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Władze 
 

 

Władze uczelni: 

 

Rektor: Prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak 

 

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów: dr hab. Barbara Zbroińska prof. UJK 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą: Prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło 

Prorektor do Spraw Dydaktycznych i Studenckich: Prof. UJK Janusz Król 

Prorektor do Spraw Filii w Piotrkowie Trybunalskim: dr hab. Zygmunt Matuszak, prof. UJK 
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Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą: prof. UJK dr hab. Artur Życki 

Prodziekan ds. Studenckich: dr Joanna Grzela 

 

 

 

Władze Instytutu Zarządzania 

 

Dyrektor: prof. UJK dr hab. Andrzej Szplit 

 

Wicedyrektor ds. dydaktyki: dr Izabela Konieczna 

Wicedyrektor ds. nauki: dr Jerzy Zamojski 

 
 

  



 9

Organizacja roku akademickiego 2015/2016  
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

 

 

Rok akademicki 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia  

1 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku.  

 

ROK AKADEMICKI 2015/2016 
zajęcia integracyjne dla studentów I roku 30.09.2015 
SEMESTR ZIMOWY 01.10.2015 – 21.02.2016  
zajęcia dydaktyczne 01.10.2015 – 19.12.2015  
ferie zimowe 19.12.2015.-03.01.2016 
zajęcia dydaktyczne c.d. 04.01.2016 – 30.01.2016  
Dni wolne od zajęć - 
zimowa sesja egzaminacyjna 01.02.2016 - 10.02.2016 
- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych 01.02.2016 
przerwa międzysemestralna 11.02.2016 - 14.02.2016 
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 15.02.2016 - 21.02.2016 
SEMESTR LETNI 22.02.2016.-30.09.2016 
zajęcia dydaktyczne 23.02.2016 – 23.03.2016  
wakacje wiosenne 24.03.2016.-29.03.2016 
zajęcia dydaktyczne c.d. 30.03.2016 – 15.06.2016  
dni wolne od zajęć dydaktycznych 02.05.2016, 27.05.2016 
letnia sesja egzaminacyjna 16.06. 2016. - 26.06. 2016 
- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych 16.06. 2016 
wakacje letnie 27.06.2016 -13.09.2016 
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 14.09.2016 -23.09.2016 
okres na podjęcie indywidualnych decyzji 
dotyczących zaliczenia  
roku akademickiego 2015/2016  

24.09.2016. -30.09.2016 
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Ogólne informacje o uczelni 
 

Kalendarium 
• 1969 - Powołanie w Kielcach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej 
• 1973 - Przekształcenie w Wyższą Szkołę Pedagogiczną 
• 1979 - Nadanie uczelni imienia Jana Kochanowskiego 
• 1981 - Powołanie oddziału zamiejscowego w Piotrkowie Trybunalskim 
• 2000 - Przekształcenie w Akademię Świętokrzyską 
• 2008 - Przekształcenie w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego w Kielcach 
• 2011 - Przekształcenie w Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

Obecnie Uczelnia posiada dziesięć uprawnień do nadawania stopnia naukowego 

doktora, tj. dwa w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz 

językoznawstwo; trzy w zakresie nauk przyrodniczych w dyscyplinach: fizyka, geografia oraz 

biologia. Od września 2007 uczelnia na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym posiada 

uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie 

sztuki piękne oraz od listopada 2007 na kierunku pedagogika. Ósme uprawnienia do 

doktoryzowania Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów przyznała na kierunku 

politologia. 26 października 2009 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, przyznała 

Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach kolejne 

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora: na Wydziale Matematyczno-

Przyrodniczym: doktor nauk chemicznych w zakresie chemii oraz na Wydziale Nauk  

o Zdrowiu: doktor nauk o zdrowiu. 

Dzisiejszy Uniwersytet to prężnie działający ośrodek akademicki, współpracujący na 

wielu płaszczyznach z innymi ośrodkami naukowymi, z samorządem lokalnym, prowadzący 

szereg badań dla potrzeb regionu świętokrzyskiego. UJK jest jedną z najszybciej 

rozwijających się uczelni wyższych w Polsce. Ostatnie lata to sukcesywna rozbudowa nie 

tylko zaplecza materialnego uczelni ale również socjalnego i naukowego.  W marcu 2009 

roku rozpoczęto realizację wieloletniego projektu „Rozbudowa bazy badawczej 

specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego”. 

Przedsięwzięciem o strategicznym znaczeniu dla Uczelni jest rozbudowa kampusu 

uczelnianego. Zbudowany już nowoczesny budynek „G” to początek wielkiej rozbudowy. 

Docelowo przy nowej ul. Świętokrzyskiej, znajdą się wszystkie wydziały naszego 

Uniwersytetu. Nowe obiekty umożliwi ą znaczne polepszenie aktualnych warunków pracy 

dydaktycznej oraz naukowo - badawczej. Lokalizacja nowych budynków została pomyślana 
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tak, aby skupić całą Uczelnię w jednym miejscu, co umożliwi korzystanie z auli, sal 

dydaktycznych, laboratoriów i specjalistycznego sprzętu dla studentów bez konieczności 

przemieszczania się po całym mieście, tak jak to ma miejsce dotychczas. Ponadto daje to 

możliwości zorganizowania przestrzeni rekreacyjnych oraz forum studenckiego pomiędzy 

obiektami dydaktyczno - naukowymi. Powstanie Campusu Uczelnianego jest niezbędne dla 

stworzenia stosownej infrastruktury edukacyjnej i badawczej, dalszego rozwoju Uczelni 

poprzez tworzenie nowych kierunków i poszerzanie oferty kształcenia. 

Na mocy ustawy od 1 października 2011 roku Uniwersytet Humanistyczno-

Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach stał się uniwersytetem klasyczny. Pełna 

nazwa brzmi Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
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Struktura uczelni: 
 

 

Wydziały 

• Matematyczno-Przyrodniczy 

• Humanistyczny 

• Lekarski i Nauk o Zdrowiu 

• Pedagogiczny i Artystyczny 

• Prawa, Administracji i Zarządzania 

• Filologiczno-Historyczny (Filia w Piotrkowie Trybunalskim) 

• Nauk Społecznych (Filia w Piotrkowie Trybunalskim) 

 

 

Jednostki 

• Akademickie Biuro Karier 

• Archiwum 

• Biblioteka Uniwersytecka 

• Studium Języków Obcych 

• Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

• Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji 

• Wydawnictwo 
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Pracownicy uczelni w liczbach 
 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zatrudnia 1394 pracowników (stan na 

dzień 1 października 2015 r.): 

Pracownicy 

– z tego 855 nauczycieli akademickich 
– 89 profesorów, 
– 212 doktorów habilitowanych, 
– 439 doktorów, 
– 115 pozostałych 
– oraz 539 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
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Studia i studenci w liczbach 
Liczba uprawnienia do nadawania stopni naukowych:  

– habilitacyjnych: 3 
– doktorskich: 11 

Liczba kierunków: 41 

Liczba studentów ogółem (stan na 30.11.2015 r.): 11.610  

o studia stacjonarne I i II stopnia: 8.945 
o studia niestacjonarne I i II stopnia: 2.665 
o studia stacjonarne III stopnia: 306 

Liczba studentów I roku:  

o stacjonarne I stopnia: 2.200 
o niestacjonarne I stopnia: 673 
o stacjonarne II stopnia: 1.371 
o niestacjonarne II stopnia: 497 

Liczba słuchaczy na studiach podyplomowych: 473 

Studenci cudzoziemcy: 122 

Domy i stołówki studenckie:  
– 4 domy studenta w Kielcach,  
– 1 dom studenta w Piotrkowie Trybunalskim,  
– 1 stołówka studencka w Kielcach  
Liczba studentów otrzymujących stypendia w roku akademickim 2014/2015  
– Stypendium socjalne 3316,  
– Stypendium rektora dla najlepszych studentów 958  
– Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 347  
– Cudzoziemcy otrzymujący stypendia 14  
Liczba doktorantów otrzymuj ących stypendia w roku akademickim 2014/2015  
– Stypendium socjalne 51  
– Stypendium dla najlepszych doktorantów 171  
– Stypendium specjalne 9 
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Studenci działają w 83 kołach naukowych 

Wymiana studentów Erasmus+: 

Łącznie liczba osób korzystających z programu Erasmus w latach 2006-2014 wyniosła 502  

w tym: 270 studentów na studia 49 studentów na praktykę 183 wykładowców 
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Uniwersytet w Unii Europejskiej 

 

W okresie programowania 2007-2013 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uzyskał 

dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na realizację 44  projektów  

o łącznej wartości 348,5 mln.zł. 

Baza naukowo-dydaktyczna to pierwszy z filarów budowy potencjału instytucjonalnego 

Uniwersytetu, wzbogaciła się ona o 27,7 tys.m2 powierzchni użytkowej z nowoczesna, 

funkcjonalną architekturą i aranżacją przestrzeni do nauki, edukacji i integracji z otoczeniem 

społecznym. Około 2,6 tys.m2 zostało zmodernizowane na potrzeby nowych laboratoriów 

Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, wzornictwa oraz nauk o zdrowiu. Stworzona  

w trakcie ostatnich sześciu lat baza stanowi dziś ponad 35 % zasobów lokalowych uczelni. 

Drugim nie mnie ważnym filarem uczelni jest inwestowanie w kapitał ludzki – kadrę 

naukową, studentów, osoby zainteresowane podnoszeniem własnych kwalifikacji i wiedzy  

w ramach kształcenia ustawicznego. Ten obszar działalności Uniwersytetu wzbogacony został 

w okresie programowania 2007-2013 o przedsięwzięcia finansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości 60 mln.zł. 

Największe środki – 38,8 mln.zł pozyskano z IV Priorytetu POKL na programy rozwoju 

uczelni i kształcenie zamawiane. W ramach 5 projektów uruchomionych zostało 7 nowych 

kierunków studiów w tym m.in:  biotechnologia, wzornictwo, dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna, fizyka  techniczna, zdrowie  publiczne, ratownictwo medyczne oraz 10 nowych 

specjalności (m.in. marketing i wystawiennictwo, monitoring środowiska, grafika projektowa 

i reklama, chemia kosmetyczna doradztwo zawodowe, administracja gospodarki komunalnej i 

finansów publicznych, administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, ekonomika 

hotelarstwa i obsługa  ruchu turystycznego). Wsparcie zaplanowane zostało dla 4 tys. 

studentów i absolwentów oraz 200 nauczycieli akademickich. Unijne środki pozwoliły 

rozszerzyć standardowe ramy kształcenia o dodatkowe kursy kwalifikacyjne związane z 

przedmiotem studiów, dały możliwość rozwoju naukowego studentów poprzez uczestnictwo 

w sympozjach, objazdach naukowych, wizytach w renomowanych ośrodkach naukowych. 

Elementy wsparcia stały się dla młodych ludzi motywatorem do podejmowania różnych form 

aktywności – organizacja akcji charytatywnych, wolontariatu, amatorskiej twórczości 

scenicznej wykraczającej daleko poza akademickie obowiązki, a z drugiej strony bardzo 

zbliżającej do aktywności zawodowej. Projekty stały się akceleratorem studenckich pasji z 

perspektywą na dobry star na rynku pracy. 
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Środki w wysokości 13 mln zł Uniwersytet pozyskał na kształcenie kadr oświaty: przyszłych 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (III POKL- MEN, wsparcie - 440 osób, 3 nowe 

specjalności), dostosowanie kwalifikacji nauczycieli regionu świętokrzyskiego do zmian  

w systemie szkolnictwa (IX POKL, ok.3000 osób, 16 studiów podyplomowych, 30 kursów), 

rozwijanie podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych  

i informatycznych uczniów - wspomaganie nauczania fizyki w szkołach (III POKL-Feniks, 

1000 uczniów, 100 szkół). Unijne środki pozyskane przez UJK wspierają także kształcenie 

pomostowe pielęgniarek i położnych w ramach projektu systemowego Ministerstwa Zdrowia 

- 2,5 mln zł przeznaczone zostało na podwyższenie kompetencji 500 osób ‘białego 

personelu’. 

Projekty badawcze i wspomagające badania (2,9 mln zł) skupiają się głównie wokół 

regionalnej strategii innowacji (VIII POKL-sieć współpracy z regionalnymi instytucjami  

w celu budowania strategii innowacji w obszarze powiązań biznesu z sektorem badawczo-

rozwojowym, stypendia dla doktorantów), badań rynku pracy (VI POKL) oraz opracowania 

technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań  w warunkach 

ponadnormatywnych (1.3 POIG). 
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Biblioteka Uniwersytecka w liczbach 

 

Biblioteka Uniwersytecka jest miejscem, w którym z jednej strony jest przechowywany  

i udostępniany dorobek kulturowy przeszłości, z drugiej, jest współtworzona kultura 

współczesna. Biblioteka stanowi centrum edukacji, informacji i kultury, w którym dbałość  

o dziedzictwo kultury polskiej oraz europejskiej łączy się z wykorzystaniem 

najnowocześniejszych form realizacji przekazu wiedzy i informacji. Biblioteka oferuje: 

– komfortowe warunki pracy umysłowej i przyjazną atmosferę w nowoczesnym, 
funkcjonalnym gmachu; 

– szeroki dostęp do ponad 500 tys. książek i czasopism w wersji drukowanej, w tym: 

a) wolny dostęp do ponad 45 tys. książek; 
b) wolny dostęp do ok. 1 700 tytułów czasopism naukowych i 

popularnonaukowych polskich i zagranicznych; 

– 351 miejsc do pracy dla Czytelników (w tym 318 w gmachu głównym); 

– krótki czas oczekiwania na zamówioną książkę z magazynu; 

– udogodnienia w wypożyczaniu (samowypożyczanie) i zwrocie książek (całodobowa 
wrzutnia); 

– dostęp do mikrofilmów i multimediów; 

– dostęp do światowych zasobów informacji; 

– dostęp do źródeł elektronicznych, komputerowych baz danych, czasopism 
elektronicznych; 

– przewodowy i bezprzewodowy dostęp do Internetu na każdym z komputerów 
dostępnych dla Czytelnika; 

– wysokiej klasy sprzęt komputerowy ułatwiający zdobywanie, przechowywanie i 
odtwarzanie informacji osobom niepełnosprawnym; 

– miłą, profesjonalną obsługę przez wykwalifikowany personel udzielający zarówno 
praktycznych, jak i fachowych informacji. 

Stan zbiorów na dzień 31.12.2013 r. wynosił: 

– 451 679 vol. wydawnictw zwartych, 

– 67 706 roczników wydawnictw ciągłych, polskich i zagranicznych, 

– 9 460 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. 

Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w postaci papierowej w roku 2013 wynosiła 693 
tytuły, w tym: 

– 650 tyt. czasopism polskich, 

– 43 tyt. czas. zagranicznych. 
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Biblioteka ma zarejestrowanych 207 bibliotek z którymi współpracuje w ramach wypożyczeń 
międzybibliotecznych. 

Stan liczbowy stanowisk komputerowych będących w użytkowaniu BU: 134, w tym: 

– 70 stanowisk pracowniczych, 

– 64 stanowiska dla czytelników. 

Biblioteka posiada 5 specjalistycznych stanowisk komputerowych przeznaczonych dla 

czytelników niepełnosprawnych - jedno znajduje się w Czytelni Pedagogicznej, cztery w 

specjalistycznej pracowni dla osób z niepełnosprawnościami w gmachu głównym Biblioteki. 

Dla użytkowników dostępne jest oprogramowanie powiększające, udźwiękawiające, 

ubrajlawiąjące, OCR oraz sprzęt wspomagający tj.: linijka brajlowska, drukarka brajlowska, 

skaner, lupy elektroniczne, powiększalniki ekranowe, kopiarka A3, urządzenie lektorskie, 

klawiatury i myszy dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

 

 

Archiwum Uczelni w liczbach 

 

 

Udostępnianie akt 

Pracownia czynna: 

w dni robocze: 8:30-14:30 

  

W pracowni dostępne są katalogi kartkowe prac dyplomowych powstałych po 1972 roku, 

bibliografie prac magisterskich powstałych na kierunku Bibliotekoznawstwo z lat 1979-2001 i 

Historia z lat 1976-1992 oraz inwentarze kartkowe pozostałych materiałów archiwalnych. 

Dostępny jest także on-line 

„Katalog prac licencjackich, magisterskich i doktorskich”. 

  

Zgodnie z regulaminem udostępniania, prace dyplomowe udostępnia się na 

podstawie pisemnego wniosku. Pozostałe akta udostępniane są zgodnie 

z  Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008. 

Zgodnie z obecnie obowiązującym regulaminem udostępnień, brak zgody autora wyklucza 

możliwość udostępniania pracy dyplomowej powstałej po 1999 r.  
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Informacje dla studentów 
 

Zakwaterowanie w akademiku 
 
W czasie roku akademickiego domy studenta zamieszkują głównie studenci Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach, ale nie tylko. Niewątpliwym atutem tego miejsca bliskość 

obiektów dydaktycznych oraz dobre połączenie z każdą częścią Kielc. Domy Studenckie 

wyposażone są w sieć internetową, do której dostęp jest bezpłatny. Ponadto telefony cyfrowe 

w akademikach umożliwiają bezpłatne rozmowy telefoniczne między mieszkańcami w 

ramach wszystkich domów studenta oraz całej uczelni. 

Wykaz domów studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  

• DS ODYSEJA 

• DS FAMA 

• DS ŁĄCZNIK 

• DS MELODIA 

 

Wysokość opłat dla studentów i doktorantów  Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w 

Kielcach, za miejsce w domu studenta,  od miesiąca października 2014 r. wynosi:  

  

DS. ODYSEJA, DS. ŁĄCZNIK , DS. MELODIA, DS. FAMA:  

w pokoju 1-osobowym - 400 zł 

w pokoju 2-osobowym - 370 zł   

w pokoju 3-osobowym - 330 zł 

 Studenci obcych uczelni płacą w/w stawkę + VAT 

 Kaucja  za miejsce w domu studenta w roku akademickim 2014/2015 wynosi 200zł. 

 Utrzymuje się możliwość kwaterowania (nie dłużej niż 2 noce) osób z rodziny studenta 

stacjonarnego, pod warunkiem, zgody wszystkich mieszkańców pokoju i Kierownika domu 

studenta. Odpłatność – 10 zł za dobę.   

Odpłatność dla osób nie będących studentami za miesiąc wynosi  500 zł +VAT. 

  

WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY:  

odpłatność dla studentów UJK - 25 zł  netto za dobę 

odpłatność dla studentów obcych uczelni - 25 zł +VAT za dobę 

odpłatność dla osób nie będących studentami - 35 zł + VAT za dobę 
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Opieka medyczna 

Artimed 
Przychodnia Studencka 
Adres: ul. Śląska 13, Kielce (Dom Studenta Fama) 
Telefon: 41 367-17-00 
e-mail: rejestracja@artimed.pl 
www.artimed.pl 

 Zakres usług: 

– konsultacje lekarza rodzinnego, 
– konsultacje pediatry, 
– wizyty domowe, 
– opiekę pielęgniarki środowiskowej, 
– szczepienia, 
– badania w ramach medycyny pracy, 
– badania laboratoryjne. 

  

Deklaracja on-line wyboru przychodni lekarza pierwszego kontaktu: 
https://artimed.pl/index.php?url=karta. 

Usługi podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych, zarówno w ramach umowy z 
NFZ jak i płatne. Możliwość skorzystania a poradni specjalistycznych w głównej siedzibie 
Artimed, przy ulicy Paderewskiego 4B. 

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7-16.30 
16.30-18 - wizyty domowe 
7.30-9.30 – punkt pobrań 
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CenterMed 
AKADEMICKIE CENTRUM MEDYCZNE 
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17A - Dom Studenta „ Laura” 
Telefon: 41 342 44 03 

  
Zakres usług: 

– Lekarz rodzinny (ogólny) 
– Poradnia psychologiczna  
– Poradnia konsultacyjna ginekologiczna 
– Poradnia konsultacyjna pulmonologiczna 
– Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna 
– Położna środowiskowo-rodzinna 
– Badania USG 
– Badania analityczne (punkt pobrań) 

  
Godziny przyjęć: 07:00* - 18:00 [PON - PT]  
* rejestracja telefoniczna od 7:30 
  
www.centermed.pl  
https://www.facebook.com/CentermedLiderOpiekiMedycznej 

 
 
  



 23

Ubezpieczenia Zdrowotne 
 
Informacja dotyczy studentów po 26. roku życia. 

studenci, którzy ukończyli 26 rok życia , nie pracują, nie posiadają żadnego innego tytułu do 

ubezpieczenia zdrowotnego winni zgłosić się z dowodem osobistym  do Działu Spraw 

Studenckich ul. Żeromskiego 5 pok. nr 47 celem wypełnienia stosownych dokumentów. 

Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli I stopień 

studiów (złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego) tracą prawo do 

ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem zakończenia studiów. 

Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta 

wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów. 

Zgodnie z powyższym absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmują naukę na studiach II 

stopnia ichcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni zgłosić 

się do Działu Spraw Studenckich po immatrykulacji tj. po 1 października celem wznowienia 

ubezpieczenia. 

Ubezpieczony student może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca 

żona, niepracujący mąż i/lub dzieci). 

Wymagane dokumenty: 

– dowód osobisty współmałżonka, 

– akt małżeństwa, 

– akt urodzenia dziecka, 

– PESEL dziecka. 

  

Studenci - cudzoziemcy 

Studenci nie będący obywatelami państw Unii Europejskiej podlegają dobrowolnemu 

ubezpieczeniu zdrowotnemu - zawierają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w 

Kielcach ul. Jana Pawła II 9 

tel.: 41 36 46 140 

wymagane dokumenty: 

– Paszport 

– Dokument potwierdzający meldunek 

– Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta 

– Nr PESEL. 
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Studenci nie będący obywatelami polskimi ani obywatelami Państw Unii Europejskiej, 

posiadający polskie pochodzenie mogą zgłosić się do Działu Spraw Studenckich celem 

ubezpieczenia zdrowotnego. 

  

Wymagane dokumenty : 

– zaświadczenie potwierdzające pochodzenie wydane przez Konsula 

– Dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Kielc 

– aktualny paszport 

– ważna legitymacja studencka. 

  

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne studenta jest druk ZUS  ZZA. 

Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów prowadzone są przez Dział Spraw Studenckich, ul. 

Żeromskiego 5, pokój nr 47, od poniedziałku do piątku w godz. od 9-tej do 14-tej, tel. 41 349 

72 58 

  

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 11 poz. 74, ze 

zm.). 

  

  



 25

Stołówka studencka 
 
Adres: IX Wieków Kielc 19 (Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu) 

  

Zaprasza na smaczne domowe posiłki. 

Proponujemy: 

– śniadania 

– zupy 

– drugie dania 

– surówki 

– dania jarskie i ryby 

– dania na zamówienie 

– dodatki 

– dania na wynos 

– frytki, hot-dogi, hamburgery, pizza 

Proponujemy zestawy obiadowe w bardzo niskich cenach (8,50; 9; 10; 12; 15) zupa+ 

drugie danie. 

 Preferujemy prawdziwie domowe obiady. Posiadamy nowoczesne zaplecze kuchenne z 

wprowadzonym systemem HACCP. Oprócz sprzedaży posiłków, w naszej stołówce 

obsługujemy również wycieczki szkolne, bankiety, przerwy kawowe, prowadzimy catering 

okolicznościowy, imieninowy, komunijny, świąteczny. Stołówka posiada bardzo dobrze 

zaopatrzony bufet, w którym można zakupić kawę, herbatę, artykuły spożywcze, soki, napoje, 

artykuły szkolne, kanapki, bułeczki słodkie itp. 

  

Stołówka usytuowana jest na parterze budynku Nauk o Zdrowiu w samym centrum miasta. 

  

Zapraszamy serdecznie miłośników naszych potraw. 

  

Godziny otwarcia: 

poniedziałek – piątek: 8:00 – 17:00 

piątek – sobota: 8:00 – 18:00 

niedziela: 8:00 – 14:00 

Telefon kontaktowy: 606977523 
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Świadczenia 
 
Każdy student może starać się o następujące świadczenia: 

• stypendium socjalne - mogą je otrzymywać studenci znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej; 

• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  

• stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - dla osób, które mają trudności w 

dotarciu do uczelni; wysokość świadczeń jest uzależniona od dochodu w rodzinie 

studenta; 

• stypendium Rektora - dla najlepszych studentów wykazujących się wysoką średnią 

osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub wysokimi osiągnięciami sportowymi i 

znajdują się w 10% najlepszych na danym kierunku; 

• stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce 

stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe  

• zapomoga - jednorazowa forma pomocy materialnej. 
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Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
Adres: 

ul. Żeromskiego 5 

25-369 Kielce 

48 41 349 73 01 

 48 41 349 73 01 

http://www.samorzad.ujk.edu.pl/ 

 

Organizacje studenckie 
 

Niezależne Zrzeszenie Studentów 
ul. Żeromskiego 5 

25-369 Kielce 

AIESEC  
Jest największą na świecie organizacją zrzeszającą studentów z ponad 100 krajów świata. 

AIESEC Oferuje studentom program rozwoju, dzięki któremu studenci mają możliwość 

stopniowego poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności. 

Członkowie mogą działać w grupach projektowych lub prowadzić własny projekt oparty 

na tematyce takiej jak: 

• Rozwój edukacji i przedsiębiorczości 

• Rozwój społeczności poprzez wymianę międzynarodową w NGO (praktyki i 

wolontariat zagraniczny) 

• Wsparcie i pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom, wsparcie dla biznesu – rozwój 

firm na nowe rynki, dzięki praktykom zagranicznym. 

• Rozwój sektora IT 

• Wsparcie w rozwoju odpowiedzialności społecznej w biznesie (Corporate Social 

Responsibility) 

„Poprzez kilkuosobowe projekty zarządzamy Międzynarodowym Programem Praktyk i 

wspieramy zarówno tych którzy chcą wyjechać i zdobyć doświadczenie zawodowe, jak i tych 

których pragną odwiedzić Polskę i pracować dla jednej z polskich firm.” – mówi Michał 

Oczkowski wiceprezydent ds. Międzynarodowego Programu Praktyk dla firm – „W ten 

sposób wierzymy, że dajemy jakościowe doświadczenia swoim członkom, którzy uczą się 

praktycznych umiejętności takich jak m.in.; zarządzanie krótkoterminowym projektem, 

negocjacje, umiejętność prezentacji, komunikacji międzykulturowej, planowanie, promocja i 

Logistyka. A z drugiej strony jest to nasz sposób na pozytywny wpływ na społeczność 
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lokalną. Staramy się aby dzięki temu działaniu członkowie stawali się przez to bardziej 

przedsiębiorczy, tolerancyjni i odpowiedzialni społecznie.” 

Działalność w AIESEC to nie tylko aktywności podejmowane w Kielcach. Członkowie 

mają możliwość wyjazdu na konferencje zagraniczne, kilkutygodniowe wolontariaty do 

innego oddziału na świecie wspierające współpracę międzynarodową, na praktykę zawodową 

bądź wolontariat zagraniczny. Oferta staży i wolontariatów jest z ponad 100 krajów świata a 

czas ich trwania od 6 tygodni do 18 miesięcy. 

Kontakt do AIESEC: 

AIESEC Kielce 

al. 1000 - lecia P. P. 7 pok. 409C 

25 - 314 Kielce, Polska 

041 342 43 59 
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Praktyki nieobowiązkowe i staże 
 
Praktykami nieobowiązkowymi oraz stażami zajmuje się Akademickie Biuro Karier 

 http://www.abk.ujk.edu.pl/ 

 

Praktyki obowiązkowe 
 
Stanowisko ds. studenckich praktyk zawodowych: 

Stanowisko ds. studenckich praktyk zawodowych zajmuje się obsługą administracyjną 

obowiązkowych (wpisanych w plan studiów) praktyk studenckich. Nie stanowi punktu 

informacyjnego dla studentów. Wszelkimi sprawami dotyczącymi praktyk studenckich na 

poszczególnych kierunkach zajmują się Instytutowi Opiekunowie Praktyk. 

 

Instytutowy Opiekun Praktyk: 

Do zadań Instytutowego Opiekuna Praktyk należy: 

– określenie celów i zadań praktyk, 

– opracowanie regulaminu praktyk, 

– ustalenie programu praktyki oraz szczegółowych instrukcji, 

– wydanie studentowi odbywającemu praktykę kompletu dokumentów dotyczących 

praktyki, a w szczególności regulaminu, programu, instrukcji, skierowania na 

praktykę, kart informacyjnych, projektów umów/porozumień, 

– sporządzenie dokumentacji praktyk, a w szczególności dokumentacji finansowej, 

umów z pozauczelnianym opiekunem praktyk, rachunków, 

– archiwizacja dokumentacji po zakończeniu praktyki. 

 

Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych 

Sprawuje nadzór nad wszystkimi praktykami studenckimi oraz Instytutowymi Opiekunami 

Praktyk. 
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Erasmus 
 
Od 2004 roku Uczelnia  bierze udział w programie dla uczelni wyższych Erasmus. Wspiera 

on międzynarodową współpracę ośrodków akademickich, umożliwia wyjazdy studentów za 

granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza liczne 

możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. 

Obecnie współpracujemy z 54 partnerskimi uczelniami zagranicznymi. Najchętniej wybierane 

przez studentów kraje to: Czechy, Słowacja, Litwa, Włochy, Hiszpania, Niemcy i Dania. 

Dane kontaktowe: 

Erasmus 

ul. Żeromskiego 5 

25-369 Kielce 

e-mail: Erasmus@ujk.edu.pl 

Logistyka 2014-2018 
Turcja  Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi www.hku.edu.tr 

Zarządzanie 2014-2017 
Bułgaria University of National and 
World Economy 

www.unwe.bg/mobility/
en 

Zarządzanie 2014-2017 
Słowacja Comenius University in 
Bratislava 

www.uniba.sk 

Zarządzanie 2014-2017 
Słowacja Universita sv. Cyrila a 
Metoda v Trnave 

www.ucm.sk 

Zarządzanie 2014-2017  Słowacja University of Zilina www.uniza.sk 

Zarządzanie 2014-2017 
Włochy Universita degli Studi della 
Tuscia 

http://tuscia.llpmanager.i
t/studenti 

Zarządzanie i 
administracja 2014-2017 

Bułgaria New Bulgarian University 
www.nbu.bg/index.php?I
=994&lang 

Zarządzanie i 
administracja 2014-2017  

Niemcy Universitat Kassel www.uni-kassel.de 

Zarządzanie/ Logistyka 
2014-2017 

Czechy University of Pardubice www.uni-pardubice.eu 

Zarządzanie/Ekonomia 
Bułgaria University of National and 
World Economy 

secretary@unwe.acad.bg 
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Instytut Zarz ądzania 
 

Adres 
 

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21 

tel.: (041) 349 65 31/77,  349 66 14/23,  fax:  349 65 28 

e-mail: zarzadzanie@ujk.kielce.pl 

 

Kierownictwo Instytutu 
 

Dyrektor: 

dr hab. prof. UJK Andrzej Szplit 

 

Wicedyrektor ds. dydaktyki: 

dr Izabela Konieczna 

 

Wicedyrektor ds. nauki: 

dr Jerzy Zamojski 

 

Instytutowy Koordynator ECTS: 

dr Izabela Konieczna 
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Struktura Instytutu 
 

W Instytucie obecnie zatrudnionych jest: 

• 2 prof. zw. dr hab. 

• 8 dr hab. 

• 21 dr 

• 6 mgr  

 

Zakłady i Pracownie funkcjonujące w strukturze Instytutu Zarządzania: 

• ZAKŁAD ZARZĄDZANIA ROZWOJEM ORGANIZACJI 

Kierownik – dr hab. prof. UJK Andrzej Szplit 

• ZAKŁAD ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO 

Kierownik – prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz 

• ZAKŁAD METOD JAKOŚCIOWYCH I ILOŚCIOWYCH W ZARZĄDZANIU 

Kierownik – prof. zw. dr hab. Vasyl Yeleyko 

• ZAKŁAD LOGISTYKI  

Kierownik – prof. UJK dr hab. Dariusz Skorupka 

• ZAKŁAD ZARZĄDZANIA FINANSAMI I POLITYKI FINASOWEJ ORGANIZACJI 

Kierownik – prof. UJK dr hab. Barbara Zbroińska 

• PRACOWNIA MARKETINGU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

Kierownik – prof. UJK dr hab. Urszula Świerczyńska-Kaczor 

• ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 

       Kierownik – prof. UJK dr hab. Anna Wójcik-Karpacz 
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Kierunki i specjalności 
 
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania 
 
Studia pierwszego stopnia: 

• Zarządzanie Instytut Zarządzania 

– ekonomika i rozwój organizacji 
– zarządzanie podatkami i rachunkowość 

• Logistyka Instytut Zarządzania 

– logistyka w przedsiębiorstwie 
– zarządzanie w logistyce 

Studia drugiego stopnia: 

Zarządzanie Instytut Zarządzania 

– analityka ekonomiczna w zarządzaniu 
– controlling i rachunkowość 
– handel i wystawiennictwo 
– zarządzanie finansami 
– zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym 
– zarządzanie zasobami ludzkimi 

Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

 
Dostrzegając potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności i wiedzy absolwentów studiów 

pierwszego i drugiego stopnia oraz wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego rynku 

pracy Instytutu ma w ofercie następujące studia podyplomowe: 

– Ekonomika i zarządzanie organizacją,  

– Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami ludzkimi,  

– Europejskie studia menedżerskie,  

– Zarządzanie finansami i księgowość, 

– Zarządzanie oświatą, 

– Zarządzanie podmiotem leczniczym, 

– Zarządzanie zasobami ludzkimi, 

– Coaching biznesowy, 

– Zarządzanie organizacjami pozarządowymi. 
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Baza naukowo-dydaktyczna 
 

Instytut Zarządzania mieści się w budynku głównym Wydziału Zarządzania i 

Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ulicy Świętokrzyskiej 21. 

Ponadto w tym kompleksie znajdują jeszcze 2 instytuty tj. Ekonomii i Administracji oraz 

Nauk Politycznych, które mieszczą się w odrębnych budynkach połączonych z budynkiem 

Instytutu Zarządzania.  

W dniu 17 października 2013 roku oddano do użytku Centrum Przedsiębiorczości i 

Biznesu UJK, który stanowi część kompleksu campusu uniwersyteckiego Wydziału 

Zarządzania i Administracji. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 1900 m2, będzie mieścił 15 

pomieszczeń dla zakładów naukowych, 5 pomieszczeń dla jednostek wspierających rozwój 

przedsiębiorczości akademickiej oraz aula wykładowo-konferencyjna, 5 sal wykładowych i 2 

sale komputerowe. 

Powierzchnia użytkowa trzykondygnacyjnego budynku Instytutu Zarządzania wynosi 

3.717 m2 i została przewidziana na potrzeby około 1600 studentów.  

W jego obrębie mieszczą się:  

− l duża sala audytoryjna (300 miejsc), wyposażona w wysokiej klasy sprzęt audio-

video, który umożliwia wykorzystanie najnowszych technologii multimedialnych. 

Profesjonalne prowadzenie zajęć dydaktycznych, konferencji, spotkań z 

zaproszonymi gośćmi umożliwia wysokiej klasy zainstalowany w niej sprzęt  tj.: 

komputer, projektor NEC LCD MT 1065 (wraz z kartą sieciową do prowadzenia 

wideo konferencji), wizualizer SDP 950DPX, Combo PANASONIC NV-VP30 

(Video&DVD), zestaw mikrofonów (w tym, mikrofon przy mównicy, 2 mikrofony 

przenośne), aparat fotograficzny NIKON 5700 COOLPIX, ekran, rolety 

zaciemniające. Dużym udogodnieniem podczas korzystania z auli jest panel 

sterujący, za pomocą którego umożliwiony jest dostęp do większości opcji w/w 

wyposażenia. 

− 7 sal wykładowych, w których zainstalowane są na stałe projektory multimedialne 

(HITACHI) wraz z ekranami. Jedna sala wykładowa wyposażona w tablicę 

interaktywną StarBoard FXDUO 88W firmy Hitachi wraz z projektorem tej samej 

marki.  

− 22 sal ćwiczeniowych i seminaryjnych, w których zainstalowane są na stałe 

projektory multimedialne (HITACHI) wraz z ekranami. 



 35

− 3 pracownie komputerowe, każda wyposażona w 12 zespołów komputerowych, oraz 

zainstalowane na stałe projektory multimedialne (HITACHI) i w tablice 

suchościerne.  

W UJK działa Uczelniane Centrum Informatyczne (UCI) koordynujące działania 

Uczelni w zakresie komputeryzacji, w tym łączności teleinformatycznej i komputeryzacji 

dostępu do zasobów bibliotecznych. 

Wszystkie komputery w Instytucie Zarządzania działają w systemie Windows. 

Dodatkowo zainstalowany jest pakiet biurowy Microsoft Office Professional (wersja 2003 i w 

2 pracowniach wersja 2007). Studenci mogą również korzystać z sieciowej wersji pakietu 

programów dla firm Insert GT. 

 W ostatnim czasie oddany do użytku został zintegrowany pakiet wspomagający 

zarządzanie w małych i średnich firmach – System SYMFONIA. Wszystkie komputery w 

pracowniach mają stały dostęp do sieci internetowej.  

Studenci mają możliwość korzystania z 5 terminali internetowych. W budynku Instytutu 

Zarządzania działa bezprzewodowa sieć Wi-Fi.  

W budynku Instytutu Zarządzania mieści się również Dziekanat dla studentów studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Zarządzanie, czynny od wtorku do soboty w 

godzinach dogodnych dla studentów obu form kształcenia.  

W budynku Instytutu znajduje się również 11 pomieszczeń dla pracowników naukowo-

dydaktycznych, w których wszystkie mają stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. 

Ponadto znajdują się w nim inne pomieszczenia infrastruktury tj. 3 pokoje administracji, 

bufet, szatnia, przestrzenie rekreacyjne, 1 punkt małej poligrafii. 

Księgozbiór Biblioteki Głównej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  liczy łącznie 

według stanu na 31.12.2013: 451 679 pozycji książkowych i 67 706 roczników wydawnictw 

ciągłych, polskich i zagranicznych.  

Od 1994 roku Biblioteka jest skomputeryzowana. Obecnie działający zintegrowany 

system biblioteczny ALEPH umożliwia tworzenie katalogów i innych baz, obsługę 

czytelników oraz współpracę międzybiblioteczną. Zgodnie z ogólnymi trendami zbiory 

drukowane (książki, czasopisma) i elektroniczne (CD-ROM-y) uzupełniane są poprzez zakup 

dostępu do baz on-line. Dzięki temu ze wszystkich komputerów Uniwersytetu istnieje 

bezpośredni dostęp do bogatych zasobów pełnotekstowych baz. Biblioteka posiada także 

własne stanowiska komputerowe umożliwiające korzystanie z w/w zasobów. Biblioteka 

Główna posiada własną stronę domową www.ujk.kielce.pl/bg na której obok katalogu on-line, 
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bieżących informacji, regulaminów i zasad korzystania z usług są ciągle aktualizowane 

zestawy przydatnych linków.  

W dniu 10 października 2013 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Biblioteki 

Uniwersyteckiej UJK (ul. Świętokrzyska 21e, 25-406 Kielce). Nowy jej budynek stanowi 

serce Campusu Uniwersyteckiego. Uwagę zwraca jego symbolika, wyraz plastyczny oraz 

jakość użytych materiałów. Każda z 4 kondygnacji budynku ma nieco inny układ 

przestrzenny i inną funkcję. Na parterze mieści się m. in. magazyn książek – księgozbiór 

zamknięty, który został ustawiony na 14 km półek regałów przesuwnych. Pierwsze i drugie 

piętro to przede wszystkim księgozbiór z otwartym dostępem dla Czytelników, gdzie łącznie 

na ok. 6 km półek regałów stacjonarnych udostępniono materiały oraz 24 stanowiska 

komputerowe przeznaczone do wyszukiwania i zamawiania pozycji książkowych. Trzecie 

piętro to strefa pomieszczeń Biblioteki z ograniczonym dostępem. Głównym elementem 

budynku jest 2-kondygnacyjna czytelnia, która doświetlona jest od góry poprzez szklany 

świetlik z systemem rozproszenia światła i wentylacji. Przestrzeń publiczna – plac przed 

wejściem głównym – stanowi centralną cześć założenia urbanistycznego dla całości 

Campusu. Wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu plac zaprojektowano w formie 

amfiteatru, z boku którego zlokalizowano schody prowadzące do wejścia głównego. Układ 

schodów wzbogacony został przez kompozycję ze skał. Całość komunikacji projektowano z 

myślą o osobach niepełnosprawnych. 

Prawie 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, w tym czytelnia 

główna o powierzchni 753 metrów kwadratowych i 154 miejscami do pracy dla Czytelników, 

magazyny z wolnym dostępem dla czytelników na 1699 metrach, magazyn książek 

wypożyczalni o powierzchni 921 metrów kwadratowych. W całej Bibliotece jest do 

dyspozycji Czytelników 317 miejsc do pracy. 
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Zasady rekrutacji 
 

Uchwała nr 40/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  
z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe  

w roku akademickim 2015/2016 
wraz ze zmianami w Uchwale Nr 6/2015, 45/2015 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr 40/2014 z dnia 29 maja 2014 r. Szczegółowe zasady i 
tryb postępowania kwalifikacyjnego 
 
I. Zasady postępowania kwalifikacyjnego  
1. Zasady ogólne:  
1. Kandydaci, którzy otrzymali z jednego przedmiotu egzaminacyjnego ocenę niedostateczną, 
nie mogą być dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.  
2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest 
zaliczenie sprawdzianu uzdolnień lub egzaminu praktycznego, jeżeli taki jest przewidziany na 
danym kierunku (specjalności).  
3. Informacja o dodatkowym naborze powinna być podana do publicznej wiadomości. Przy 
rekrutacji w dodatkowym naborze stosuje się ściśle zasady, tryb postępowania i kryteria 
kwalifikacji określone w niniejszej uchwale.  
4. W przypadku, gdy na danym kierunku nie wykorzystano limitu, komisje rekrutacyjne mogą 
przyjmować na studia kandydatów, którzy legitymują się zaświadczeniem o uzyskaniu 
pozytywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego w innej uczelni na tym samym 
kierunku.  
5. Na kierunkach nienauczycielskich, przy sprawdzaniu prac pisemnych, nie podlegają ocenie 
błędy pisowni wynikłe z dysortografii pod warunkiem, iż kandydat przedstawił stosowne 
zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.  
 
2. W zakresie egzaminu pisemnego (testu):  
1. Egzamin pisemny przeprowadza się w oparciu o przygotowane tematy opracowane w 
dwóch zestawach, z wyjątkiem testów, które opracowuje się w jednym zestawie.  
2. Pisemną pracę egzaminacyjną (test) sprawdza i ocenia co najmniej dwóch egzaminatorów, 
specjalistów danego przedmiotu. Błędy i ich rodzaje opisuje się w pracy, a w ocenie stosuje 
się ocenę punktową.  
3. Po zakończeniu egzaminów pisemnych właściwa komisja rekrutacyjna podaje wyniki do 
wiadomości kandydatów.  
4. Kandydaci winni być zawiadomieni o dopuszczeniu do egzaminu ustnego (sprawdzianu) 
według zasad przyjętych w czasie rekrutacji.  
5. Egzamin pisemny jest prowadzony w sposób uniemożliwiający identyfikację kandydata 
przez egzaminatora.  
 
3. W zakresie egzaminu ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej):  
1. Egzamin ustny przeprowadza co najmniej trzech egzaminatorów, w tym specjalista z 
danego przedmiotu.  
2. Egzamin ustny oceniany jest w takiej samej skali, jak egzamin pisemny.  
3. Właściwa komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości wyniki egzaminu ustnego 
bezpośrednio po jego zakończeniu.  
 
4. W zakresie ustalania wyników postępowania kwalifikacyjnego:  
1. Na kierunkach studiów, gdzie podstawowym kryterium jest ranking wyników z egzaminu 
maturalnego/konkurs świadectw, uzyskane przez kandydata oceny i wyniki wyliczane są wg 
następujących zasad:  
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1) kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się 
korzystniejszą dla nich ocenę z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości. W 
przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się oceny z klasyfikacji 
końcoworocznej. Oceny przelicza się na punkty wg następującej tabeli:  
skala ocen 3-5  skala ocen 2-6  
ocena  wskaźnik  ocena  wskaźnik  
-  -  celujący  100  
bardzo dobry  100  bardzo dobry  90  
dobry  60  dobry  70  
dostateczny  30  dostateczny  50  
-  -  dopuszczający  30  
 
2) kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się wynik 
części zewnętrznej egzaminu maturalnego (liczba punktów procentowych) wg zasad 
określonych w § 2 ust. 6 pkt. 2 i 3.  
3) Ostateczny wynik stanowi suma punktów z przedmiotów objętych konkursem świadectw, 
przy czym liczba punktów z przedmiotu kierunkowego jest zwiększana o 50%.  
W przypadku, gdy za przedmioty kierunkowe uznaje się dwa przedmioty brana jest pod 
uwagę jedna ocena lub jeden wynik korzystniejszy dla kandydata.  
2. W przypadku, gdy załącznik nr 2 niniejszej uchwały nie stanowi inaczej, przy jednakowej 
liczbie punktów lub jednakowym wyniku uzyskanym przez kilku kandydatów, o miejscu na 
liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych z przedmiotu kierunkowego na 
świadectwie dojrzałości.  
3. Komisja rekrutacyjna może przyjąć inne kryteria, jeżeli zastosowanie w/w nie przyniesie 
ostatecznych rozstrzygnięć.  
4. W przypadku, gdy laureat, finalista olimpiady został zwolniony z egzaminu z określonego 
przedmiotu, zalicza mu się za ten przedmiot ocenę najwyższą, przewidzianą w skali ocen na 
jego świadectwie.  
5. W przypadku, gdy kandydat został zwolniony ze sprawdzianu, zalicza mu się za ten 
sprawdzian ocenę najwyższą, przewidzianą w skali ocen.  
 
II. Tryb post ępowania kwalifikacyjnego  
1. Dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego mogą być wyłącznie osoby, które 
dokonały rejestracji i opłaty rekrutacyjnej w przewidzianym terminie.  
2. Przed przystąpieniem do sprawdzianu uzdolnień, egzaminu praktycznego, egzaminu 
pisemnego, ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej) kandydat winien okazać dowód tożsamości.  
3. Z przebiegu sprawdzianu uzdolnień, egzaminu praktycznego, egzaminu ustnego (rozmowy 
kwalifikacyjnej) każdego kandydata sporządza się protokół na obowiązującym druku. 
Wszystkie poprawki dokonywane w protokole powinny być omówione i potwierdzone 
podpisem przewodniczącego w uzgodnieniu z pozostałymi członkami komisji.  
4. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego właściwa komisja rekrutacyjna:  
1) sporządza protokół z wynikami postępowania kwalifikacyjnego wszystkich kandydatów w 
porządku alfabetycznym,  
2) sporządza protokół, w którym ujmuje kandydatów z pozytywnymi wynikami postępowania 
kwalifikacyjnego, w kolejności uzyskanych wyników, z decyzją o przyjęciu na studia,  
3) sporządza i ogłasza listy przyjętych na studia,  
4) zawiadamia pisemnie kandydata o podjętej decyzji.  
5. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów.  
6. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do Uniwersyteckiej Komisji 
Rekrutacyjnej, może jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.  
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Zasady rekrutacji:   
konkurs świadectw: matematyka* lub wiedza o społeczeństwie* lub historia lub geografia lub 

język obcy,  

przy czym *- przedmiot kierunkowy 

  

 

Sylwetka absolwenta 
 
Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, 

umiejętności i zachowań składających się na sylwetkę absolwenta. Zgodnie z nią absolwent 

studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie wykazuje się: 

- wiedzą dotyczącą zarządzania i dyscyplin komplementarnych,  

- wiedzą specjalistyczną odnoszącą się do poszczególnych funkcji zarządzania, 

- umiejętnością stosowania narzędzi menedżera, metod i technik planowania, organizowania, 

koordynowania, kontrolowania, motywowania, 

- umiejętnością pełnienia poszczególnych ról menedżerskich na każdym szczeblu 

kierowniczym,  

- umiejętnościami interpersonalnymi i koncepcyjnymi,  

- umiejętnością twórczego myślenia i działania, związaną z koniecznością dostosowywania 

się do zmiennych warunków otoczenia, 

- umiejętnościami dodatkowymi: znajomość technik komputerowych, języka obcego, pracy 

zespołowej,  

- przygotowaniem do podjęcia ewentualnie pracy naukowej zgodnej ze specjalnością, w tym 

umiejętnością pozyskania i weryfikacji informacji z różnych źródeł, jej przetwarzania, 

analizy, syntezy, prezentacji wyników. 

Każda specjalność daje studentom możliwość uzyskania, poza wiedzą i umiejętnościami 

kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, dodatkowej wiedzy i 

umiejętności właściwych dla danej specjalności. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia o specjalności Ekonomika i rozwój organizacji 

ponadto:  

- umie zarządzać przedsiębiorstwami i ich działami funkcjonalnymi, 

- umie współtworzyć i kształtować politykę finansową przedsiębiorstwa, 

- zna i stosuje metody i techniki zarządzania, 

- wykonuje analizę ekonomiczno – finansową, 
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- wykonuje analizę wskaźnikową, 

- zna zasady ewidencji księgowej i sprawozdawczości, 

- zna problematykę zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, 

- umie kształtować politykę rozwojową przedsiębiorstwa poprzez: formowanie i wdrażanie 

strategii, zarządzanie innowacjami, sporządzanie rachunku opłacalności inwestycji i 

określanie źródła finansowania, 

- umie dobierać instytucjonalne instrumenty wsparcia rozwoju, projektować i wdrażać 

kooperację i powiązania sieciowe. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia o specjalności: Zarządzanie podatkami i 

rachunkowość ponadto:  

- umie współtworzyć i kształtować politykę finansową przedsiębiorstwa, 

- zna akty prawne podatkowe i dotyczące finansów organizacji, 

- umie zarządzać działami finansowymi, 

- umie wykonać analizę ekonomiczno – finansową, 

- umie wykonać analizę wskaźnikową, 

- zna zasady ewidencji księgowej i sprawozdawczości, 

- umie formułować strategie podatkowe i zarządzać podatkami, 

- stosuje własne i obce instrumenty finansowe. 
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Współpraca krajowa i międzynarodowa 
 

Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa realizowana jest przez pracowników 

Instytutu Zarządzania w dwóch płaszczyznach: indywidualnej i sformalizowanej. 

Indywidualny wymiar współpracy sprowadza się do osobistych kontaktów pracowników 

Instytutu z pracownikami innych uczelni, w tym również zagranicznych, z racji wykonywanej 

pracy lub prowadzenia wspólnych badań. Wypada w tym miejscu podkreślić, że dwóch 

pracowników Instytutu jest również pracownikami  uczelni zagranicznych (Ukraina). 

W sposób mniej sformalizowany współpracujemy z następującymi: 

1.    Ośrodkami zagranicznymi: 

-    Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie 

-    Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Kociubińskiego w Winnicy 

-    Narodowy Uniwersytet Kijowski im. T. Szewczenki na Ukrainie 

-    Polsko-Francuskie Towarzystwo France-Pologne 

-    Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. 

2.    Ośrodkami krajowymi: 

-    Uniwersytet Warszawski, 

-    Uniwersytet Wrocławski, 

-    Uniwersytet Gdański, 

-    Uniwersytet Śląski, 

-    Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 

-    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 

-    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

-    Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w 

Warszawie, 

-    Politechnika Białostocka, 

-    Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. 
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Programy międzynarodowe 
 
1.       EduPROGRES, PO KL, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 
4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby 
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 
Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Zadanie 4. Utworzenie 
specjalności Marketing i wystawiennictwo na kierunku Zarządzanie, w okresie: 2008 – 2011, 
2/POKL/4.1.1/2008, kierownik projektu: dr Barbara Zbroińska. 
2.       Projekt nt.: Perspektywy RSI Świętokrzyskie II etap, Zadanie 9 Analiza realizacji 
Świętokrzyskiego RSI, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w 
okresie: 01.08.2009 – 30.04.2010, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 
8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji, prowadzonego przez 
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego/Departament Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, KSI WND-POKL.08.02.02-26-001/08-
00., kierownik projektu: dr Barbara Zbroińska. 
3.       Projekt nt.: Perspektywy RSI Świętokrzyskie II etap, Zadanie 13 Stworzenie sieci 
współpracy środowiska naukowo-edukacyjnego w województwie świętokrzyskim, w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w okresie: 01.08.2009 – 30.04.2010, 
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 
8.2.2 Regionalne strategie innowacji, prowadzonego przez Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego/Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego, KSI WND-POKL.08.02.02-26-001/08-00., kierownik 
projektu: hab. UJK dr hab. Andrzej Szplit. 
4.       Projekt nt.: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I etap), w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer 
Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie realizowanego przez Świętokrzyskie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii S.A. w Kielcach; w okresie: wrzesień 2008 – 
marzec 2009, kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Olesiński. 
5.       Projekt, Nauka dla biznesu – uniwersytet inkubatorem komercjalizacji badań 
naukowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-
POKL.04.02.00-00-00-010/02-00), w okresie: 2008 – 2009, Koordynator hab. studiów 
podyplomowych: hab. UJK dr hab. Hab. Zenon Zamiar. 
6.       Projekt, nt.: Współpraca na rzecz wzrostu konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw 
województwa świętokrzyskiego według Działania 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i 
Transfer Wiedzy, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Nr 
Z/2.26/II/2.6/33/06, w okresie: 01.05.2006 – 30.03.2007, kierownik projektu: hab. UJK dr 
hab. Zbigniew Olesiński. 
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Kontakt dla ECTS (Wydział Zarządzania i Administracji UJK)  

 

Wydziałowy Koordynator ECTS Uczelni 

Hab. dr. Hab. Artur Życki 

ul. Świętokrzyska 21 A 

25-406 Kielce 

041- 349 66 16 

Artur.zycki@ujk.edu.pl 

  



 44

Najważniejsze osiągnięcia Instytutu 
 
1) Istniejące od roku 2013 czasopismo Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae po 

ostatniej ocenie uzyskało 9 punków na liście czasopism B Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa wyższego. 

 

2) Od roku 2014 czasopismo Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae z półrocznika 

przekształciło się w kwartalnik. 

 
 

3) Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; OPUS; edycja 8;  Związki 

pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a wynikami moderowane wzajemnym zaufaniem i 

zaangażowaniem: poziom indywidualny i zespołowy; kierownik projektu: dr hab. Hab. UJK 

Jarosław Karpacz; czas trwania od 2015-08-04 do 2018-08-03; budżet – NCN; 

318760,00zł; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Prawa, 

Administracji i Zarządzania;  Świętokrzyska 21, Kielce; W trakcie realizacji 

 
 

4) Grant habilitacyjny, Nr N N115 213537 (MniSzW), w okresie: 22.08.2009 – 24.08.2011, 

na temat: Kompetencje relacyjne i przesłanki strategicznego współdziałania małych i 

średnich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia konkurencyjnego, kierownik projektu: 

dr Anna Wójcik-Karpacz. 

 
 

5) Projekt nt.: Perspektywy RSI Świętokrzyskie II etap, Zadanie 9: Analiza realizacji 

Świętokrzyskiego RSI, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w 

okresie: 01.08.2009 – 30.04.2010, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 

8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji, prowadzonego 

przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego/Departament Polityki Regionalnej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, KSI WND-POKL.08.02.02-

26-001/08-00., kierownik projektu: dr Barbara Zbroińska. 

 
 

6) Projekt nt.: Perspektywy RSI Świętokrzyskie II etap, Zadanie 13 Stworzenie sieci 

współpracy środowiska naukowo-edukacyjnego w województwie świętokrzyskim, w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w okresie: 01.08.2009 – 30.04.2010, 
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Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 

8.2.2 Regionalne strategie innowacji, prowadzonego przez Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego/ Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego, KSI WND-POKL.08.02.02-26-001/08-00., kierownik 

projektu: hab. UJK dr hab. Andrzej Szplit. 

 
 

7) Grant habilitacyjny, Nr N N115 136434 (MniSzW), w okresie: 29.04.2008 – 28.04.2010, 

na temat: Przedsiębiorczość w tworzeniu i rozwoju potencjału konkurencyjności 

przedsiębiorstw, kierownik projektu: dr Jarosław Karpacz. 

 
 

8) Projekt nt.: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I etap), w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer 

Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie realizowanego przez Świętokrzyskie 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii S.A. w Kielcach; w okresie: wrzesień 2008 – 

marzec 2009, kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Olesiński. 

 
 

9) Projekt nt.: Współpraca na rzecz wzrostu konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw 

województwa świętokrzyskiego według Działania 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i 

Transfer Wiedzy, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Nr 

Z/2.26/II/2.6/33/06, w okresie: 01.05.2006 – 30.03.2007, kierownik projektu: hab. UJK dr 

hab. Zbigniew Olesiński. 

 
 

10) Prowadzenie wspólnie z Europejskim Uniwersytetem Viadrina Frankfurt n. Odrą 

projektu badawczego (nr DPF 05/065 z 14.01.2006 r. Zarejestrowanego w Ministerstwie 

Nauki i Edukacji Republiki Federalnej Niemiec) na temat: 

 
1. Anbahnung deutsch-polnischer Kooperation grenzueberschreitenden Regionem und 

Clustern 

2. Konzernrechnungslegung in Polen und Deutschland – ein Vergleich mit den 

International Accouting Standards 
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11) Otrzymany Grant badawczy, zespołowy, Nr 1 H02D 083 29 MniSzW – KBN, w 

okresie: 15.11.2005 r. do 30.06.2007 r. na temat: Aktywność podatkowa w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem, kierownik projektu: hab. UJK dr hab. Andrzej Szplit. 

 

12) Zrealizowany Grant MniSzW – KBN w latach 2002 – 2003 na 

temat: Instytucjonalizacja otoczenia biznesu, a wzrost konkurencyjności podmiotów 

gospodarczych regionów świętokrzyskiego, nr rejestracyjny projektu badawczego 2 H02D 

021 22, projekt zespołowy, kierownik projektu: hab. UJK dr hab. Zbigniew Olesiński. 

 

 

13) Grant MEN DKW- 076/14/10/2000/Zsz- kierownik projektu hab. UJK dr hab. Andrzej 

Szplit. W ramach grantu zostały zorganizowane Studia Podyplomowe z zakresu 

przedsiębiorczości dla uczestników z województwa świętokrzyskiego. 

 
 

14) Wyróżnienie projektu badawczego przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania 

PAN i przyznanie prawa do zorganizowania szkoły Letniej Zarządzania PAN 2004 

(program dotowany przez KBN- Kielce wrzesień 2004). 

 
 

15) Zorganizowanie 10 konferencji naukowych wraz z publikacją monografii (po 2 

rocznie) poświęconych badaniom fenomenu konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. 
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Najważniejsze osiągnięcia pozanaukowe Instytutu 
 
Do najważniejszych osiągnięć pozanaukowych Instytutu Zarządzania należy zaliczyć: 

 

1) Wprowadzenie do oferty dotychczasowych studiów podyplomowych nowych kierunków. 

Obecnie w ofercie Instytutu Zarządzania znajdują się następujące studia podyplomowe: 

– Zarządzanie organizacjami pozarządowymi  
– Coaching biznesowy  
– Zarządzanie zasobami ludzkimi  
– Zarządzanie podmiotem leczniczym  
– Zarządzanie oświatą  
– Zarządzanie finansami i księgowość  
– Europejskie studia menedżerskie  
– Ekonomika i zarządzanie organizacją  
– Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami pracy  

 

2) Uruchomienie nowej specjalności Marketing i wystawiennictwo na kierunku Zarządzanie, 

studia drugiego stopnia stacjonarne, współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 

zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 

opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 

w okresie: 2008 – 2011, koordynator projektu dr Barbara Zbroińska. 

  

3) Przeprowadzenie studiów podyplomowych Menedżer komercjalizacji i transferu 

wiedzy w ramach projektu „Nauka dla biznesu – uniwersytet inkubatorem komercjalizacji 

badań naukowych” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-

POKL.04.02.00-00-00-010/02-00), w okresie:  grudzień 2008 r. – lipiec 2009 r., 

koordynator ds. studiów podyplomowych: prof. UJK dr hab. inż.  Zenon Zamiar. 

 

4) Przeprowadzenie na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach studiów 

podyplomowych Pośrednictwo pracy finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w okresie od stycznia 2007 r. do stycznia 2008 r. (KK.141/ZP-20/2006 z 

25.01.2006). 
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Plany studiów 
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Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA 

Wydział: Zarządzania i Administracji 

Kierunek: Zarz ądzanie   
Rok ak. 2015/2016 

                               

Rodzaj zajęć: I 
W/
WS II 

C/K/L/
P/PZ/S III  

PW/P
E/KZ                          

  Rozkład godzin 

Lp
. 

Przedmiot kod 

forma zal. po 
semestrze * 

I rok II rok III rok 

Raze
m 

godz. 

Całko
wity 

nakład 
pracy 

student
a 

Raz
em 
EC
TS 

1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr 

E ZO Z I II 
II
I  

EC
TS 

I II  
II
I  

EC
TS 

I II  
II
I  

EC
TS 

I II  
II
I  

EC
TS 

I II  
II
I  

EC
TS 

I II  
II
I  

EC
TS 

M ZARZI _01 - MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY 

M ZARZI _01.1 - 
MODUŁ 
JĘZYKOWY 

                                                          

1 
Lektorat języka 
obcego 

9.1-4ZARZ-A1-
L1,2,3,4 6 

1,2,3,
4 

    30   2   30   2   30   2   30   2               1 120 225 9 

M ZARZI _01.2 - MODUŁ WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO 

                                                        

2 
Wychowanie 
fizyczne 

16.1-4ZARZ-A2-
W1,2   1.2     30   1   30   1                                 60 60 2 

M ZARZI _01.3 - MODUŁ TECHNOLOGII 
INFORMACYJNEJ 

                                                        

3 
Technologia 
informacyjna 

11.9-4ZARZ-A3-T2   2           30     1                                 30 30 1 

M ZARZI _01.4 - MODUŁ PODSTAW 
PRZEDSIĘBIORCZO ŚCI 

                                                        

4 
Ochrona własności 
intelektualnej 

10.9-4ZARZ-A4-O2   2           15     
1 

                                15 15 
1 

5 Przedsiębiorczość 04.9-4ZARZ-A5-P2   2           15                                     15 15 

M ZARZI _01.5 - MODUŁ 
HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 

                                                        

6 Etyka zawodowa 08.9-4ZARZ-A6-E1   1   30     2                                         30 60 2 
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7 Filozofia 08.1-4ZARZ-A7-F1   1   15     1                                         15 30 1 

8 Socjologia 14.2-4ZARZ-A8-S1   1   15 15   2                                         30 60 2 

MZARZI_01.6 - MODUŁ PRZYSPOSOBIENIA 
AKADEMICKIEGO 

                                                      

9 BHP i ergonomia 10.9-4ZARZ-A9-B1     1 2     0                                         2 2 0 

10 
Przysposobienie 
biblioteczne 

15.4-4ZARZ-A10-P1     1   2   0                                         2 2 0 

razem         62 77 0 8 60 60 0 5 0 30 0 2 0 30 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 319 499 18 

M ZARZI _02 - MODUŁ PODSTAWOWY/KIERUNKOWY 

M ZARZI _02.1 - MODUŁ ANALITYCZNY 

11 Logika 11.9-4ZARZ-B11-L1   1   15     1                                         15 30 1 

12 Matematyka 11.1-4ZARZ-B12-M1 1 1   30 30   6                                         60 150 6 

13 
Rachunkowość 
finansowa 

04.3-4ZARZ-B13-R2 2 2           45 30   7                                 75 175 7 

14 Statystyka 11.2-4ZARZ-B14-S2 2 2           30 30   6                                 60 150 6 

15 
Zarządzanie 
finansami 
przedsiębiorstwa 

04.3-4ZARZ-B15-Z5 5 5                                   30 30   6         60 150 6 

M ZARZI _02.2 - MODUŁ FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI I ORGANIZAC JI 

16 Finanse publiczne 04.3-4ZARZ-B16-F3 3                     30     3                         30 75 3 

17 Makroekonomia 14.3-4ZARZ-B17-M3 3 3                   30 15   4                         45 100 4 

18 Mikroekonomia 14.3-4ZARZ-B18-M1 1 1   30 30   6                                         60 150 6 

M ZARZI _02.3 - MODUŁ INFORMATYCZNY 

19 Informatyka 11.0-4ZARZ-B19-I2   2             30   2                                 30 60 2 

M ZARZI _02.4 - MODUŁ MARKETINGOWY 

20 
Badania 
marketingowe 

04.7-4ZARZ-B20-B6 6 6                                           30 30   6 60 150 6 

21 
Podstawy 
marketingu 

04.7-4ZARZ-B21-P2 2 2           30 30   6                                 60 150 6 

22 
Zarządzanie i 
planowanie 
marketingowe 

04.7-4ZARZ-B22-Z3 4 4                   30 15   4                         45 100 4 

M ZARZI _02.5 - MODUŁ PRAWNEGO OTOCZENIA ORGANIZACJI 

23 Encyklopedia 10.0-4ZARZ-B23-E1 1 1   15 15   3                                         30 75 3 
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prawa 

24 
Prawo 
gospodarcze 

10.0-4ZARZ-B24-P5 5                                     30     3         30 75 3 

M ZARZI _02.6 - MODUŁ ZARZĄDZANIA 

25 Dowodzenie 04.9-4ZARZ-B25-D3   3                   15     1                         15 30 1 

26 
Działanie i 
techniki 
operacyjne 

04.9-4ZARZ-B26-D3 3                     15     2                         15 50 2 

27 
Nauka o 
organizacji 

04.0-4ZARZ-B27-D3 3 3                   30 15   4                         45 100 4 

28 
Podstawy 
zarządzania 

04.0-4ZARZ-B28-P1 1 1   30 30   6                                         60 150 6 

29 
Procesy 
informacyjne w 
zarządzaniu 

04.0-4ZARZ-B29-P2   2           30     2                                 30 60 2 

30 
Zachowania 
organizacyjne 

04.5-4ZARZ-B30-Z5 5 5                                   30 30   6         60 150 6 

31 
Zarządzanie 
bezpieczeństwem 
publicznym 

04.0-4ZARZ-B31-Z2   2           30     2                                 30 60 2 

32 
Zarządzanie 
jakością 

04.0-4ZARZ-B32-Z5 5 5                                   30 30   6         60 150 6 

33 
Zarządzanie 
projektami 

04.0-4ZARZ-B33-Z4 4 4                           30 30   6                 60 150 6 

34 
Zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

04.5-4ZARZ-B34-Z6 6 6                                           30 30   6 60 150 6 

razem         
12
0 

105 0 22 
16
5 

12
0 

0 25 
15
0 

45 0 18 30 30 0 6 
12
0 

90 0 21 60 60 0 12 1095 2640 104 

M ZARZI _03 - MODUŁ DYPLOMOWY 

35 
Seminarium 
dyplomowe 

04.0-4ZARZ-E35-
S4,5,6   4,5,6                             15   3   30   4   15   3 60 250 10 

razem         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 3 0 30 0 4 0 15 0 3 60 250 10 

M ZARZI _04 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 

M ZARZI _04.1 - EKONOMIKA I ROZWÓJ 
ORGANIZACJI 

                                                            

36 
Analiza 
ekonomiczna 
przedsiębiorstwa 

04.0-4ZARZ-D36-A4 4 4                           30 30   6                 60 150 6 

37 Bankowość 04.0-4ZARZ-D37-B5   5                                   15 15   2         30 60 2 
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38 
Ekonomika i 
organizacja 
przedsiębiorstwa 

04.0-4ZARZ-D38-E4 4 4                           30 15   4                 45 100 4 

39 
Marketing 
wystawienniczy 

04.7-4ZARZ-D39-M6 6 6                                           15 15   3 30 75 3 

40 
Międzynarodowe 
stosunki 
gospodarcze 

14.6-4ZARZ-D40-M4 4 4                           15 15   3                 30 75 3 

41 

Organizacja i 
funkcjonowanie 
samorządu 
terytorialnego 

10.6-4ZARZ-D41-O3   3                   15 15   2                         30 60 2 

42 
Polityka 
społeczno-
gospodarcza 

14.1-4ZARZ-D42-P3   3                   15 15   2                         30 60 2 

43 
Praktyki 
zawodowe 

04.2-4ZARZ-D43-P4   4                             
16
0 

  6                 160 160 6 

44 Prawo pracy 10.3-4ZARZ-D44-P6   6                                           30     2 30 60 2 

45 
Techniki 
organizacyjne 

04.0-4ZARZ-D45-T5   5                                   30 15   3         45 90 3 

46 
Zarządzanie 
produkcją 

04.0-4ZARZ-D46-Z6 6 6                                           30 30   6 60 150 6 

47 
Zarządzanie w 
regionie 

04.9-4ZARZ-D47-Z6 6 6                                           15 15   3 30 75 3 

razem         0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 4 75 
22
0 

0 19 45 30 0 5 90 60 0 14 580 1115 42 

M ZARZI _04.2 - ZARZĄDZANIE PODATKAMI I RACHUNKOWO ŚĆ 

48 
Analiza 
sprawozdań 
finansowych 

04.3-4ZARZ-D48-A4 4 4                           30 30   6                 60 150 6 

49 
Negocjacje i 
podejmowanie 
decyzji 

04.0-4ZARZ-D49-N6 6 6                                           15 15   3 30 75 3 

50 
Polityka 
podatkowa 
przedsiębiorstwa 

04.0-4ZARZ-D50-P6 6 6                                           30 15   4 45 100 4 

51 
Praktyki 
zawodowe 

04.2-4ZARZ-D51-P4   4                             
16
0 

  6                 160 160 6 

52 Prawo celne 10.0-4ZARZ-D52-P5   5                                   15     1         15 30 1 

53 Prawo podatkowe 10.0-4ZARZ-D53-P4 4                             30     3                 30 75 3 

54 Rachunek kosztów 04.3-4ZARZ-D54-R4 4 4                           30 15   4                 45 100 4 
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55 
Rachunkowość 
podatkowa 

04.3-4ZARZ-D55-R6 6 6                                           15 15   3 30 75 3 

56 
Rachunkowość 
zarządcza 

04.3-4ZARZ-D56-R3 3 3                   30 15   4                         45 100 4 

57 Rewizja finansowa 04.3-4ZARZ-D57-R6 6 6                                           30 15   4 45 100 4 

58 
Ubezpieczenia w 
zarządzaniu 
przedsiębiorstwem 

04.0-4ZARZ-D58-U5 5 5                                   30 15   4         45 100 4 

razem         0 0 0 0 0 0 0 0 30 15 0 4 90 
20
5 

0 19 45 15 0 5 90 60 0 14 550 1065 42 

M ZARZI _05 - MODUŁ FAKULTATYWNY 

M ZARZI _05.1 - 
MODUŁ 
FAKULTATYWNY 
A 

                                                              

59 E-biznes 04.9-4ZARZ-F59-E3   3                     15   1                         15 30 1 

60 
Laboratorium 
pracy firmy 

04.9-4ZARZ-F60-L3   3                     30   2                         30 60 2 

61 
Wykład 
monograficzny I 

04.0-4ZARZ-F61-W3 3                     30     3                         30 75 3 

razem         0 0 0 0 0 0 0 0 30 45 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 165 6 

MZARZI_05.2 - MODUŁ FAKULTATYWNY B 

62 
Informatyka w 
zarządzaniu 

11.9-4ZARZ-F63-I3   3                   15 15   2                         30 60 2 

63 
Metodologia 
badań 
empirycznych 

14.2-4ZARZ-F63-M3   3                     15   1                         15 30 1 

64 
Wykład 
monograficzny II 

04.0-4ZARZ-F61-W3 3                     30     3                         30 75 3 

razem :         0 0 0 0 0 0 0 0 45 30 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 165 6 

Moduły razem AEwZ 
A 

        
18
2 

182 0 30 
22
5 

18
0 

0 30 
21
0 

15
0 

0 30 
10
5 

29
5 

0 30 
16
5 

15
0 

0 30 
15
0 

13
5 

0 30 2129 4669 180 

Moduły razem AEwZ 
B 

        
18
2 

182 0 30 
22
5 

18
0 

0 30 
22
5 

13
5 

0 30 
10
5 

29
5 

0 30 
16
5 

15
0 

0 30 
15
0 

13
5 

0 30 2129 4669 180 

Moduły razem ZPiR 
A         

18
2 182 0 30 

22
5 

18
0 0 30 

21
0 

13
5 0 30 

12
0 

28
0 0 30 

16
5 

13
5 0 30 

15
0 

13
5 0 30 2099 4619 180 

Moduły razem ZPiR 
B 

        
18
2 

182 0 30 
22
5 

18
0 

0 30 
22
5 

12
0 

0 30 
12
0 

28
0 

0 30 
16
5 

13
5 

0 30 
15
0 

13
5 

0 30 2099 4619 180 
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Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia 
 

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA 

Wydział: Zarządzania i Administracji 
Kierunek: Zarz ądzanie   
Rok ak. 2015/2016 

                               

Rodzaj zajęć: 
I 

W/
WS II 

C/K/L/
P/PZ/S 

II
I 

PW/P
E/KZ                          

  Rozkład godzin 

Lp
. 

Przedmiot kod 

forma zal. po 
semestrze * 

I rok II rok III rok 

Raze
m 

godz. 

Całkow
ity 

nakład 
pracy 

student
a 

Raze
m 

ECT
S 

1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr 

E ZO Z I  II II
I  

EC
TS 

I II  II
I  

EC
TS 

I  II  II
I  

EC
TS 

I  II  II
I  

EC
TS 

I  II  II
I  

EC
TS 

I  II  II
I  

EC
TS 

M ZARZI _01 - MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY 

M ZARZI _01.1 - MODUŁ 
JĘZYKOWY 

                                                              

1 
Lektorat języka 
obcego 

9.1-4ZARZ-A1-L1,2,3,4 6 1,2,3,
4 

    20   2   20   2   25   2   25   2               1 90 225 9 

M ZARZI _01.2 - MODUŁ 
WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO 

                                                              

2 Wychowanie fizyczne 16.1-4ZARZ-A2-W1,2   1.2     5   1   5   1                                 10 60 2 

M ZARZI _01.3 - MODUŁ 
TECHNOLOGII 
INFORMACYJNEJ 

                                                              

3 
Technologia 
informacyjna 

11.9-4ZARZ-A3-T2   2           10     1                                 10 30 1 

M ZARZI _01.4 - MODUŁ 
PODSTAW 
PRZEDSIĘBIORCZO Ś
CI 

                                                              

4 
Ochrona własności 
intelektualnej 

10.9-4ZARZ-A4-O2   2           10     
1 

                                10 15 
1 

5 Przedsiębiorczość 04.9-4ZARZ-A5-P2   2           10                                     10 15 
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M ZARZI _01.5 - MODUŁ 
HUMANISTYCZNO-
SPOŁECZNY 

                                                              

6 Etyka zawodowa 08.9-4ZARZ-A6-E1   1   15     2                                         15 60 2 

7 Filozofia 08.1-4ZARZ-A7-F1   1   5     1                                         5 30 1 

8 Socjologia 14.2-4ZARZ-A8-S1   1   10 5   2                                         15 60 2 

MZARZI_01.6 - 
MODUŁ 
PRZYSPOSOBIENIA 
AKADEMICKIEGO 

                                                              

9 BHP i ergonomia 10.9-4ZARZ-A9-B1     1 2     0                                         2 2 0 

10 
Przysposobienie 
biblioteczne 

15.4-4ZARZ-A10-P1     1   2   0                                         2 2 0 

razem         7 27 0 4 30 25 0 5 0 25 0 2 0 25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 139 379 14 

M ZARZI _02 - MODUŁ PODSTAWOWY/KIERUNKOWY 

M ZARZI _02.1 - MODUŁ ANALITYCZNY 

11 Logika 11.9-4ZARZ-B11-L1   1   5     1                                         5 30 1 

12 Matematyka 11.1-4ZARZ-B12-M1 1 1   15 10   6                                         25 150 6 

13 
Rachunkowość 
finansowa 

04.3-4ZARZ-B13-R2 2 2           15 15   7                                 30 175 7 

14 Statystyka 11.2-4ZARZ-B14-S2 2 2           15 10   6                                 25 150 6 

15 
Zarządzanie 
finansami 
przedsiębiorstwa 

04.3-4ZARZ-B15-Z5 5 5                                   15 15   6         30 150 6 

M ZARZI _02.2 - MODUŁ FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI I ORGANIZAC JI 

16 Finanse publiczne 04.3-4ZARZ-B16-F3 3                     15     3                         15 75 3 

17 Makroekonomia 14.3-4ZARZ-B17-M3 3 3                   10 10   4                         20 100 4 

18 Mikroekonomia 14.3-4ZARZ-B18-M1 1 1   15 10   6                                         25 150 6 

M ZARZI _02.3 - MODUŁ INFORMATYCZNY 

19 Informatyka 11.0-4ZARZ-B19-I2   2             10   2                                 10 60 2 

M ZARZI _02.4 - MODUŁ MARKETINGOWY 

20 
Badania 
marketingowe 

04.7-4ZARZ-B20-B6 6 6                                           15 10   6 25 150 6 

21 Podstawy marketingu 04.7-4ZARZ-B21-P2 2 2           15 10   6                                 25 150 6 
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22 
Zarządzanie i 
planowanie 
marketingowe 

04.7-4ZARZ-B22-Z3 4 4                   10 10   4                         20 100 4 

M ZARZI _02.5 - MODUŁ PRAWNEGO OTOCZENIA ORGANIZACJI 

23 Encyklopedia prawa 10.0-4ZARZ-B23-E1 1 1   10 5   3                                         15 75 3 

24 Prawo gospodarcze 10.0-4ZARZ-B24-P5 5                                     15     3         15 75 3 

M ZARZI _02.6 - MODUŁ ZARZĄDZANIA 

25 Dowodzenie 04.9-4ZARZ-B25-D3   3                   5     1                         5 30 1 

26 
Działanie i techniki 
operacyjne 

04.9-4ZARZ-B26-D3 3                     5     2                         5 50 2 

27 Nauka o organizacji 04.0-4ZARZ-B27-D3 3 3                   10 10   4                         20 100 4 

28 Podstawy zarządzania 04.0-4ZARZ-B28-P1 1 1   15 15   6                                         30 150 6 

29 
Procesy informacyjne 
w zarządzaniu 

04.0-4ZARZ-B29-P2   2           15     2                                 15 60 2 

30 
Zachowania 
organizacyjne 

04.5-4ZARZ-B30-Z5 5 5                                   15 10   6         25 150 6 

31 
Zarządzanie 
bezpieczeństwem 
publicznym 

04.0-4ZARZ-B31-Z2   2           15     2                                 15 60 2 

32 Zarządzanie jakością 04.0-4ZARZ-B32-Z5 5 5                                   15 10   6         25 150 6 

33 
Zarządzanie 
projektami 

04.0-4ZARZ-B33-Z4 4 4                           15 10   6                 25 150 6 

34 
Zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

04.5-4ZARZ-B34-Z6 6 6                                           15 10   6 25 150 6 

razem         60 40 0 22 75 45 0 25 55 30 0 18 15 10 0 6 60 35 0 21 30 20 0 12 475 2640 104 

M ZARZI _03 - MODUŁ DYPLOMOWY 

35 
Seminarium 
dyplomowe 

04.0-4ZARZ-E35-
S4,5,6   4,5,6                             10   3   20   4   10   3 40 250 10 

razem         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3 0 20 0 4 0 10 0 3 40 250 10 

M ZARZI _04 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 

M ZARZI _04.1 - 
EKONOMIKA I 
ROZWÓJ 
ORGANIZACJI 

                                                              

36 
Analiza ekonomiczna 
przedsiębiorstwa 

04.0-4ZARZ-D36-A4 4 4                           15 15   6                 30 150 6 
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37 Bankowość 04.0-4ZARZ-D37-B5   5                                   10 5   2         15 60 2 

38 
Ekonomika i 
organizacja 
przedsiębiorstwa 

04.0-4ZARZ-D38-E4 4 4                           10 10   4                 20 100 4 

39 
Marketing 
wystawienniczy 

04.7-4ZARZ-D39-M6 6 6                                           10 5   3 15 75 3 

40 
Międzynarodowe 
stosunki gospodarcze 

14.6-4ZARZ-D40-M4 4 4                           10 5   3                 15 75 3 

41 

Organizacja i 
funkcjonowanie 
samorządu 
terytorialnego 

10.6-4ZARZ-D41-O3   3                   15     2                         15 60 2 

42 
Polityka społeczno-
gospodarcza 

14.1-4ZARZ-D42-P3   3                   10 5   2                         15 60 2 

43 Praktyki zawodowe 04.2-4ZARZ-D43-P4   4                             
16
0 

  6                 160 160 6 

44 Prawo pracy 10.3-4ZARZ-D44-P6   6                                           15     2 15 60 2 

45 
Techniki 
organizacyjne 

04.0-4ZARZ-D45-T5   5                                   10 5   3         15 90 3 

46 
Zarządzanie 
produkcją 

04.0-4ZARZ-D46-Z6 6 6                                           15 15   6 30 150 6 

47 
Zarządzanie w  
regionie 

04.9-4ZARZ-D47-Z6 6 6                                           10 5   3 15 75 3 

razem         0 0 0 0 0 0 0 0 25 5 0 4 35 
19
0 0 19 20 10 0 5 50 25 0 14 360 1115 42 

MZARZI_04.2 - ZARZ ĄDZANIE PODATKAMI I RACHUNKOWO ŚĆ 

48 
Analiza sprawozdań 
finansowych 

04.3-4ZARZ-D48-A4 4 4                           15 15   6                 30 150 6 

49 
Negocjacje i 
podejmowanie decyzji 

04.0-4ZARZ-D49-N6 6 6                                           10 5   3 15 75 3 

50 
Polityka podatkowa 
przedsiębiorstwa 

04.0-4ZARZ-D50-P6 6 6                                           10 10   4 20 100 4 

51 Praktyki zawodowe 04.2-4ZARZ-D51-P4   4                             
16
0 

  6                 160 160 6 

52 Prawo celne 10.0-4ZARZ-D52-P5   5                                   5     1         5 30 1 

53 Prawo podatkowe 10.0-4ZARZ-D53-P4 4                             15     3                 15 75 3 

54 Rachunek kosztów 04.3-4ZARZ-D54-R4 4 4                           10 10   4                 20 100 4 

55 
Rachunkowość 
podatkowa 

04.3-4ZARZ-D55-R6 6 6                                           10 5   3 15 75 3 
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56 
Rachunkowość 
zarządcza 

04.3-4ZARZ-D56-R3 3 3                   10 10   4                         20 100 4 

57 Rewizja finansowa 04.3-4ZARZ-D57-R6 6 6                                           10 10   4 20 100 4 

58 
Ubezpieczenia w 
zarządzaniu 
przedsiębiorstwem 

04.0-4ZARZ-D58-U5 5 5                                   10 5   4         15 100 4 

razem         0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 4 40 
18
5 

0 19 15 5 0 5 40 30 0 14 335 1065 42 

M ZARZI _05 - MODUŁ FAKULTATYWNY 

M ZARZI _05.1 - MODUŁ 
FAKULTATYWNY A 

                                                              

59 E-biznes 04.9-4ZARZ-F59-E3   3                     5   1                         5 30 1 

60 
Laboratorium pracy 
firmy 

04.9-4ZARZ-F60-L3   3                     10   2                         10 60 2 

61 
Wykład 
monograficzny I 

04.0-4ZARZ-F61-W3 3                     5     3                         5 75 3 

razem         0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 165 6 

MZARZI_05.2 - MODUŁ FAKULTATYWNY B 

62 
Informatyka w 
zarządzaniu 

14.2-4ZARZ-F63-M3   3                     10   2                         10 60 2 

63 
Metodologia badań 
empirycznych 

11.9-4ZARZ-F63-I3   3                     5   1                         5 30 1 

64 
Wykład 
monograficzny II 

04.0-4ZARZ-F61-W3 3                     5     3                         5 75 3 

razem :         0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 165 6 

Moduły razem AEwZ A         67 67 0 26 
10
5 

70 0 30 85 75 0 30 50 
23
5 

0 30 80 65 0 30 80 55 0 30 1034 4549 176 

Moduły razem AEwZ B         67 67 0 26 
10
5 

70 0 30 85 65 0 28 50 
23
5 

0 30 80 65 0 30 80 55 0 30 1034 4549 176 

Moduły razem ZPiR A         67 67 0 26 
10
5 

70 0 30 70 80 0 30 55 
23
0 

0 30 75 60 0 30 70 60 0 30 1009 4499 176 

Moduły razem ZPiR B         67 67 0 26 
10
5 

70 0 30 70 70 0 28 55 
23
0 

0 30 75 60 0 30 70 60 0 30 1009 4499 176 
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Polsko-angielski słownik przedmiotów 
 
Przedmiot w języku polskim Przedmiot w języku angielskim 
1.  Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa Economic Analysis of the Company 
2.  Analiza finansowa przedsiębiorstwa Financial Analysis of a Company 
3.  Analiza sprawozdań finansowych Financial Statement Analysis 
4.  Badania marketingowe Marketing Research 
5.  Badania operacyjne Operation Research 

6.  Bankowość Banking 
7.  Centra logistyczne Logistics Centers 
8.  Controlling Controlling 
9.  Controlling marketingowy Marketing Controlling  
10.  Controlling operacyjny Operation Controlling 
11.  Controlling personalny Human Resource Controlling  
12.  Controlling strategiczny Strategic Controlling  

13.  Dowodzenie Commanding 
14.  Działanie i techniki operacyjne Operational Action and Techniques 
15.  E-biznes e-business 
16.  Ekologistyka Ekologistics 
17.  Ekonometria Econometrics 
18.  Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa Economics and Business Organization 

19.  Ekonomika opodatkowania Economics of Taxation 
20.  Ekonomika transportu Economics of Transport 
21.  Encyklopedia prawa Encyclopedia of Law 
22.  Etyka w zarządzaniu Ethics in Management 
23.  Etyka zawodowa Professional Ethics 
24.  Filozofia Philosophy 
25.  Finanse przedsiębiorstw Companies’ Finance  

26.  Finanse publiczne Public Finance 

27.  Gospodarka finansowa w sektorze 
publicznym i prywatnym 

Financial Management in the Public and 
Private Sectors 

28.  Gospodarka magazynowa Inventory Management 
29.  Historia gospodarcza Economic History 
30.  Informatyka Informatics 
31.  Informatyka w zarządzaniu Informatics in Management 
32.  Infrastruktura logistyczna Logistical Infrastructure 

33.  Integracja w zespole Integration in Team 
34.  Inżynieria systemów i analiza systemowa Engineering of Systems and System Analysis 
35.  Kierowanie działaniami operacyjnymi Management of Operating Actions 
36.  Koncepcje i nowoczesne metody 

zarządzania 
Concepts And Modern Methods of 
Management 

37.  Kształtowanie kultury organizacji Shaping the Culture of the Organization 
38.  Kultura i etyka w biznesie Culture and Ethics in the Business 
39.  Laboratorium pracy firmy The Laboratory of the Company's Activity 
40.  Lektorat j ęzyka obcego B2+ Foreign Language Course B2+ 

41.  Logika Logic 
42.  Logistyka Logistics 
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43.  Logistyka dystrybucji Distribution Logistics 
44.  Logistyka miejska Urban Logistics 
45.  Logistyka produkcji Production Logistics 
46.  Logistyka zaopatrzenia Supply Logistics 
47.  Makroekonomia Macroeconomics 
48.  Makroekonomia zaawansowana Advanced Macroeconomics 

49.  Marketing bezpośredni i CRM Direct Marketing And CRM 
50.  Marketing mi ędzynarodowy International Marketing 
51.  Marketing wystawienniczy Exhibition Marketing  
52.  Matematyka Mathematics 
53.  Matematyka finansowa Financial Mathematics 
54.  Metodologia badań empirycznych Methodology of Empirical Research 
55.  Mi ędzynarodowe stosunki gospodarcze International Economics 

56.  Mikroekonomia Microeconomics 
57.  Nauka o organizacji Study of Organization 
58.  Negocjacje Negotiations 
59.  Negocjacje i podejmowanie decyzji Negotiations and Decision Making 

60.  Normalizacja i zarządzanie jakością w 
logistyce 

Standarization and Quality Management in 
Logistics 

61.  Ochrona własności intelektualnej Protection of Intellectual Ownership 
62.  Opakowania w systemach logistycznych Packaging of Logistics Systems 

63.  Organizacja i funkcjonowanie samorządu 
terytorialnego 

Organization and Functioning of Regional 
Government 

64.  Organizacja instytucji pozarządowych Structure of the Nongovernment Institutions 

65.  Organizacja i zarządzanie gospodarką 
publiczną 

Management of the Public Economy 

66.  Outplacement- narzędziem zarządzania 
zasobami ludzkimi 

Outplacement – Management Tool for Human 
Resource 

67.  Planowanie i controlling logistyczny Planning and Logistic Controlling 
68.  Podstawy ekonomii Principles of Economics 
69.  Podstawy marketingu Principles of Marketing 
70.  Podstawy zarządzania Principles of Management 
71.  Polityka społeczno-gospodarcza Social and Economic Policy 
72.  Prawo celne Customs Law 

73.  Prawo cywilne Cyvil Law 
74.  Prawo gospodarcze Economic Law 
75.  Prawo handlowe Trade Law 
76.  Prawo podatkowe Tax Law 
77.  Prezentacje i wystąpienia publiczne Presentation and Public Performance 
78.  Procesy informacyjne w zarządzaniu Information Processes in Management  

79.  Projektowanie procesów Project Design of Processes 
80.  Przedsiębiorczość Entrepreneurship 
81.  Przedsiębiorczość- poziom zaawansowany Entrepreneurship – Advanced Level  
82.  Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej Enterprise in Market Economy 
83.  Psychologia zarządzania Psychology of Management 
84.  Public relations Public Relations 
85.  Rachunek kosztów Cost Account 

86.  Rachunkowość Accounting 
87.  Rachunkowość finansowa Financial Accounting 
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88.  Rachunkowość zarządcza Management Accounting 
89.  Rewizja finansowa Financial Review 
90.  Rekrutacja pracowników Personnel Recruitment 
91.  Rozwój i kariera zawodowa Professional Development and Career 
92.  Rozwój współczesnej myśli ekonomicznej The Evolution Of Modern Economic Thought 
93.  Rynek finansowy Financial Market 

94.  Rynek pracy Labour Market 
95.  Rynek usług logistycznych Logistic Services Market 
96.  Seminarium magisterskie Master’s Seminar 
97.  Seminarium licencjackie Bechelor’s Seminar 
98.  Socjologia Sociology 
99.  Socjologia pracy Sociology of Work 
100. Statystyka Statistics 

101. Statystyka matematyczna Mathematical Statistics 
102. Strategia promocji Promotion Strategy 

103. Strategie i funkcje zarządzania zasobami 
ludzkimi 

Strategies and Human Resource Management 
Functions 

104. Strategie rozwoju organizacji Strategies for Organization Development 
105. Systemy motywacyjne w organizacji Motivation Systems in Organization 
106. Szkolenia pracownicze Professional Training for Employees 
107. Sztuka komunikacji Art of Communication  

108. Techniki organizacyjne Organizational Techniques 
109. Technologia informacyjna Information Technology 
110. Towaroznawstwo Commodity Science 
111. Transport mi ędzynarodowy International Transport 
112. Ubezpieczenia gospodarcze Economical Insurance 
113. Ubezpieczenia i procedury celne Insurance and Customs Procedures 
114. Windykacja należności Dues Vindications 

115. Wspólnotowe prawo gospodarcze Community Economy Law 
116. Wstęp do logistyki Introduction to Logistics 
117. Wychowanie fizyczne Physical Education 
118. Wykład monograficzny  Monographic Lecture 
119. Zachowania organizacyjne Organisational Behaviour 
120. Zamówienia publiczne Public Procurement 

121. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym Management of Public Security 
122. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Financial Management of the Enterprise 
123. Zarządzanie i planowanie marketingowe Marketing Management and Planning 
124. Zarządzanie jakością Quality Management 
125. Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo Crisis Management and Safety 
126. Zarządzanie łańcuchami dostaw  Supply Chain Management 

127. Zarządzanie procesami Management of Processes 
128. Zarządzanie produkcją Production Management 
129. Zarządzanie projektami Project Management 
130. Zarządzanie strategiczne Strategic Management 
131. Zarządzanie w regionie Regional Management 
132. Zarządzanie zasobami ludzkimi Human Resource Management 
133. E-handel E-Trade 

134. Ocena projektów inwestycyjnych Evalution of Investment Projects 
135. Prognozowanie i symulacje Forecasting and Simulations 
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136. Analiza rynku Market Analysis 
137. Praktyki zawodowe Professional Practice 
138. Polityka podatkowa przedsiębiorstwa Enterprise Taxation Policy 
139. Rachunkowość podatkowa Tax Accounting 

140. Ubezpieczenia w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem 

Insurance in Company’s Management  

141. Funkcjonowanie i organizacja targów Functioning and Organization of Trade Fairs 

142. Prawo a komunikacja i promocja 
Economic Law in Communication and 
Promotion 

143. Systemy informatyczne w logistyce Information Systems in Logistics 
144. Egzamin certyfikacyjny Certification Exam 
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PRZEDMIOTY PROWADZONE NA STUDIACH PIERWSZEGO 
STOPNIA NA KIERUNKU ZARZ ĄDZANIE 
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MZARZI _01 - MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY  
  



 65

M ZARZI _01.1 - MODUŁ JĘZYKOWY 
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Lektorat j ęzyka obcego A2 

 

Kod przedmiotu 9.1-4ZARZ-A1-L1,2,3,4 
Nazwa przedmiotu 
w języku  

polskim Lektorat j ęzyka obcego A2 
Foreign language course A2 angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie  
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność ekonomika i rozwój organizacji,  

zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot SJO UJK 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       mgr Jadwiga Kiec, 

mgr Mariola Słowińska 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot I rok I° Studia stacjonarne: 

Jęz. angielski: M. Kociołkowska, K.Wieczorek  
Jęz. niemiecki: J.Kiec 
Jęz. rosyjski: M.Poborska  
II rok I° Studia stacjonarne:  
Jęz. angielski: A.Wciślik 
Jęz. rosyjski: I.Hubicka 
 
I rok I° Studia niestacjonarne: 
Jęz. angielski: H.Barszczewska - Kołacz 
Jęz. rosyjski: M.Poborska  
II rok I° Studia niestacjonarne: 
Jęz. angielski: A.Kasprzyk 
Jęz. rosyjski: E.Hejzdral-Olszewska 

1.9. Kontakt  sjo@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _01 - MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY 

M ZARZI _01.1 - MODUŁ JĘZYKOWY  
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy angielski/polski, niemiecki/polski, francuski/polski, rosyjski/polski   
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

1, 2, 3, 4 

2.5. Wymagania wstępne Znajomość języka na poziomie A1 według ESOJK-  kwalifikacja do 
grup zgodnie ze strategią nauczania języków obcych w UJK w 
Kielcach.  

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Lektorat: 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną po każdym semestrze nauki. Uczelniany egzamin 

certyfikacyjny na poziomie B2 po zakończeniu kursu językowego . 
3.4. Metody dydaktyczne  Metody bazujące na podejściu komunikacyjnym; metoda eklektyczna, 

łącząca różne elementy metod podających i problemowych, w tym 
dyskusje i formy aktywizujące. 

3.5. Wykaz 
literatur
y 

podstawowa Ogólnodostępne podręczniki dla poziomu A2 wg ESOKJ 
Inne niż literatura podstawowa podręczniki ogólnodostępne dla poziomu 
A2  oraz publikacje i materiały autorskie. 
 

uzupełniająca 
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4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
CO1- systematyzowanie wiedzy w zakresie struktur leksykalno-gramatycznych. 
C02 – rozwijanie wszystkich sprawności językowych, pozwalające na proste posługiwanie się językiem . 
CO3 - kształtowanie świadomości zdobywania i poszerzania kompetencji językowych (przez całe życie) 
oraz motywacji do samodzielnej pracy. 
4.2. Treści programowe 

Treści leksykalne:  
• Treści obejmują życie codzienne, rodzinne , towarzyskie, czas wolny, podróżowanie, hobby, pracę, 

edukację, dom, żywienie, sport, środki masowego przekazu i są zgodne z sylabusem obowiązujących 
podręczników dla poziomu A2 oraz wymaganiami ESOKJ rady Europy 

• Elementy słownictwa specjalistycznego, związanego z kierunkiem studiów, dostosowane do poziomu 
A2. 

• Elementarne słownictwo związane ze szkolnictwem wyższym 
 
Treści gramatyczne: 
Zgodnie z sylabusem podręczników przewidzianych dla poziomu A2 i zgodnie z wymaganiami ESOKJ Rady 
Europy 
 
Funkcje językowe:  
Zgodne z sylabusem podręczników dla poziomu A2 i wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego Rady Europy, pozwalające studentom na podstawowe posługiwanie się językiem obcym w 
sytuacjach nieformalnych; wyrażanie i uzasadnianie opinii; udzielanie i uzyskiwanie informacji; ocenianie 
sytuacji, posługiwanie się językiem obcym w formie ustnej i pisemnej w sytuacjach nieformalnych (np. pisanie 
emaila, listu nieformalnego) 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 

 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień nasycenia 
efektu 

przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 zna podstawowe struktury gramatyczno-leksykalne 
umożliwiające mu opisywanie siebie i najbliższego 
otoczenia 

 +++ ZARZ1A 
_W23 

S1A_W02 

W02 ma wystarczającą wiedzę ogólną oraz z zakresu 
studiowanego kierunku, pozwalającą na bardzo proste 
porozumiewanie się w środowisku zawodowym 

+++ ZARZ1A 
_W23 

S1A_W02 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 przygotowuje proste wypowiedzi  pisemne dotyczące 

sytuacji codziennych i rutynowych,  np. .krótkie i proste 
notatki, kartki pocztowe, listy nieformalne). 

++ ZARZ1A_U03 S1A_U02 
S1A_U03 

U02 udziela prostych informacji o sobie i swoim otoczeniu 
oraz wyraża swoje stanowisko dotyczące tych tematów 

++ ZARZ1A_U08 S1A_U06 

U03 porozumiewa się w stopniu podstawowym z innymi 
użytkownikami języka, pod warunkiem, że tematyka 
rozmowy jest mu znana 

+++ ZARZ1A_U31 S1A_U09 
S1A_U10 

S1A_U11 
U04 umie wychwycić sens prostych komunikatów językowych  

na znane mu tematy 
+++ ZARZ1A_U31 S1A_U09 

S1A_U10 
S1A_U11 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 rozumie potrzebę uczenia się języka obcego przez całe 

życie i jest świadomy jego znaczenia jako narzędzia 
szeroko rozumianej komunikacji społecznej 

++ ZARZ1A_K08 S1A_K01 
S1A_K02 

S1A_K03 
K02 radzi sobie w prostych i krótkich rozmowach i sytuacjach 

społecznych oraz potrafi pracować w grupie 
++ ZARZ1A_K08 S1A_K01 

S1A_K02 
S1A_K03 



 68

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

Ć - zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

b) Egzamin  
Certyfikacyjny  - 
poziom B2 
 

51%-60%  
 punktów możliwych 

do uzyskania 
 

b) Egzamin  
Certyfikacyjny - 
poziom B2 
 

61%-70% 
punktów możliwych 

do uzyskania 

b) Egzamin  
Certyfikacyjny - 
poziom B2 
 

71%-80% 
punktów możliwych 

do uzyskania 

 b) Egzamin  
Certyfikacyjny – 
poziom B2 

 
81%-90% 

punktów możliwych 
do uzyskania 

b) Egzamin  
Certyfikacyjny  - 
poziom B2 

 
91%-100% 

punktów możliwych  
do uzyskania 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X  X     

        
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE 
NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

130 100 

Udział w wykładach   
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 120 90 
Udział w konsultacjach 8 8 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 95 125 
Przygotowanie do wykładu   
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 72 72 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 23 23 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 225 225 
PUNKTY ECTS za przedmiot 9 9 
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Lektorat j ęzyka obcego B1 
 

Kod przedmiotu 9.1-4ZARZ-A1-L1,2,3,4 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Lektorat j ęzyka obcego B1 
Foreign language course B1 angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie  
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność ekonomika i rozwój organizacji,  

zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot SJO UJK 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       mgr Renata Suchojad, mgr Anna Wciślik 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot I rok I° Studia stacjonarne: 

Jęz. angielski: M. Kociołkowska, K.Wieczorek  
Jęz. niemiecki: J.Kiec 
Jęz. rosyjski: M.Poborska  
II rok I° Studia stacjonarne:  
Jęz. angielski: A.Wciślik 
Jęz. rosyjski: I.Hubicka 
 
I rok I° Studia niestacjonarne: 
Jęz. angielski: H.Barszczewska - Kołacz 
Jęz. rosyjski: M.Poborska  
II rok I° Studia niestacjonarne: 
Jęz. angielski: A.Kasprzyk 
Jęz. rosyjski: E.Hejzdral-Olszewska 

1.9. Kontakt  sjo@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _01 - MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY 

M ZARZI _01.1 - MODUŁ JĘZYKOWY  
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy angielski/polski, niemiecki/polski, francuski/polski, rosyjski/polski   
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

1, 2, 3, 4 

2.5. Wymagania wstępne Znajomość języka na poziomie A2 według ESOJK-  kwalifikacja do 
grup zgodnie ze strategią nauczania języków obcych w UJK w 
Kielcach.  

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Lektorat: 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną po każdym semestrze nauki. Uczelniany egzamin 

certyfikacyjny na poziomie B2 po zakończeniu kursu językowego . 
3.4. Metody dydaktyczne  Metody bazujące na podejściu komunikacyjnym; metoda eklektyczna, 

łącząca różne elementy metod podających i problemowych, w tym 
dyskusje i formy aktywizujące. 

3.5. Wykaz 
literatur
y 

podstawowa Ogólnodostępne podręczniki dla poziomu B1 wg ESOKJ 
Inne niż literatura podstawowa podręczniki ogólnodostępne dla poziomu 
B1  oraz publikacje i materiały autorskie. 
 

uzupełniająca 
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4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
CO1- systematyzowanie wiedzy w zakresie struktur leksykalno-gramatycznych. 
C02 – rozwijanie wszystkich sprawności językowych, pozwalające na proste posługiwanie się językiem . 
CO3 - kształtowanie świadomości zdobywania i poszerzania kompetencji językowych (przez całe życie) 
oraz motywacji do samodzielnej pracy. 
4.2. Treści programowe 

Treści leksykalne:  
• Treści obejmują życie codzienne, rodzinne , towarzyskie, czas wolny, podróżowanie, hobby, pracę, 

edukację, dom, żywienie, sport, środki masowego przekazu i są zgodne z sylabusem obowiązujących 
podręczników dla poziomu B1 oraz wymaganiami ESOKJ rady Europy 

• Elementy słownictwa specjalistycznego, związanego z kierunkiem studiów, dostosowane do poziomu 
A2. 

• Elementarne słownictwo związane ze szkolnictwem wyższym 
Treści gramatyczne: 
Zgodnie z sylabusem podręczników przewidzianych dla poziomu B1 i zgodnie z wymaganiami ESOKJ Rady 
Europy 
Funkcje językowe:  
Zgodne z sylabusem podręczników dla poziomu B1 i wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego Rady Europy, pozwalające studentom na podstawowe posługiwanie się językiem obcym w 
sytuacjach nieformalnych; wyrażanie i uzasadnianie opinii; udzielanie i uzyskiwanie informacji; ocenianie 
sytuacji, posługiwanie się językiem obcym w formie ustnej i pisemnej w sytuacjach nieformalnych (np. pisanie 
emaila, listu nieformalnego) 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 

 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 zna podstawowe struktury gramatyczno-leksykalne 
umożliwiające mu opisywanie siebie i najbliższego 
otoczenia 

 +++ ZARZ1A 
_W23 

S1A_W02 

W02 ma wystarczającą wiedzę ogólną oraz z zakresu 
studiowanego kierunku, pozwalającą na bardzo proste 
porozumiewanie się w środowisku zawodowym 

+++ ZARZ1A 
_W23 

S1A_W02 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 przygotowuje proste wypowiedzi  pisemne dotyczące 

sytuacji codziennych i rutynowych,  np. .krótkie i proste 
notatki, kartki pocztowe, listy nieformalne). 

++ ZARZ1A_U03 S1A_U02 
S1A_U03 

U02 udziela prostych informacji o sobie i swoim otoczeniu 
oraz wyraża swoje stanowisko dotyczące tych tematów 

++ ZARZ1A_U08 S1A_U06 

U03 porozumiewa się w stopniu podstawowym z innymi 
użytkownikami języka, pod warunkiem, że tematyka 
rozmowy jest mu znana 

+++ ZARZ1A_U31 S1A_U09 
S1A_U10 
S1A_U11 

U04 umie wychwycić sens prostych komunikatów językowych  
na znane mu tematy 

+++ ZARZ1A_U31 S1A_U09 
S1A_U10 
S1A_U11 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 rozumie potrzebę uczenia się języka obcego przez całe 

życie i jest świadomy jego znaczenia jako narzędzia 
szeroko rozumianej komunikacji społecznej 

++ ZARZ1A_K08 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 

K02 radzi sobie w prostych i krótkich rozmowach i sytuacjach 
społecznych oraz potrafi pracować w grupie 

++ ZARZ1A_K08 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 
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4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 
 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

Ć - zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

b) Egzamin  
Certyfikacyjny  - 
poziom B2 
 

51%-60%  
 punktów możliwych 

do uzyskania 

b) Egzamin  
Certyfikacyjny - 
poziom B2 
 

61%-70% 
punktów możliwych 

do uzyskania 

b) Egzamin  
Certyfikacyjny - 
poziom B2 
 

71%-80% 
punktów możliwych 

do uzyskania 

 b) Egzamin  
Certyfikacyjny – 
poziom B2 

 
81%-90% 

punktów możliwych 
do uzyskania 

b) Egzamin  
Certyfikacyjny  - 
poziom B2 

 
91%-100% 

punktów możliwych  
do uzyskania 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X  X     
        
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

130 100 

Udział w wykładach   
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 120 90 
Udział w konsultacjach 8 8 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 95 125 
Przygotowanie do wykładu   
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 72 72 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 23 23 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 225 225 
PUNKTY ECTS za przedmiot 9 9 
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Lektorat j ęzyka obcego B2 
 

Kod przedmiotu 9.1-4ZARZ-A1-L1,2,3,4 
Nazwa przedmiotu 
w języku  

polskim Lektorat j ęzyka obcego B2 
Foreign language course B2 angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie  
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność ekonomika i rozwój organizacji,  

zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot SJO UJK 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       mgr Aleksandra Kasprzyk 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot I rok I° Studia stacjonarne:  

Jęz. angielski: R.Suchojad, K.Wieczorek 
Jęz. rosyjski: M.Poborska  
II rok I° Studia stacjonarne:  
Jęz. angielski: H.Barszczewska-Kołacz, M.Gubała, 
A.Kasprzyk 
 
I rok I° Studia niestacjonarne:  
Jęz. angielski: A.Domagała 
II rok I° Studia niestacjonarne:  
Jęz. angielski: M. Łuczkiewicz, K.Wieczorek 
 

1.9. Kontakt  sjo@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _01 - MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY 

M ZARZI _01.1 - MODUŁ JĘZYKOWY  
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy angielski/polski, niemiecki/polski, francuski/polski, rosyjski/polski   
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

1, 2, 3, 4 

2.5. Wymagania wstępne Znajomość języka na poziomie B1 według ESOJK-  kwalifikacja do 
grup zgodnie ze strategią nauczania języków obcych w UJK w 
Kielcach.  

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Lektorat 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną po każdym semestrze nauki. Uczelniany egzamin 

certyfikacyjny na poziomie B2 po zakończeniu kursu językowego . 
3.4. Metody dydaktyczne  Metody bazujące na podejściu komunikacyjnym; metoda eklektyczna, 

łącząca różne elementy metod podających i problemowych, w tym 
dyskusje i formy aktywizujące. 

3.5. Wykaz 
literatur
y 

podstawowa Ogólnodostępne podręczniki dla poziomu B2 wg ESOKJ 
Inne niż literatura podstawowa podręczniki ogólnodostępne dla poziomu 
B2  oraz publikacje i materiały autorskie. 
 

uzupełniająca 
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4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

C01-Poszerzanie i utrwalanie wiedzy w zakresie struktur leksykalno-gramatycznych. 
C02-Doskonalenie i rozwijanie wszystkich sprawności językowych. 
C03- Poszerzanie świadomość zdobywania i aktualizowania umiejętności językowych ( przez całe życie). 

4.2. Treści programowe 
 
Treści leksykalne 
1. Elementy słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów 
2. Uniwersytet, przedmiot studiów, rodzaje studiów, znaczenie wykształcenia 
3. Pozostałe treści obejmują życie codzienne, kulturę, zjawiska społeczne oraz znane problemy współczesnego 

świata i są zgodne z  sylabusem obowiązujących podręczników dla poziomu B2. 
Treści gramatyczne: 
Zgodne z sylabusem podręczników przewidzianych dla poziomu B2 i zgodne z wymaganiami Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 
Funkcje językowe: 
Zgodne z sylabusem podręczników dla poziomu B2 i pozwalające studentom na płynne porozumiewanie się w 
języku obcym, branie czynnego udziału w dyskusjach, debatach, polemizowanie i wypracowywanie rozwiązań 
kompromisowych, wyrażanie emocji oraz wyrażanie swoich opinii, argumentowanie i formułowanie swojego 
punktu widzenia w formie ustnej jak i pisemnej. 
 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 

 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 zna podstawowe struktury gramatyczno-leksykalne 
umożliwiające mu opisywanie siebie i najbliższego 
otoczenia 

 +++ ZARZ1A 
_W23 

S1A_W02 

W02 ma wystarczającą wiedzę ogólną oraz z zakresu 
studiowanego kierunku, pozwalającą na bardzo proste 
porozumiewanie się w środowisku zawodowym 

+++ ZARZ1A 
_W23 

S1A_W02 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 przygotowuje proste wypowiedzi  pisemne dotyczące 

sytuacji codziennych i rutynowych,  np. .krótkie i proste 
notatki, kartki pocztowe, listy nieformalne). 

++ ZARZ1A_U03 S1A_U02 
S1A_U03 

U02 udziela prostych informacji o sobie i swoim otoczeniu 
oraz wyraża swoje stanowisko dotyczące tych tematów 

++ ZARZ1A_U08 S1A_U06 

U03 porozumiewa się w stopniu podstawowym z innymi 
użytkownikami języka, pod warunkiem, że tematyka 
rozmowy jest mu znana 

+++ ZARZ1A_U31 S1A_U09 
S1A_U10 
S1A_U11 

U04 umie wychwycić sens prostych komunikatów językowych  
na znane mu tematy 

+++ ZARZ1A_U31 S1A_U09 
S1A_U10 
S1A_U11 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 rozumie potrzebę uczenia się języka obcego przez całe 

życie i jest świadomy jego znaczenia jako narzędzia 
szeroko rozumianej komunikacji społecznej 

++ ZARZ1A_K08 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 

K02 radzi sobie w prostych i krótkich rozmowach i sytuacjach 
społecznych oraz potrafi pracować w grupie 

++ ZARZ1A_K08 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 
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4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 
 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

Ć - zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

b) Egzamin  
Certyfikacyjny  - 
poziom B2 
 

51%-60%  
 punktów możliwych 

do uzyskania 
 

b) Egzamin  
Certyfikacyjny - 
poziom B2 
 

61%-70% 
punktów możliwych 

do uzyskania 

b) Egzamin  
Certyfikacyjny - 
poziom B2 
 

71%-80% 
punktów możliwych 

do uzyskania 

 b) Egzamin  
Certyfikacyjny – 
poziom B2 

 
81%-90% 

punktów możliwych 
do uzyskania 

b) Egzamin  
Certyfikacyjny  - 
poziom B2 

 
91%-100% 

punktów możliwych  
do uzyskania 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X  X     

 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE 
NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

130 100 

Udział w wykładach   
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 120 90 
Udział w konsultacjach 8 8 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 95 125 
Przygotowanie do wykładu   
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 72 72 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 23 23 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 225 225 
PUNKTY ECTS za przedmiot 9 9 
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MZARZI _01.2 - MODUŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEG0 
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Wychowanie fizyczne 
 

Kod przedmiotu 16.1-4ZARZ-A2-W1,2 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Wychowanie fizyczne 
Physical education angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie  
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademickie 
1.5. Specjalność ekonomika i rozwój organizacji,  

zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Robert Dutkiewicz 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Robert Dutkiewicz 
1.9. Kontakt  robert.dutkiewicz@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _01 - MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY 

M ZARZI _01.2 - MODUŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

1, 2 

2.5. Wymagania wstępne Brak przeciwwskazań do aktywności fizycznej  

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  ćwiczenia 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w salach gimnastycznych, na basenie, w terenie, forma 

obozowa ( obóz letni-żeglarski, obóz zimowy narciarski) 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną wg załącznika 11 
3.4. Metody dydaktyczne Ćwiczenia praktyczne 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa Bednarski L.: Koźmin A., Piłka nożna. Podręcznik dla studentów i 
nauczycieli AWF Kraków 1998 r. 
Bondarowicz M.: Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych. 
Warszawa 1994. 
Napierała M.P., Zbiór zabaw i gier ruchowych, AB, Bydgoszcz 2001 

 
 
uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

C1- Celem jest wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, utylitarnej, 
rekreacyjnej i sportowej poprzez uczestnictwo w praktycznych zajęciach z wychowania fizycznego, naukę 
wykorzystania terenów naturalnych i środowiska do organizacji różnych form wychowania fizycznego. 
C2- Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej oraz dostarczenie studentom wiadomości i umiejętności 
umożliwiających samokontrolę i samoocenę oraz samodzielne podejmowanie działań w tym zakresie. 
C3- Ukształtowanie postawy świadomego uczestnictwa studentów w różnych formach aktywności sportowo-
rekreacyjnej w czasie studiów oraz po zakończeniu edukacji dla zachowania zdrowia fizycznego i 
psychicznego. 

C4- Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczną organizację zajęć ruchowych w 
różnych warunkach środowiskowych, indywidualnie i w grupach oraz w rodzinie. 

1.1. Treści programowe  (Student posiada możliwość wyboru formy zajęć spośród n/w) 
Koszykówka 
Zarys historii koszykówki, w zakresie techniki i metodyki nauczania poszczególnych elementów. Indywidualne 
wyszkolenie zawodnika w ataku;  podania i chwyty piłki, kozłowanie, rzuty w biegu po podaniu, rzuty w biegu 
po kozłowaniu, rzut z półobrotem w biegu, po kozłowaniu, w miejscu, rzut pozycyjny z miejsca, rzuty w 
wyskoku, rzuty środkowego, obrót, zwody ;Indywidualny atak-gra 1:1, Ofensywny atak na tablicy, 
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Indywidualne wyszkolenie zawodnika w obronie, elementy indywidualnego poruszania się w obronie, nauczanie 
indywidualnej obrony w zakresie: taktyki gry, zespołowego atakowania - szybki, atak pozycyjny, zespołowej 
obrony. Przepisy  gry w koszykówkę, sędziowanie. 

Piłka siatkowa  
Geneza piłki siatkowej, przepisy gry. Analiza techniki podstawowych elementów gry w piłkę siatkową, mini 
siatkówka, metodyka nauczania i systematyka ćwiczeń nauczających elementy techniczne. Małe gry 2x2;3x3 

Piłka nożna 
Historia piłki nożnej, Przepisy gry w piłkę nożną - 11 osobową , futsal  i piłkę nożną plażową. Gry i zabawy 
stosowane w nauczaniu techniki piłki nożnej. Uderzenia i przyjęcia w piłce nożnej. Ćwiczenia techniczno- 
taktyczne prowadzenia piłki. Dryblingi i zwody. Odbieranie piłki przeciwnikowi. Gra bramkarza. Nauczanie 
taktyki. 
Piłka r ęczna 
Przepisy gry w piłkę ręczną. Systematyka elementów techniki i taktyki, poruszanie się zawodników w ataku i  w 
obronie, ćwiczenia zdolności motorycznych (szybkość, siła, wytrzymałość, koordynacja). Systematyka oraz 
metodyka nauczania podań, chwytów, kozłowana, rzutów, zwodów, analiza podstawowych systemów obrony 
oraz atakowania pozycyjnego i szybkiego, gry, zabawy, ćwiczenia doskonalące elementy techniki i taktyki, 
technika i taktyka gry bramkarza. 
Pływanie  
− Wstępna adaptacja do środowiska wodnego: podstawowe czynności ruchowe w środowisku wodnym, 
− zanurzanie twarzy, otwieranie oczu i orientacja pod powierzchnią wody, opanowanie specyficznego 

oddychania w środowisku wodnym, zapoznanie z wyporem wody, opanowanie leżenia na piersiach i 
grzbiecie, zabawy i gry ruchowe w wodzie. 

− Nauczania kraula na grzbiecie: nauka pracy nóg do kraula na grzbiecie, nauka pracy ramion do kraula na 
grzbiecie, koordynacja pracy ramion i nóg. 

− Metodyka nauczania kraula na piersiach: nauka pracy nóg do kraula na piersiach, nauka oddechu oraz pracy 
ramion do kraula na piersiach, koordynacja pracy ramion, nóg oraz oddychania 

− Metodyka nauczania stylu klasycznego: nauka pracy nóg do stylu klasycznego, nauka pracy ramion oraz 
oddychania podczas pływania stylem klasycznym, koordynacja pracy ramion, nóg oraz oddychania 

− Metodyka nauczania stylu motylkowego (delfin): nauka pracy nóg do stylu motylkowego, nauka pracy 
ramion oraz oddychania, koordynacja w pracy ramion, nóg oraz oddychaniu 

− Nauczanie elementów ratownictwa: nauczanie holowania tonącego, nauczanie uwalniania się od chwytów 
tonącego, doskonalenie nurkowania w dal i w głąb. 

Narciarstwo 
Opanowanie podstaw poruszania się na nartach, opanowanie skrętów równoległych: kontrolowanie prędkości i 
umożliwiających szybkie zatrzymanie, ześlizg, skręt stop, skręt dostokowy, skręt z półpługu, skręt z poszerzenia 
kątowego, skręt równoległy NW, śmig bazowy, opanowanie jazdy na krawędziach, skręt równoległy, śmig, 
jazda w każdym śniegu i terenie, jazda po muldach, jazda w głębokim śniegu, jazda na bardzo stromych stokach, 
jazda w trudnych warunkach śniegowych (mokry śnieg, szreń) 
Aktywność ruchowa adaptacyjna  
Plenerowe formy aktywności ruchowej, rekreacyjne gry terenowe (bule, palant), turystyka kwalifikowana: rajd 
rowerowy, wycieczka po okolicy, spływ kajakowy,  rejs żeglarski, Street-basket, atletyka terenowa, żeglarstwo, 
piłka siatkowa-plażowa, obozownictwo, gry i zabawy terenowe, atletyka terenowa, aerobik 
Nordick walking 
Nordic walking jako kompleksowy trening całego ciała. Jak przygotować się do marszu?, Wybór kijów do 
chodzenia. Czas i częstotliwość treningu. BHP  w nordic walking. Nordic walking treningiem dla każdego. 
Akcesoria przydatne w treningu. Doskonalenie techniki chodzenia po zróżnicowanym terenie. Trening 
wytrzymałościowy z kijami. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostujące i zginające przedramiona, mięśnie 
brzucha i grzbietu. Nauka balansu i koordynacji. Ćwiczenia rozciągające. Ćwiczenia wytrzymałościowe. 
Ćwiczenia w parach, gry i zabawy. 
Fitness –aerobik 
Terminologia stosowana w fitness. Muzyka w fitness. Metodyka zajęć fitness. Choreografia w fitness. 
Organizacja i bezpieczeństwo zajęć. Usprawnienie osobiste – umiejętności wykonania ćwiczeń objętych 
programem. Poznanie podstawowych zasad muzyki i jej korelacji z przebiegiem ruchu. Organizacja ćwiczeń 
aerobowych Zasady doboru ćwiczeń w zależności od zaawansowania ćwiczących, ich wieku, płci.  Wyposażenie 
studentów w umiejętności kierowania zespołem ćwiczebnym i stosowania ruchu jako środka kształtującego 
psychofizyczne możliwości człowieka. Ćwiczenia porządkowo dyscyplinujące. Wymogi organizacyjno – 
programowe. Ćwiczenia kształtujące. Ćwiczenia wzmacniające. Ćwiczenia relaksacyjne. Ćwiczenia 
rozciągające. Rożne formy zajęć aerobowych (step, tbc, dance, itp.) 
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Żeglarstwo 
Zdobycie wiedzy z zakresu zachowań załogi w porcie i na jachcie – etykieta żeglarska w tym, umiejętność 
poruszania się i obsługiwania elementów konstrukcyjnych i urządzeń znajdujących się na łodzi, wiedza 
dotycząca organizacji życia załogi w tym elementy kulinarne higieniczne, zdrowotne i biwakowe. Teoria 
żeglowania oraz podstawowe przepisy żeglarskie, podstawy meteorologii i ratownictwa wiadomości o jachtach 
żeglarskich – budowa. Prace bosmańskie obejmujące rodzaje lin oraz umiejętność zastosowania podstawowych 
węzłów żeglarskich zgodnie z ich przeznaczeniem. Prowadzenie jachtu żaglowego z wykorzystaniem  
manewrów podstawowych, dodatkowych oraz prowadzeniem jachtu na silniku. Elementy ratownictwa w 
zakresie ratowania z łodzi i z wody. Ocena sytuacji na wodzie w podejmowaniu decyzji akcji ratunkowych. 
Fitness – ćwiczenia siłowe 
Podstawy budowy ciała, proporcje ciała. Podstawowe grupy mięśniowe, funkcje mięśni. Podstawy treningu 
siłowego dla początkujących. Metody treningu siłowego w zależności od założonego celu. Budowa masy 
mięśniowej i definicji mięśni. Zasób ćwiczeń na mięśnie klatki piersiowej, mięśnie grzbietu, mięśnie ud, mięśnie 
ramion, mięśnie obręczy barkowej i mięśnie brzucha. Kulturystyka kobiet. Zasady racjonalnego odżywiania. 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Student zna przepisy BHP zachowania się osób na 
wodzie, w wodzie i w terenie, górach, na stokach 

narciarskich wykorzystuje je podczas organizacji różnego 
rodzaju aktywności fizycznej, 

+ ZARZ1A_W21 S1A_W07 
S1A_W10 

W02 Definiuje pojęcia z zakresu sprawności motorycznej 
organizmu 

+++ ZARZ1A_W22 S1A_W05 

W03 Zna zasady promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. +++ ZARZ1A_W22 S1A_W05 
 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     

U01 Posiada umiejętność świadomego uczestnictwa w różnych 
formach aktywności ruchowej jako sposób organizacji 

czasu wolnego. 

++ ZARZ1A_U34 S1A_U01 

U02 Student podniesie poziom swojej sprawności fizycznej 
dzięki opanowaniu umiejętności doboru ćwiczeń, 

przyborów i przyrządów przydatnych w doskonaleniu 
poszczególnych elementów sprawności. 

+++ ZARZ1A_U33 S1A_U01 

U03 Posiądzie umiejętności doboru ćwiczeń do aktywności 
sportowo-rekreacyjnej w zależności od sprawności 

własnego organizmu. 

+++ ZARZ1A_U34 S1A_U01 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Jest świadom zagrożeń współczesnej cywilizacji i zna  

potrzeby dbania o swoją sprawność fizyczną i zdrowy styl 
życia przez całe życie. 

+++ ZARZ1A_K09 S1A_K01 

K02 Wykazuje aktywność w profilaktyce zdrowia i  posiada 
poczucie odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie, 

dąży do samodoskonalenia przez dobór form aktywności 
ruchowej odpowiednio do potrzeb i predyspozycji 

(akceptacja własnej osobowości) 

+++ ZARZ1A_K09 S1A_K01 

K03 Nabywa umiejętności współpracy w grupie  oraz 
sprawności w  organizowaniu czasu wolnego w 

warunkach naturalnych. 

+++ ZARZ1A_K09 S1A_K01 

 
4.2.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

50% maksymalnej 
liczby punktów 
przewidzianej 

55% maksymalnej 
liczby punktów 
przewidzianej 

60% maksymalnej 
liczby punktów 
przewidzianej 

65% maksymalnej 
liczby punktów 
przewidzianej 

70% maksymalnej 
liczby punktów 
przewidzianej 
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regulaminem zajęć 
wychowania 
fizycznego 

regulaminem zajęć 
wychowania 
fizycznego 

regulaminem zajęć 
wychowania 
fizycznego 

regulaminem zajęć 
wychowania 
fizycznego 

regulaminem zajęć 
wychowania 
fizycznego 

 
4.3. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

       Obserwacja 
(punktacja) 
zachowań 
podczas 
całego 
semestru 

 
5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

60 10 

Udział w wykładach   
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 60 10 
Udział w konsultacjach   
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp.   
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 0 50 
Przygotowanie do wykładu   
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp.   
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium   
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne  50 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 60 60 
PUNKTY ECTS za przedmiot 2 2 
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MZARZI _01.3 - MODUŁ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ 
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Technologia informacyjna 
 

Kod przedmiotu 11.9-4ZARZ-A3-T2 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Technologia informacyjna 
Information technology angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność ekonomika i rozwój organizacji,  

zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       dr Robert Kowal  
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr Robert Kowal 
1.9. Kontakt  Robert.kowal@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _01.3 – MODUŁ TECHNOLOGI INFORMACYJNEJ 
2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

2 

2.5. Wymagania wstępne Matematyka 

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Wykład 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa Kołodziejczyk R., Technologia informacyjna, Kielce ,Wszechnica 
Świętokrzyska 2011. 
Jańczak J., Technologia informacyjna w zarządzaniu, Warszawa, AON 
2009. 
Nowicki A., Podstawy informatyki dla ekonomistów, Warszawa PWN, 
2000. 

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
Wiedza – zapoznanie się z podstawowymi pojęciami informatyki 
Umiejętności – wypracowanie dobrych praktyk w zakresie skutecznego przetwarzania informacji 
Kompetencje społeczne – uwrażliwianie na społeczną rolę technologii informacyjnych 
4.2. Treści programowe 

      Wykład: 
• Propedeutyka informatyki w zarządzaniu; 
• Informatyzacja obiektu gospodarczego; 
• Informatyka ekonomiczna – zastosowania; 

 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
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ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Opisuje podstawowe systemy informacyjne  ++ ZARZ1A_W17 S1A_W06 
 

W02 Definiuje pojecie algorytmu ++ ZARZ1A_W06 S1A_W08 
S1A_W09 

W03 Charakteryzuje główne technologie automatycznego 
przetwarzania danych 

++ ZARZ1A_W07 S1A_W01 
S1A_W03 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Analizuje problemy badawcze pozwalające 

rozwiązywać je przy pomocy komputera 
++ ZARZ1A_U01 S1A_U03 

S1A_U08 
U02 Rozróżnia podstawowe programy i technologie 

informacyjne 
++ ZARZ1A_U18 S1A_U03 

S1A_U04 
S1A_U08 

U03 Określa problemy, które można rozwiązać przy pomocy 
technologii informacyjnych 

++ ZARZ1A_U22 S1A_U06 
S1A_U07 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Pracuje w zespołach zajmujących się przetwarzaniem 

informacji i współpracuje z jej członkami 
++ ZARZ1A_K08 S1A_K01 

S1A_K02 
S1A_K03 

K02 Podejmuje wysiłek samodzielnego zdobywania i 
doskonalenia wiedzy informatycznej 

++ ZARZ1A_K07 S1A_K06 
S1A_K07 

K03     
 

4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
 W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

   X (W)     
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

30 10 

Udział w wykładach 30 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd.   
Udział w konsultacjach   
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp.   
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/  20 
Przygotowanie do wykładu   
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp.   
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium  20 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 30 30 
PUNKTY ECTS za przedmiot 1 1 
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MZARZI _01.4 - MODUŁ PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZO ŚCI 
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Ochrona własności intelektualnej 
 

Kod przedmiotu 10.9-4ZARZ-A4-O2 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Ochrona własności intelektualnej 
angielskim Intellectual Property Protection 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność ekonomika i rozwój organizacji,  

zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Anna Szyszka 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Anna Szyszka 
1.9. Kontakt  Anna.szyszka@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu M ZARZ_01.4 Moduł podstaw przedsiębiorczości 
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

2 

2.5. Wymagania wstępne Encyklopedia prawa 

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Wykład 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

Podstawowa Nowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej, 
Warszawa 2011. 
Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wyd. 
Zakamycze 2006. 

uzupełniająca Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2006. 
 

4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza - zapoznanie z problematyką ochrony własności intelektualnej  
Umiejętności – odróżnianie praw na dobrach niematerialnych 
Kompetencje społeczne - zwrócenie uwagi na społeczne, prawne i gospodarcze znaczenie praw na dobrach 
niematerialnych 

4.2. Treści programowe 
Wykład: 
Prawo autorskie: utwór, podmiot prawa autorskiego, prawa autorskie majątkowe i osobiste, prawa pokrewne, 
dozwolony użytek. 
Własność przemysłowa: wynalazek i patent, wynalazek biotechnologiczny, znaki towarowe i prawa ochronne na 
znaki towarowe, wzory przemysłowe, odmiany rośli i zwierząt, oznaczenia geograficzne, topografie układów 
scalonych. 
Zasady odpowiedzialności za naruszenie praw na dobrach niematerialnych. 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów 
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ko
d  

Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień nasycenia 
efektu 

przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Zna tryby odpowiedzialności za naruszenie praw na 
dobrach niematerialnych 

++ ZARZ1A_W01 S1A_W01 
 

W02 Definiuje prawa na dobrach niematerialnych ++ ZARZ1A_W01 S1A_W01 
 

W03 Zna akty normatywne z zakresu prawa autorskiego oraz 
ochrony własności przemysłowej 

++ ZARZ1A_W01 S1A_W01 

W04 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa 
autorskiego i prawa własności przemysłowej 

++ ZARZ1A_W01 S1A_W01 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Posługuje się pojęciami z zakresu prawa własności 

przemysłowej 
++ ZARZ1A_UO1 S1A_U03 

S1A_U08 
U02 Określa rolę prawa własności intelektualnej w życiu 

gospodarczym 
++ ZARZ1A_U02 S1A_U02 

S1A_U08 
 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Jest świadomy potrzeby poszanowania praw na dobrach 

niematerialnych 
++ ZARZ1A_K02 S1A_K02 

S1A_K04 
S1A_KO5 

K02 Jest przygotowany do etycznego postępowania w życiu 
zawodowym 

++ ZARZ1A_K02 S1A_K02 
S1A_K04 
S1A_KO5 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

   X (W)     
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

15 10 

Udział w wykładach 15 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd.   
Udział w konsultacjach   
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp.   
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/  5 
Przygotowanie do wykładu   
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp.   
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium  5 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 15 15 
PUNKTY ECTS za przedmiot 0,5 0,5 
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Przedsiębiorczość 
 

Kod przedmiotu 04.9-4ZARZ-A5-P2 
Nazwa przedmiotu 
w języku  

polskim Przedsiębiorczość 
angielskim Entrepreneurship  

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne/studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia  
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 

1.5. Specjalność ekonomika i rozwój organizacji,  
zarządzanie podatkami i rachunkowość 

1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu      Prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz 
1.9. Kontakt  Jaroslaw.karpacz@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _01.4 - MODUŁ PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZO ŚCI  
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

2 

2.5. Wymagania wstępne brak 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  wykład 
3.2. Sposób realizacji zajęć zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, dyskusja 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa Piecuch T., Przedsiębiorczość: podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. 
Beck 2010. 
Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, PWE, Warszawa 2009. 

uzupełniająca Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2011. 
Gudkova S., Rozwój małych przedsiębiorstw: wiedza, sieci osobistych 
powiązań, proces uczenia się, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2008 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
Wiedza- Identyfikacja podstawowych pojęć związanych z przedsiębiorstwem i przedsiębiorczością 
Umiejętności – Znajomość procesu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa 
Kompetencje społeczne – Rozumienie roli społecznej odpowiedzialności biznesu  
4.2. Treści programowe 

Wykład : 
Podstawowe pojęcia: przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, człowiek przedsiębiorczy, przedsiębiorczość. Cechy 
dobrego przedsiębiorcy. Racjonalność gospodarowania: proces gospodarowania, racjonalność, efektywność, 
biznesplan. Determinanty przedsiębiorczości. Innowacje: definicja, źródła, strategie. Zakładanie przedsiębiorstw. 
Przedsiębiorczość w Polsce – dane statystyczne. Instytucje i narzędzia wspierające przedsiębiorczość. 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
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ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 zna podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw w tym 
zasady indywidualnej przedsiębiorczości 

++ ZARZ1A_W03 S1A_W07 
S1A_W08 

W02 zna podstawowe zasady i cechy dobrego przedsiębiorcy ++ ZARZ1A_W08 S1A_W11 
W03 zna formy wspierania działalności gospodarczej w Polsce ++ ZARZ1A_W07 S1A_W01 

S1A_W03 
 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     

U01 potrafi dobrać odpowiednią formę wsparcia dla 
przedsiębiorstwa 

++ ZARZ1A_U07 S1A_U01 
S1A_U08 

U02 potrafi samodzielnie lub w zespole proponować 
rozwiązania problemów ekonomicznych przedsiębiorców 

++ ZARZ1A_U08 S1A_U06 

U03 potrafi oceniać racjonalność przyjętych rozwiązań ++ ZARZ1A_U02 S1A_U02 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 rozumie potrzebę uczenia się ++ ZARZ1A_K01 S2A_K01 

S2A_K02 
S2A_K03 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

Zaliczenie testu 
weryfikującego 
osiągnięcie efektów 
kształcenia w 
zakresie wiedzy na 
poziomie od 50% do 
59% 
 

Zaliczenie testu 
weryfikującego 
osiągnięcie efektów  
kształcenia w 
zakresie wiedzy na 
poziomie od 60% do 
69% 

Zaliczenie testu 
weryfikującego 
osiągnięcie efektów 
kształcenia w 
zakresie wiedzy na 
poziomie od 70% do 
79% 

Zaliczenie testu 
weryfikującego 
osiągnięcie efektów  
kształcenia w 
zakresie wiedzy na 
poziomie od 80% do 
89%  

Zaliczenie testu 
weryfikującego 
osiągnięcie efektów  
kształcenia w 
zakresie wiedzy na 
poziomie od 90% do 
100% 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

   x     
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

15 10 

Udział w wykładach 15 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd.   
Udział w konsultacjach   
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp.   
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/  5 
Przygotowanie do wykładu   
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp.   
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium  5 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 15 15 
PUNKTY ECTS za przedmiot 0,5 0,5 
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MZARZI _01.5 - MODUŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY  
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Etyka zawodowa  
 

Kod przedmiotu 08.9-4ZARZ-A6-E1 
Nazwa przedmiotu 
w języku  

polskim Etyka zawodowa 
Professional ethics angielskim 

 
6. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność EiRO, ZPiR 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu Dr Joanna Grzela 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Joanna Grzela 
1.9. Kontakt joanna.grzela@ujk.edu.pl 
 

7. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _01.5 - MODUŁ HUMANISTYCZNO-

SPOŁECZNY 
2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot 1  
2.5. Wymagania wstępne - 

 
3. FORMY, SPOSOBY I  METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

 
3.1. Formy zajęć Wykład 

3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne prowadzone w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład, dyskusja dydaktyczna  
3.5. Wykaz 

literatury 
podstawowa 1.  K Kietliński, V.M. Reyes, T. Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, 

Kraków 2005. 
2. J. Dietl, W. Gasparski, Etyka biznesu, wyd. 4, PWN, Warszawa 2002. 

uzupełniająca 1. W. Misiak, Narodowe cechy kultury organizacyjnej w biznesie, UW 
Warszawa 2004. 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 
4.1.Cele przedmiotu 
C1- Znajomość elementów etyki zawodowej  
C2- identyfikacja nieetycznych zachowań w organizacji 
C3-Poszerzenie znajomości etycznych wartości, uwrażliwienie na problemy etyczne i nadanie im 
właściwego wymiaru, tzn. zasad i przepisów, które powinny być faktycznie przestrzegane w zawodzie 

 
4.2 Treści programowe 
Wykład: 
Wprowadzenie do „etyki zawodowej”. Etyka a prawo. Wartości, ideały i sankcje moralne. Wprowadzenie do 
etyki  zawodowej. Funkcje i specyfika etyki zawodowej. Etyka zawodowa: specyfika i problematyka; wybrane 
etyki zawodowe. Etyka jako element kultury organizacyjnej. Etyka stosowana - problemy moralne życia 
codziennego. Etyka pracy. Etyka w marketingu i reklamie. Etyka wobec patologii życia społecznego i 
gospodarczego. Przykłady działań nieetycznych w organizacjach gospodarczych. Ocena zachowań etycznych 
organizacji. Zawodowe kodeksy etyczne. Etyka i kultura osobista uczestnika życia gospodarczego; kulturowe 
determinanty etyki i moralności indywidualnej i społecznej. Etyka i etykieta w biznesie. 
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4.3 Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień nasycenia 
efektu 

przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01  Wymienia zasady etyczne, ocenia etyczne aspekty 
funkcjonowania organizacji ++ ZARZ1A_W01 S1A_W01 

W02 Opisuje znaczenie etyki w praktyce życia 
gospodarczego ++ ZARZ1A_W09 S1A_W07 

W03 Identyfikuje i wyjaśnia rolę kodeksów etyki zawodowej 
we współczesnych organizacjach ++ ZARZ1A_W13 

S1A_W05 
S1A_W09 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Charakteryzuje znaczenie projektowania programów 

etycznych i kodeksów postępowania ++ ZARZ1A_U26 S1A_U05 

U02 Przeprowadza analizę etyczną zachowań w organizacji 
++ ZARZ1A_U04 

S1A_U01 
S1A_U02 

U03 Identyfikuje dylematy etyczne i znajduje sposoby ich 
rozwiązywania +++ ZARZ1A_U28 S1A_U05 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej 

prowadzenia działalności gospodarczej ++ ZARZ1A_K08 
S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 

K02 Odważnie przekazuje i broni własnych poglądów 
dotyczących etyki zawodowej ++ ZARZ1A_K03 S1A_K02 

 
4.4 Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
Posiadł podstawowa 
wiedzę, umiejętności 
i kompetencje 
społeczne; zaliczył 
test na poziomie 50-
59% 

Posiadł podstawowa 
wiedzę, umiejętności 
i kompetencje 
społeczne; zaliczył 
test na poziomie 60-
69% 

Zdobył wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne na dobrym 
poziomie; zaliczył 
test na poziomie 70-
79%  

Prezentuje wysoki 
poziom wiedzy, 
umiejętności i 
kompetencji 
społecznych; 
zaliczył test na 
poziomie 80 - 89% 

Ma rozszerzoną 
wiedzę, umiejętności 
i kompetencje 
społeczne; zaliczył 
test na poziomie 90-
100% 

 
4.5 Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

   x     
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE 
NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

41 26 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd.   
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 1 1 
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 19 34 
Przygotowanie do wykładu   
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp.   
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 19 34 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 60 60 
PUNKTY ECTS za przedmiot 2 2 
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Filozofia 
 

Kod przedmiotu 08.1-4ZARZ-A7-F1 
Nazwa przedmiotu 
w języku  

polskim Filozofia 
Philosophy angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki  
1.5. Specjalność ekonomika i rozwój organizacji,  

zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr R. Stefański 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr R. Stefański 
1.9. Kontakt  Ryszard.Stefenski@ujk.edu.pl 

 
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

2.1. Przynależność do modułu MZARZI_01.5 - MODUŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy  
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

1 

2.5. Wymagania wstępne BRAK 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład  
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK  
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Słowne, oglądowe, praca ze źródłem, metody eksponujące 

3.5. Wykaz 
literatur
y 

podstawowa Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I - III (wydanie dowolne) 
Mi ś A., Filozofia współczesna. Główne nurty. Scholar, Warszawa 
2006 

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
C1- Znajomość historii filozofii: starożytnej, średniowiecznej, oświecenia, współczesnej – gnoza, ontologia 
C2- Ukształtowanie podstaw myślenia samodzielnego w zakresie poglądów wybitnych myślicieli, co 
pozwoli zrozumieć wybrane zjawiska cywilizacyjne i procesy kulturowe; obydwa cele realizują postulat z 
sylwetki absolwenta WZiA: „(…) posiada umiejętność twórczego myślenia”. 
C3 - dążenie do ciągłego rozwoju i doskonalenia się 
4.2. Treści programowe 

Wykład: 
Kształcenie w zakresie propedeutyki filozofii: wykład – podstawowe pojęcia: elementarna wiedza o filozofii i 
sposobach jej uprawiania oraz studiowania – czytania i interpretacji tekstu. Specyfika filozofii – jej odrębność od 
nauki, religii, sztuki i potocznego myślenia. Struktura filozofii. 
Kształcenie w zakresie historii filozofii: (problemy i koncepcje filozofii greckiej – presokratycy, Sokrates i 
szkoły sokratyczne, Platon i Akademia Ateńska, Arystoteles i perypatetycy), filozofia rzymska i wczesna myśl 
chrześcijańska (patrystyka grecka i łacińska), rozkwit myśli średniowiecznej (logika, metafizyka i filozofia 
przyrody). Nurty i koncepcje najważniejszych przedstawicieli filozofii odrodzeniowej w Francji, Włoszech, 
Anglii, Niemczech, Niderlandach. Pojęcia, problemy i koncepcje filozofii nowożytnej XVIII – XIX wieku w 
Anglii, Francji i Niemczech, Polsce, Rosji. Najnowsze nurty filozoficzne – zarys: fenomenologia, filozofia 
analityczna, filozofia dialogu, filozofia egzystencji, filozofia życia, hermeneutyka, neokantyzm, personalizm, 
strukturalizm, psychoanaliza, szkoła frankfurcka, szkoła lwowsko-warszawska. 
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4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 

 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Zna w zarysie poglądy wybranych przedstawicieli 
filozofii: starożytnej, średniowiecznej, oświecenia, 
nowożytnej 

 + ZARZ1A_W10 S1A _W05 
 

W02 Identyfikuje poglądy – rozróżniając z osobna F. 
Bacona, Kartezjusza 

+ ZARZ1A_W13 S1A _ W05 
S1A _ W09 

W03 Tłumaczy różnice pomiędzy filozofią Platona i 
Arystotelesa 

+ ZARZ1A_W12 S1A _ W01 
S1A _ W09 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Weryfikuje sposoby uprawiania filozofii w epokach ++ ZARZ1A_U14 S1A _ U06 

S1A _ U08 
U02 Weryfikuje zarys rozwoju filozofii europejskiej ++ ZARZ1A_U14 S1A _ U06 

S1A _ U08 
U03 Dokonuje zarysu filozofii: starożytnej, 

średniowiecznej, oświecenia, nowożytnej 
+ ZARZ1A_U04 S1A _ U01 

S1A _ U02 
 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     

K01 Jest przygotowany do ukazania dorobku filozofii na 
przestrzeni epok 

+ ZARZ1A_K01 S1A _ K01 
S1A _ K02 
S1A _ K03 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem ustnym. 
Odpowiedział na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem ustnym. 
Odpowiedział na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem ustnym. 
Odpowiedział na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem ustnym. 
Odpowiedział na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
zaliczeniem ustnym. 
Odpowiedział na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

       X 
(zaliczenie 
ustne) 
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE 
NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 21 11 

Udział w wykładach 15 5 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. - - 
Udział w konsultacjach 5 5 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 1 1 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 9 19 
Przygotowanie do wykładu - - 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. - - 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 9 19 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 30 30 
PUNKTY ECTS za przedmiot 1 1 
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Socjologia  
 

Kod przedmiotu 14.2-4ZARZ-A8-S1 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Socjologia 
Sociology angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji, Zarządzanie 

podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Magdalena Piłat-Borcuch 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Magdalena Piłat-Borcuch 
1.9. Kontakt  magdalena.pilat-borcuch@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu  MZARZI _01.5 - MODUŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY  
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy  
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

1 

2.5. Wymagania wstępne - 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis 

Ćwiczenia – warsztat 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

Podstawowa Sztompka P. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Nowe poszerzone 
wydanie. Znak. Kraków 2012.  
Berger P. L. Zaproszenie do socjologii. PWN. Warszawa 2002. 

uzupełniająca Giddens A. Socjologia. PWN. Warszawa 2005. 
 

4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza – zapoznanie z podstawowymi pojęciami socjologicznymi  
Umiejętności – merytoryczne uzasadnianie swoich wypowiedzi  
Kompetencje społeczne – uwrażliwianie na znaczenie kulturowego kontekstu rzeczywistości społecznej 
 
o Treści programowe 
Wykład: 

• Kultura 
• Socjalizacja i kontrola społeczna 
• Zmiana społeczno-kulturowa 
• Globalizacja  
• Konsumpcja  
• Wykluczenie społeczne  

Ćwiczenia: 
• Historyczne uwarunkowania rozwoju socjologii 
• Socjologia jako rozrywka intelektualna 
• Socjologia a inne nauki  
• Znaczenia socjologii w życiu codziennym 
• Subkultury młodzieżowe  
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• Socjologia zdrowia i choroby 

4.2. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:  dla kierunku dla  
obszaru 

W01 tłumaczy podstawy życia społecznego, proces 
społeczny, czynniki konstytutywne grupy, 
typologię grup, współczesne teorie socjologiczne 

+ ZARZ1A_W03 S1A – W 01 
S1A – W07 
S1A – W09 

W02 definiuje podstawowe pojęcia ze słownika 
socjologicznego 

+ ZARZ1A_W10 S1A – W05 

W03 objaśnia wymianę w aspektach – materialnym i 
niematerialnym oraz interakcje w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi 

+ ZARZ1A_W11 S1A – W05 
S1A – W11 

 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:    
U01 formułuje podstawy życia społecznego, zjawiska: 

integracji, opozycji, podziału pracy, równości i 
sprawiedliwości 

+ ZARZ1A_U05 S1A – U02 
S1A – U03 
S1A – U07 

U02 projektuje teorię wymiany i jej rodzaje w 
praktyce zarządzania, teorię interakcjonistyczną 
w ujęciu antropologicznym 

+ ZARZ1A_U01 S1A – U02 
S1A – U08 

U03 opracowuje zasady wymiany, systemy wymiany, 
praktyk ę zarządzania, proces społeczny 

+ ZARZ1A_U03 S1A – U02 
S1A – U03 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:    
K01 jest świadomy istnienia grup według kryteriów: 

podobieństwa zachowań, podobieństwa kultury 
+ ZARZ1A_K02 S1A – K02 

S1A – K05 
 

4.3.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 
 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 

W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
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zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

uczęszczał na 
ćwiczenia. 

uczęszczał na 
zajęcia. 

uczęszczał na 
zajęcia. 

 
4.4. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

   X (W)     
   X (ćw)     
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

42 27 

Udział w wykładach 15 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 5 
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY 
NIEKONTAKTOWE/ 

33 48 

Przygotowanie do wykładu 5 10 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 10 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 23 28 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 75 75 
PUNKTY ECTS za przedmiot 3 3 
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MZARZI_01.6 - MODUŁ PRZYSPOSOBIENIA AKADEMICKIEGO 
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BHP i ergonomia 
 

Kod przedmiotu 10.9-4ZARZ-A9-B1 
Nazwa przedmiotu 
w języku  

polskim BHP i ergonomia 
BHP and ergonomics angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Stacjonarne i niestacjonarne  
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego  stopnia  
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki  
1.5. Specjalność ekonomika i rozwój organizacji,  

zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       mgr Wiesław Langer 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr Zdzisław Kubicki 
1.9. Kontakt  zdzisław.kubicki@ujk.edu.pl 

 
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

2.1. Przynależność do modułu MZARZI_01.6 - MODUŁ PRZYSPOSOBIENIA 
AKADEMICKIEGO 

2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Polski  
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

1 

2.5. Wymagania wstępne - 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład  
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK  
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład, dyskusja 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

Podstawowa 
 
 
 

Leszczyński W., Zakrzewska-Szczepańska K., Wszystko o bhp, 
Biblioteczka pracownicza, Warszawa 1998 r. 
Rączkowski B., BHP w praktyce, ODiDK, Gdańsk 2010 r. 
 
Gałusza M., Langer W., Wypadki i choroby zawodowe, Tarbonus Sp. z o. 
o., Kraków-Tarnobrzeg 2009 

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
C1 – Przedstawienie słuchaczom podstawowych informacji o środowisku pracy i jego oddziaływaniu  na 
bezpieczeństwo realizacji procesów pracy. 
C2 – Zapoznanie słuchaczy z wymogami dotyczącymi organizowania bezpiecznej pracy, zarówno w kwestii 
materialnego środowiska pracy jak i zachowań ludzkich. 
C3 – Uwrażliwienie słuchaczy na konieczność przewidywania skutków swoich zachowań w każdej pracy, 
jak również w innych obszarach aktywności.   
4.2. Treści programowe 

Wykład: 
- Istota regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
- Obowiązki organizatorów procesów pracy i wykonawców (współdziałanie jako warunek powodzenia) 
- Przyczyny zdarzeń wypadkowych (obszar techniki – materialne środowisko pracy, organizacja 

procesów pracy, zachowania ludzkie) 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
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ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień nasycenia 
efektu 

przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Ma podstawową wiedzę co do charakteru i treści norm 
prawnych określających wymogi środowiska pracy 
rzutujące na bezpieczeństwo jej wykonania 

 ++ ZARZ1A_W08 S1A_W11 

W02 Posiada wiedzę potrzebną do organizowania procesów 
pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich 
uczestników 

++ ZARZ1A_W08 
 

S1A_W11 

W03     
 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     

U01 Potrafi rozpoznawać, określać i analizować zjawiska i 
zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo procesów 
pracy 

++ ZARZ1A_U26 S1A_U05 

U02 Analizuje i ocenia problemy związane z bezpieczeństwem 
pracy oraz wskazuje na ich właściwe rozwiązanie 

+++ ZARZ1A_U32 S1A_U03 
S1A_U07 

U03     
 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     

K01 Potrafi pracować w grupie pełniąc w niej różne role, 
kładąc nacisk na bezpieczeństwo zachowań 

++ ZARZ1A_K01 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 

K02 Jest zdolny do wykonywania pracy w zespole w tym do 
organizowania i kontrolowania jego pracy pod kątem 
bezpieczeństwa pracy 

++ ZARZ1A_K01 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 

K03 Potrafi myśleć i działać w sposób profesjonalny, etyczny i 
przedsiębiorczy uwzględniając aspekty ochrony zdrowia 
swojego  i osób z otoczenia 

++ ZARZ1A_K01 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

    X (W)    

Podstawą zaliczenia jest udział w zajęciach oraz zadanie domowe (praca pisemna) na wskazany temat. 
Powyższe pracę widzę jako krótkie (tezowe wręcz) wykazanie, bądź uzasadnione zanegowanie podanych 
studentom związków pomiędzy różnymi wątkami i aspektami działalności gospodarczej i życia społecznego z 
bezpieczeństwem i higieną pracy, np.: 

� wydatki na rzecz bhp – strata czy korzyść;  
� zachowania pracowników (atmosfera w pracy) a bezpieczeństwo;  
� czas pracy a bezpieczeństwo;  

itp. 
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE 
NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

2 2 

Udział w wykładach 2 2 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd.   
Udział w konsultacjach   
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp.   
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/   
Przygotowanie do wykładu   
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp.   
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium   
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 2 2 
PUNKTY ECTS za przedmiot 0 0 
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Przysposobienie biblioteczne 
 

Kod przedmiotu 15.4-4ZARZ-A10-P1 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Przysposobienie biblioteczne 
Library coaching angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów zarządzanie 
1.2. Forma studiów studia stacjonarne/studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność ekonomika i rozwój organizacji,  

zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot Biblioteka Uniwersytecka 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       mgr Maria Domańska-Nogajczyk 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot mgr Maria Domańska-Nogajczyk 
1.9. Kontakt  Maria.Domanska-Nogajczyk@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_01.6 - MODUŁ PRZYSPOSOBIENIA 

AKADEMICKIEGO 
2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy polski 
2.4. Semestry, na których realizowany jest 
       przedmiot 

1 

2.5. Wymagania wstępne brak 

 
3. FORMY, SPOSOBY I  METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  ćwiczenia 
3.2. Sposób realizacji zajęć zajęcia w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć zaliczenie 
3.4. Metody dydaktyczne wykład informacyjny, uczenie wspomagane komputerem, blended 

learning 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa 
 

Drążyk J., Suchojad H., Biblioteka Główna, w: Droga do Uniwersytetu: 
1969 – 2009, red. W. Caban, M. Markowski, Kielce 2009, s. 215 – 234. 
Regulamin  udostępniania i korzystania ze zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej UJK w Kielcach wraz z załącznikami. 
Biblioteka Uniwersytecka UJK – biblioteką XXI wieku. Folder 
informacyjno – promocyjny. [oprac. tekstu: J. Drążyk, K.Wicha, Kielce 
2013] 
Strona internetowa Biblioteki Uniwersyteckiej: www.buk.ujk.edu.pl 
Regulamin organizacyjny BU UJK w Kielcach 

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
C1 – Dostarczenie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej funkcjonowania Biblioteki 
Uniwersyteckiej. 
C2 – Zapoznanie studentów  z zasadami korzystania ze zbiorów i usług BU. 
C3 – Praktyczne wyszukiwanie i zamawianie w katalogu online. 
C4 – Szanowanie źródeł literaturowych. 
4.2. Treści programowe 

Ćwiczenia: 
Podanie podstawowych informacji o Bibliotece Uniwersyteckiej (historia, lokalizacja, zadania, misja, struktura 
organizacyjna, zbiory tradycyjne i elektroniczne). Objaśnienie procedur bibliotecznych związanych z zapisem do 
BU. Omówienie zasad korzystania ze zbiorów i usług BU , ze szczególnym uwzględnieniem stref wolnego 
dostępu do wydawnictw zwartych oraz ciągłych i czasopism. Omówienie zawartości strony www BU. 
Omówienie baz danych dostępnych w sieci UJK. Praktyczne wyszukiwanie i zamawianie w katalogach: 
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elektronicznym w systemie ALEPH i tradycyjnym (kartkowym ). 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 

 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
kierunkowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Zna podstawową terminologię związaną z 
funkcjonowaniem biblioteki i terminologię stosowaną w 
katalogu online 

 ++ ZARZ1A_W17 S1A_W06 
 

W02 Zna zasady korzystania ze zbiorów i usług biblioteki ++ ZARZ1A_W02 S1A_W07 
S1A_W08 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Posiada praktyczną umiejętność korzystania ze zbiorów 

tradycyjnych, elektronicznych i usług biblioteki. 
++ ZARZ1A_U01 S1A_U03 

S1A_U08 
U18 Ma podstawowe umiejętności w wyszukiwaniu i w 

docieraniu do źródeł informacji niezbędnych podczas toku 
studiów. 

++ ZARZ1A_U18 S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Jest świadomy, że biblioteka poprzez zgromadzone zbiory, 

oferowane usługi, jest bazą do zdobywania i oferowania 
wiedzy 

++ ZARZ1A_K07 S1A_K06 
S1A_K07 

K02 Jest świadomy roli biblioteki w budowaniu społeczeństwa 
informacyjnego. 

++ ZARZ1A_K07 S1A_K06 
S1A_K07 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

       X  (test 
online) 
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

2 2 

Udział w wykładach   
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 2 2 
Udział w konsultacjach   
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp.   
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/   
Przygotowanie do wykładu   
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp.   
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium   
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 2 2 
PUNKTY ECTS za przedmiot 0 0 
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MZARZI _02 - MODUŁ PODSTAWOWY/KIERUNKOWY 
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MZARZI _02.1 - MODUŁ ANALITYCZNY 
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Logika 
 

Kod przedmiotu 11.9-4ZARZ-B11-L1 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Logika 
angielskim Logic  

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność ekonomika i rozwój organizacji,  

zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WMP, Instytut Matematyki  
1.7. Osoba przygotowująca kartę 
przedmiotu       

Dr Monika Czajkowska 

1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Zdzisław Kosztołowicz 
1.9. Kontakt  Zdzisław.kosztołowicz@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_02.1 - MODUŁ ANALITYCZNY 
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

1 

2.5. Wymagania wstępne brak 

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Wykład 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład 

konwersatoryjny 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

Podstawowa Hołówka T. Kultura logiczna w przykładach. PWN. Warszawa 2005. 
Dyrda K. Logika ogólna. Akademia Świętokrzyska. Kielce 2001. 

uzupełniająca Ziembiński Z. Logika praktyczna. PWN. Warszawa 1994. 
 

4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza - znajomość podstawowych pojęć logicznych 
Umiejętności - analizowanie poprawności wnioskowań, uzasadnień, definiowanie, stawianie pytań, jasne i ścisłe 
przedstawiania informacji 
Kompetencje społeczne – rozwój umiejętności komunikacyjnych 

4.2. Treści programowe 
Wykład: 
Pojęcia nazwy. Desygnat nazwy, zakres i treść. Stosunki między zakresami nazw. Klasyczny rachunek zdań. 
Pojęcie zdania. Klasyczny rachunek zdań (KRZ), tabele wartości logicznych. Tautologie. Metoda 0-1. Elementy 
rachunku kwantyfikatorów. Formy zdaniowe, kwantyfikatory, budowanie schematów dla zdań języka 
naturalnego. Prawa logiczne. Rodzaje wnioskowań: dedukcyjne, redukcyjne, indukcyjne, wnioskowanie z 
analogii. Błędy wnioskowań, przykłady. Definicje. Rodzaje definicji. Poprawność definicji. Błędy związane z 
definiowaniem. Podział logiczny. Pytania i odpowiedzi. Podział pytań. Pytania dobrze postawione, sugestywne, 
podchwytliwe. Rodzaje odpowiedzi. Umiejętność i reguły dyskutowania. Przyczyny nieporozumień słownych. 
Błędy logiczne. 
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4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów  
ko

d  
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień nasycenia 
efektu 

przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 podaje definicję nazwy, określa zakres i treść nazwy, 
podaje desygnaty nazwy ++ 

ZARZ1A_W13 
ZARZ1A_W20 

S1A_W05 
S1A_W06 

W02 omawia różne typy definicji i charakteryzuje błędy 
związane z definicjami ++ 

ZARZ1A_W13 
ZARZ1A_W20 

S1A_W05 
S1A_W06 

W03 wymienia i odróżnia rodzaje wnioskowań 
++ 

ZARZ1A_W13 S1A_W05 
S1A_W06 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     

U01 
wyprowadza wnioski z przyjętych założeń posługując 
się regułami logiki ++ 

ZARZ1A_U20 
 

S1A_U08 

U02 
ocenia poprawność logiczną stosowanej argumentacji 

++ 
ZARZ1A_U20 
ZARZ1A_U31 

S1A_U08 
S1A_U09 

U03 
ocenia metodami logicznymi poprawność definicji 

++ 
ZARZ1A_U20 

 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     

K01 
analizuje ścisłość logiczną wypowiedzi innych osób i 
dąży do precyzji własnych wypowiedzi, ma stosunek 
krytyczny do pozyskiwanych informacji 

++ ZARZ1A_K07 
ZARZ1A_K03 

S1A_K02 
S1A_K06 
S1A_K07 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
zaliczeniowym. 
Zaliczył kolokwium 
zaliczeniowe na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
zaliczeniowym. 
Zaliczył kolokwium 
zaliczeniowe na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
zaliczeniowym. 
Zaliczył kolokwium 
zaliczeniowe na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
zaliczeniowym. 
Zaliczył kolokwium 
zaliczeniowe na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
zaliczeniowym. 
Zaliczył kolokwium 
zaliczeniowe na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

   X (w)     
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA  
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE 
NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

21 11 

Udział w wykładach 15 5 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. - - 
Udział w konsultacjach 5 5 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 1 1 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 9 19 
Przygotowanie do wykładu - - 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. - - 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 9 19 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 30 30 
PUNKTY ECTS za przedmiot 1 1 
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Matematyka 
 

Kod przedmiotu 11.1-4ZARZ-B12-M1 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Matematyka 
angielskim Mathematics 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność ekonomika i rozwój organizacji,  

zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WMP, Instytut Matematyki  
1.7. Osoba przygotowująca kartę 
przedmiotu       

Dr Monika Czajkowska 

1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Anna Sieczko 
1.9. Kontakt  anna.sieczko@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _02.1 - MODUŁ ANALITYCZNY 
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

1 

2.5. Wymagania wstępne brak 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną, egzamin 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład 

konwersatoryjny 
Ćwiczenia – ćwiczenia przedmiotowe 

3.5. Wykaz 
literatur
y 

Podstawowa Gawinecki J. Matematyka dla ekonomistów. Oficyna Wydawnicza Wyższej 
Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Warszawa 2010. 
Antoniewicz R. Misztal A. Matematyka dla studentów ekonomii. Wykłady z 
ćwiczeniami. PWN. Warszawa 2003 

uzupełniająca Bem Z. Kołbik A. Szal B. Żurawska L. Zbiór zadań z matematyki dla 
studentów ekonomii. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. Kielce 
2004. 
Mach A. Wykłady z matematyki z zadaniami dla studentów pierwszych lat 
studiów na kierunkach niema tematycznych. Wydawnictwo Akademii 
Świętokrzyskiej. Kielce 2003 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza - znajomość metod i narzędzi matematycznych niezbędnych do badania i opisu zjawisk i procesów 
ekonomicznych 

Umiejętności - posługiwanie się metodami i narzędziami matematycznymi do badania i opisu zjawisk i 
procesów ekonomicznych  

Kompetencje społeczne – dążenie do ciągłego rozwoju i doskonalenia się 
 

4.2. Treści programowe 
Wykład: 

Funkcje jednej zmiennej i ich  własności. Ciągi i szeregi liczbowe. Kryteria zbieżności ciągów i szeregów 
liczbowych. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej. Funkcje wielu zmiennych i ich  
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własności. Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych. Macierze i wyznaczniki. Ogólna teoria 
rozwiązywania układów równań liniowych.  

Ćwiczenia:  
Funkcje elementarne, ich wykresy i własności. Ciągi i szeregi liczbowe. Badanie zbieżności ciągów i 
szeregów liczbowych za pomocą kryteriów zbieżności. Wyznaczanie pochodnych funkcji jednej zmiennej 
ze wzorów. Obliczanie całek nieoznaczonych i oznaczonych funkcji jednej zmiennej z wykorzystaniem 
odpowiednich wzorów i twierdzeń. Zastosowania elementów rachunku różniczkowego i całkowego funkcji 
jednej zmiennej w ekonomii i zarządzaniu. Funkcje wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe. Podstawowe 
własności i algorytmy rachunku różniczkowego funkcji dwóch zmiennych. Zastosowania funkcji wielu 
zmiennych w ekonomii i zarządzaniu. Rachunek wektorowy i macierzowy. Wyznaczniki macierzy. Układy 
równań liniowych – istnienie i liczba rozwiązań. Przykłady zastosowań rachunku macierzowego w 
ekonomii i zarządzaniu. 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów  

ko
d  

Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 podaje wzory i własności  funkcji elementarnych ++ ZARZ1A_W18 S1A_W06 
W02 podaje reguły różniczkowania funkcji jednej i wielu 

zmiennych. ++ 
ZARZ1A_W18 S1A_W06 

W03 wymienia metody całkowania funkcji jednej zmiennej. ++ ZARZ1A_W18 S1A_W06 
W04 wymienia metody obliczania wyznaczników macierzy 

oraz wyznaczania macierzy odwrotnej do danej ++ 
ZARZ1A_W18 S1A_W06 

 
W05 objaśnia istnienie i liczbę rozwiązań układu równań. ++ ZARZ1A_W18 S1A_W06 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     

U01 
szkicuje wykresy funkcji i odczytuje z wykresów funkcji 
ich własności, bada przebieg zmienności funkcji ++ 

ZARZ1A_U20 S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U08 

U02 
posługuje się rachunkiem różniczkowym i całkowym do 
rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych ++ 

ZARZ1A_U20 S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U08 

U03 
oblicza wyznaczniki macierzy 

++ 
ZARZ1A_U20 S1A_U03 

S1A_U04 
S1A_U08 

U04 
rozwiązuje dowolne układy równań liniowych. 

++ 
ZARZ1A_U20 S1A_U03 

S1A_U04 
S1A_U08 

U05 
wykorzystuje metody analizy matematycznej i algebry 
liniowej do interpretacji zjawisk ekonomicznych ++ 

ZARZ1A_U20 S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     

K01 
stawia pytania, służące pogłębieniu własnego 
zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu 
brakujących elementów rozumowania 

++ 
ZARZ1A_K07 S1A_K06 

S1A_K07 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
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pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Uzyskał 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia z 
kolokwiów, 
aktywności na 
zajęciach i zadań 
domowych.  
Uczęszczał na 
ćwiczenia. 

pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Uzyskał 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia z 
kolokwiów, 
aktywności na 
zajęciach i zadań 
domowych.  
Uczęszczał na 
ćwiczenia. 

egzamin pisemny na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Uzyskał 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia z 
kolokwiów, 
aktywności na 
zajęciach i zadań 
domowych.  
Uczęszczał na 
ćwiczenia. 

egzamin pisemny na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Uzyskał 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia z 
kolokwiów, 
aktywności na 
zajęciach i zadań 
domowych.  
Uczęszczał na 
ćwiczenia. 

egzamin pisemny na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Uzyskał 91-
100% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia z 
kolokwiów, 
aktywności na 
zajęciach i zadań 
domowych.  
Uczęszczał na 
ćwiczenia. 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X (W)  X (ćw) X (ćw)  X (ćw)  
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA  
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

77 42 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 30 10 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 73 108 
Przygotowanie do wykładu 20 25 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 20 25 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 33 58 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 150 150 
PUNKTY ECTS za przedmiot 6 6 
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Rachunkowość finansowa 
 

Kod przedmiotu 04.3-4ZARZ-B13-R2 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Rachunkowość finansowa 
Financial Accounting angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie  
1.2. Forma studiów studia stacjonarne /studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność ekonomika i rozwój organizacji,  

zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Aleksandra Pisarska 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Aleksandra Pisarska 
1.9. Kontakt  apisarska@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _02.1 - MODUŁ ANALITYCZNY  
2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

2 

2.5. Wymagania wstępne Mikroekonomia, Logika 

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin, Zaliczenie z oceną,  

3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis 
Ćwiczenia – warsztat, analiza przypadków 

3.5. Wykaz 
literatur
y 

podstawowa 1. Matuszewicz J., Matuszewicz P.,  2011: Rachunkowość od 
podstaw. Wydawnictwo Finans Servis, Warszawa 

2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 
r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

uzupełniająca 1. Zakładowy plan kont. 
 

4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
Wiedza – Zasady rachunkowości, cel stosowania rachunkowości w jednostkach organizacyjnych. 
Umiejętności -  Rozpoznawanie typów operacji gospodarczych i umiejętność ich  ewidencji na kontach 
księgowych . 
Kompetencje społeczne – Organizuje i kieruje zespołem w zakresie tworzenia informacji powstających w 
ewidencji księgowej.  
4.2. Treści programowe 

Wykład: 
Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości. Zasady rachunkowości. Wzorcowy plan kont. Budowa 
przykładowego planu kont. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych. Zasady ochrony 
danych i ksiąg rachunkowych. Środki gospodarcze i źródła pochodzenia środków oraz zasady ich ujmowania w 
bilansie. Zasady wyceny składników majątkowych – aktywów. Źródła pochodzenia środków gospodarczych – 
pasywów. Charakterystyka bilansu. Obrót materiałowy.  Obrót towarowy. Zasady inwentaryzacji. Pojęcie konta i 
księgowanie operacji gospodarczych. Księgowość syntetyczna i analityczna. Wpływ operacji gospodarczych na 
składniki bilansu. Podział operacji gospodarczych. Zasady funkcjonowania kont bilansowych oraz sporządzania 
bilansu końcowego. Otwieranie kont bilansowych. Cel i zasady kontroli prawidłowości księgowań przy 
zastosowaniu zestawienia obrotów i sald. Poprawianie błędów księgowych. Ewidencja rozrachunków z tytułu 
VAT. Wynagrodzenia pracownicze. Zasady funkcjonowania kont wynikowych. Ewidencja przychodów. 
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Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. Kalkulacja kosztów. Ewidencja sprzedaży produktów. Zasady 
ustalania kosztów wpływających na wynik finansowy. Zasady ewidencji zysków i strat nadzwyczajnych. 
Ewidencja podatku dochodowego. Elementy wyniku finansowego. Księgowe ustalenie wyniku finansowego. 
Sprawozdawczość finansowa. Zadania sprawozdawczości, jako źródła zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 
Ćwiczenia: 
Ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgowych. Ewidencja operacji bilansowych i wynikowych w 
zależności od jej typu.  Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych (środków trwałych i środków trwałych w 
budowie). Ewidencja zapasów, środków pieniężnych. Ewidencja kapitałów/funduszy i zobowiązań. 
Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat). 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 

 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Zna zasady rachunkowości, istotę sprawozdania 
finansowego, identyfikuje składniki bilansu i rachunku 
zysków i strat, rozpoznaje dowody księgowe, rozróżnia 
rodzaje kont księgowych i zna zasady ewidencji na nich. 

++ ZARZ1A_W04 S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W08 

W02 Definiuje podstawowe pojęcia z rachunkowości, 
wymienia jej cele i funkcje,  

++ ZARZ1A 
_W09 

S1A_W07 
 

W03 Objaśnia sposoby funkcjonowania konta i ewidencji 
operacji 

++ ZARZ1A 
_W14 

S1A_W02 

W04 Opisuje proste wnioski odnośnie skutków ekonomicznych 
podjętych decyzji w zakresie rachunkowości 

++ ZARZ1A 
_W05 

S1A_W02 
S1A_W11 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Rozróżnia problemy z zakresu wyboru zasad 

rachunkowości, porównuje różne zasady wyceny i 
ewidencji, klasyfikuje składniki majątku, zobowiązań 
przychodów i kosztów, porządkuje operacje gospodarcze, 
ewidencjonuje, oblicza salda kont, ustala wynik 
finansowy,  

++ ZARZ1A 
_U03 

S1A_U02 
S1A_U03 

 

U02 Przewiduje wpływ operacji na podstawowe wielkości 
ekonomiczne oraz wpływ sposobu ewidencji na dane 
finansowe, wyprowadza wnioski na podstawie danych 
finansowych, szacuje wielkości amortyzacji, ustala 
kryteria amortyzacji, ustala wielkość pozycji 
sprawozdania finansowego. 

++ ZARZ1A 
_U09 

S1A_U04 
S1A_U08 

U03 Rozpoznaje sytuację ekonomiczną na bazie podjętych 
decyzji w rachunkowości, weryfikuje poprawność 
księgowań, wykrywa błędy księgowe,  

++ ZARZ1A 
_U10 

ZARZ1A 
_U27 

S1A_U08 
S1A_U06 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Wykazuje kreatywność w tworzeniu potrzebnych 

rozwiązań, troszczy się o wierne zastosowanie zasad 
rachunkowości, dba o przestrzeganie prawa, docenia 
znaczenie pracowników jednostki,  

++ ZARZ1A 
_K02 

S1A_K02 
S1A_K04 
S1A_K05 

K02 Dyskutuje na temat możliwych rozwiązań, zachowuje 
otwartość na różne rozwiązania teoretyczne danego 
problemu, potrafi bronić swoich poglądów. 

++ ZARZ1A 
_K03 

S1A_K02 
 

K03 Podejmuje się samodzielnego zdobywania i doskonalenia 
wiedzy oraz zmian w zakresie swojego zatrudnienia 

++ ZARZ1A 
_K04 

S1A_K04 
S1A_K06 
S1A_K07 
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4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
W- Student 
przyswoił 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Student 
przyswoił 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Student 
przyswoił, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W - Student 
przyswoił, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

W - Student 
przyswoił, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91 -
100%maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia, uczęszczał 
na zajęcia. 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X(W)  X(Ćw)     
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

92 47 

Udział w wykładach 45 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 30 15 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 83 128 
Przygotowanie do wykładu 25 30 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 25 30 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 33 68 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 175 175 
PUNKTY ECTS za przedmiot 7 7 
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Statystyka 
 

Kod przedmiotu 11.2-4ZARZ-B14-S2 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Statystyka 
angielskim Statistics 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność ekonomika i rozwój organizacji,  

zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WMP, Instytut Matematyki  
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Monika Czajkowska 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. Petro Garasyim 
1.9. Kontakt  petro.garasyim@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _02 - MODUŁ PODSTAWOWY/KIERUNKOWY 

M ZARZI _02.1 - MODUŁ ANALITYCZNY 
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

2 

2.5. Wymagania wstępne Matematyka 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin, zaliczenie z oceną  
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład 

konwersatoryjny, opis 
Ćwiczenia – ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów   

3.5. Wykaz 
literatur
y 

Podstawowa Kot S. M. Jakubowski J. Sokołowski A. Statystyka. Wyd. Difin. Warszawa 
2011. 
Ostasiewicz S. Rusnak Z. Siedlecka U. Statystyka. Elementy teorii i 
zadania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 
Wrocław 1999. 
Starzyńska W. Statystyka praktyczna. PWN Warszawa 2002. 

uzupełniająca Jóźwiak J. Podgórski J. Statystyka od podstaw. PWE Warszawa 1997. 
 

4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza - znajomość metod i narzędzi statystycznych 
Umiejętności - posługiwanie się metodami i narzędziami statystycznymi  do opisu i badania rzeczywistości 
Kompetencje społeczne – rozwój umiejętności komunikacyjnych i pracy zespołowej 

4.2. Treści programowe 
Wykład: 
Przedmiot, funkcje i zadania statystyki. Podstawowe pojęcia statystyczne: jednostka statystyczna, zbiorowość 
statystyczna, cecha statystyczna. Podział cech statystycznych. Rodzaje badań statystycznych. Charakterystyki 
liczbowe struktury zbiorowości: miary przeciętne, miary rozproszenia, miary asymetrii i miary koncentracji. 
Metody analizy korelacji i regresji. Metody analizy dynamiki zjawisk.  
Ćwiczenia:  
Projektowanie badania statystycznego. Opracowanie i prezentacja danych statystycznych. Wyznaczanie 
parametrów statystycznych i ich interpretowanie. Wyznaczanie współczynnika korelacji liniowej Pearsona i 
współczynnika korelacji rang Spearmana i  ich interpretowanie. Szeregi czasowe. Metody indeksowe. 
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Mechaniczne i analityczne metody wyodrębniania trendu. 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów  

ko
d  

Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 charakteryzuje etapy badania statystycznego ++ ZARZ1A_W17 S1A_W06 
W02 wymienia podstawowe parametry statystyczne służące 

do opisu badanej rzeczywistości i określa ich znaczenie 
w opisie rozkładu cechy statystycznej 

++ 
ZARZ1A_W17 S1A_W06 

W03 
wymienia i rozpoznaje różne typy szeregów czasowych ++ 

ZARZ1A_W17 S1A_W06 
 

W04 opisuje metody wygładzania szeregów czasowych ++ ZARZ1A_W17 S1A_W06 
 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     

U01 
buduje szeregi statystyczne i prezentuje rozkład cechy za 
pomocą odpowiednich wykresów ++ 

ZARZ1A_U18 
ZARZ1A_U20 
ZARZ1A_U21 
ZARZ1A_U22 

S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U08 

U02 
przeprowadza analizę struktury i analizę 
współzależności cech poprzez dobór, wyznaczenie i 
interpretację odpowiednich parametrów statystycznych 

++ 

ZARZ1A_U18 
ZARZ1A_U20 
ZARZ1A_U21 
ZARZ1A_U22 

S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U08 

U03 
wyznacza i interpretuje przyrosty oraz indeksy 
dynamiki. ++ 

ZARZ1A_U18 
ZARZ1A_U20 
ZARZ1A_U21 
ZARZ1A_U22 

S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U08 

U04 
wyrównuje szereg czasowy wybraną przez siebie metodą 
stosowną do sytuacji. ++ 

ZARZ1A_U18 
ZARZ1A_U20 
ZARZ1A_U21 
ZARZ1A_U22 

S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     

K01 
stawia pytania, służące pogłębieniu własnego 
zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu 
brakujących elementów rozumowania 

+ ZARZ1A_K07 S1A_K06 
S1A_K07 

K02 pracuje w zespole nad projektem 
++ ZARZ1A_K08 S1A_K01 

S1A_K02 
S1A_K03 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
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punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Uzyskał 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia z 
kolokwiów, 
aktywności na 
zajęciach i projektu.  
Uczęszczał na 
ćwiczenia. 

punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Uzyskał 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia z 
kolokwiów, 
aktywności na 
zajęciach i projektu.  
Uczęszczał na 
ćwiczenia. 

do zdobycia. 
 
 
Ć - Uzyskał 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia z 
kolokwiów, 
aktywności na 
zajęciach i projektu.  
Uczęszczał na 
ćwiczenia. 

do zdobycia. 
 
 
Ć - Uzyskał 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia z 
kolokwiów, 
aktywności na 
zajęciach i projektu.  
Uczęszczał na 
ćwiczenia. 

do zdobycia. 
 
Ć - Uzyskał 91-
100% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia z 
kolokwiów, 
aktywności na 
zajęciach i projektu.  
Uczęszczał na 
ćwiczenia. 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X (W) X (ćw) X (ćw)   X (ćw)  
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA  
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

77 42 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 30 10 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 73 108 
Przygotowanie do wykładu 20 25 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 20 25 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 33 58 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 150 150 
PUNKTY ECTS za przedmiot 6 6 
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Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 
 

Kod przedmiotu 04.3-4ZARZ-B15-Z5 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 
Corporate finance management angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne / studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki  
1.5. Specjalność ekonomika i rozwój organizacji,  

zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Izabela Konieczna 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Izabela Konieczna 
1.9. Kontakt  izakonieczna@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_02.1 - MODUŁ ANALITYCZNY 
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy  
2.3. Język wykładowy Polski  
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

5 

2.5. Wymagania wstępne Matematyka, rachunkowość finansowa 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną / egzamin 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy 

Ćwiczenia – warsztat, dyskusja 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa 1. Sierpińska M., Jachna T. Ocena przedsiębiorstwa według standardów 
światowych. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN 2004. 

2. Rutkowski A. Zarządzanie finansami. Warszawa. PWE 2007. 
 
1. Czekaj J., Dresler Z. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. 

Warszawa. PWN 2002. 

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza - Charakteryzowanie istoty i zasad zarządzania finansami przedsiębiorstwa, analizy i planowania 
finansowego w przedsiębiorstwie, pozyskiwania środków finansowych oraz zarządzania majątkiem i strukturą 
kapitału.  
Umiejętności - Opanowanie umiejętności praktycznego wykorzystania metod i technik uwzględniania czasu w 
badaniach analitycznych, jak również formułowanie wniosków dotyczących oceny kondycji przedsiębiorstwa 
oraz metod oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych i związanego z nimi ryzyka. 
Kompetencje społeczne – Zwiększenie zdolności komunikacyjnych i pracy zespołowej. 

4.2. Treści programowe 
Wykład: 
Przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstwa oraz zarządzania finansami.  
Zasady finansowania i inwestowania – kapitał obcy i jego pozyskiwanie. Emisja akcji i obligacji. 
Wykorzystanie dźwigni operacyjnej, finansowej i łącznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
Koszty kapitałów – długów i kapitału własnego (koszt kapitału akcyjnego uprzywilejowanego i zwykłego, koszt 
kapitału pochodzącego z kredytu bankowego, koszt kapitału ze sprzedaży obligacji. 
Inwestowanie kapitału – inwestycje rzeczowe i pieniężne. Formuły rachunku zmiennej wartości pieniądza w 
czasie, rachunek decyzyjny w oparciu o nominalne wartości dochodów, rachunek dyskontowy bez 
uwzględniania reinwestycji dochodów, rachunek dyskontowy z uwzględnieniem reinwestycji dochodów. 
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Metody oceny projektów inwestycyjnych.  
Zarządzanie krótkoterminowe finansami firmy – zarządzanie majątkiem obrotowym i zobowiązaniami 
bieżącymi. Pojęcie kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie, struktura kapitału obrotowego, cykl brutto i netto 
kapitału obrotowego, strategie zarządzania kapitałem obrotowym. 
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 
 
Ćwiczenia: 
Zasady finansowania i inwestowania – kapitał obcy i jego pozyskiwanie. Emisja akcji i obligacji. 
Wykorzystanie dźwigni operacyjnej, finansowej i łącznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
Koszty kapitałów – długów i kapitału własnego (koszt kapitału akcyjnego uprzywilejowanego i zwykłego, koszt 
kapitału pochodzącego z kredytu bankowego, koszt kapitału ze sprzedaży obligacji. 
Inwestowanie kapitału – inwestycje rzeczowe i pieniężne. Formuły rachunku zmiennej wartości pieniądza w 
czasie, rachunek decyzyjny w oparciu o nominalne wartości dochodów, rachunek dyskontowy bez 
uwzględniania reinwestycji dochodów, rachunek dyskontowy z uwzględnieniem reinwestycji dochodów. 
Metody oceny projektów inwestycyjnych.  
Zarządzanie krótkoterminowe finansami firmy – zarządzanie majątkiem obrotowym i zobowiązaniami 
bieżącymi. Pojęcie kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie, struktura kapitału obrotowego, cykl brutto i netto 
kapitału obrotowego, strategie zarządzania kapitałem obrotowym. 
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Charakteryzuje zagadnienia dotyczące zarządzania 
finansami przedsiębiorstw 

+++ 
++ 
++ 
++ 

ZARZ1A_ 
W15 

ZARZ1A_W07 
ZARZ1A_W08 
ZARZ1A_W16 

 

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W07 
S1A_W11 

W02 Opisuje istotę analizy i planowania finansowego w 
przedsiębiorstwie oraz objaśnia sposoby pozyskiwania 
środków finansowych 

+++ 
++ 
++ 
++ 

ZARZ1A_W15 
ZARZ1A_W07 
ZARZ1A_W08 
ZARZ1A_W16 

 

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W07 
S1A_W11 

W03 Objaśnia istotę zarządzania majątkiem oraz strukturą 
kapitału 

+++ 
++ 
++ 
++ 

ZARZ1A_W15  
ZARZ1A_W07 
ZARZ1A_W08 
ZARZ1A_W16 

 

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W07 
S1A_W11 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Zastosowuje narzędzia zarządzania finansami 

przedsiębiorstwa 
++ 
++ 
+++ 
+++ 

ZARZ1A_U03 
ZARZ1A_U23 
ZARZ1A_U21 
ZARZ1A_U22 

S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U06 
S1A_U07 
S1A_U08 

U02 Interpretuje i ocenia uzyskane dane ++ 
++ 
++ 
+++ 

ZARZ1A_U04 
ZARZ1A_U09 
ZARZ1A_U14 
ZARZ1A_U24 

S1A_U01 
S1A_U02 
S1A_U04 
S1A_U06 
S1A_U07 
S1A_U08 

U03 Podejmuje decyzje z zakresu zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa 

+++ 
+++ 

ZARZ1A_U08 
ZARZ1A_U10 

S1A_U06 
S1A_U07 
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+++ 
+++ 

ZARZ1A_U17 
ZARZ1A_U24 

S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Podejmuje wysiłek samodzielnego zdobywania i 

doskonalenia wiedzy z zakresu zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa 

++ ZARZ1A_K07 S1A_K06 
S1A_K07 

 
4.4. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

Wykład 
Uzyskanie od 50% 
do 59% 
maksymalnej liczby 
punktów z testu 
egzaminacyjnego 
weryfikującego 
osiągnięcie efektów 
kształcenia w 
zakresie wiedzy. 

Uzyskanie od 60% 
do 69% 
maksymalnej liczby 
punktów z testu 
egzaminacyjnego 
weryfikującego 
osiągnięcie efektów 
kształcenia w 
zakresie wiedzy. 

Uzyskanie od 70% 
do 79% 
maksymalnej liczby 
punktów z testu 
egzaminacyjnego 
weryfikującego 
osiągnięcie efektów 
kształcenia w 
zakresie wiedzy. 

Uzyskanie od 80% 
do 89% 
maksymalnej liczby 
punktów z testu 
egzaminacyjnego 
weryfikującego 
osiągnięcie efektów 
kształcenia w 
zakresie wiedzy. 

Uzyskanie od 90% 
do 100% 
maksymalnej liczby 
punktów z testu 
egzaminacyjnego 
weryfikującego 
osiągnięcie efektów 
kształcenia w 
zakresie wiedzy. 

Istnieje możliwość zdobycia dodatkowych punktów doliczanych do wyniku z egzaminu za aktywny udział w 
wykładach. 
Istnieje możliwość przepisania na egzaminie oceny z ćwiczeń w przypadku uzyskania zaliczenia z ćwiczeń w 
pierwszym terminie. 

Ćwiczenia 
Uzyskanie od 50% 
do 59% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia z 
kolokwium 
weryfikującego 
osiągnięcie efektów 
kształcenia w 
zakresie wiedzy i 
umiejętności.  

Uzyskanie od 60% 
do 69% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia z 
kolokwium 
weryfikującego 
osiągnięcie efektów 
kształcenia w 
zakresie wiedzy i 
umiejętności.  

Uzyskanie od 70% 
do 79% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia z 
kolokwium 
weryfikującego 
osiągnięcie efektów 
kształcenia w 
zakresie wiedzy i 
umiejętności.  

Uzyskanie od 80% 
do 89% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia z 
kolokwium 
weryfikującego 
osiągnięcie efektów 
kształcenia w 
zakresie wiedzy i 
umiejętności.  

Uzyskanie od 90% 
do 100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia z 
kolokwium 
weryfikującego 
osiągnięcie efektów 
kształcenia w 
zakresie wiedzy i 
umiejętności.  

Ocena końcowa z ćwiczeń na studiach stacjonarnych - średnia ocen z dwóch zaliczonych kolokwiów oraz 
obecność na zajęciach. 
Ocena końcowa z ćwiczeń na studiach niestacjonarnych – ocena z zaliczonego kolokwium oraz obecność na 
zajęciach. 
Istnieje możliwość zdobycia dodatkowych punktów doliczanych do wyniku z kolokwium za aktywny udział w 
ćwiczeniach. 
 

4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 
 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X (W)      X(W) – 
rozwiązanie 
zadania na 
wykładzie 

   X (Ćw.)    X(Ćw.) - 
rozwiązanie 
zadania na 
ćwiczeniach 
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

77 47 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 30 15 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 73 103 
Przygotowanie do wykładu 20 25 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 20 25 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 33 53 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 150 150 
PUNKTY ECTS za przedmiot 6 6 
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MZARZI _02.2 - MODUŁ FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI I 
ORGANIZACJI 
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Finanse publiczne 
 

Kod przedmiotu 04.3-4ZARZ-B16-F3 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Finanse publiczne 
Public Finance angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów studia stacjonarne /studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów studia pierwszego stopnia 
1.4. Profil studiów ogólnoakademicki  
1.5. Specjalność ekonomika i rozwój organizacji,  

zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       dr Katarzyna Rogalińska 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr Artur Borcuch 
1.9. Kontakt  artur.borcuch@ujk.edu.pl 

 
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

2.1. Przynależność do modułu MZARZI_02 - MODUŁ PODSTAWOWY/KIERUNKOWY  
MZARZI_02.2 - MODUŁ FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI I 
ORGANIZACJI 

2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

3  

2.5. Wymagania wstępne Podstawy zarządzania 

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  wykład 
3.2. Sposób realizacji zajęć zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne wykłady z prezentacjami multimedialnymi 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa 
 
 
 

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2006 
Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2006. 
Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, 
Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2001 

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
C1- pozyskanie wiedzy o rozwiązaniach europejskich i światowych w ramach finansów publicznych 
C2- kształcenie umiejętności zarządzania dobrem publicznym 
C3- wykształcenie świadomości społecznego charakteru zarządzania finansami publicznymi w skali 
państwa, regionu, powiatu i gminy  
4.2. Treści programowe 

Publiczna gospodarka finansowa: przedmiot i podmioty publicznej gospodarki finansowej; rozłożenie zadań, 
wydatków i dochodów pomiędzy państwo a samorządy terytorialne, zasada subsydiarności. Prawo finansowe. 
Ustrój finansowy. System finansów publicznych. 
Dochody publiczne. Gospodarcze i społeczne skutki podatków. Wydatki publiczne. Równowaga budżetowa. 
Dług publiczny. Polityka fiskalna. System podatkowy. 
Reformy finansów publicznych w Polsce: kryzysy finansów publicznych. 
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4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 

 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01  Tłumaczy podstawowe zasady i koncepcje ekonomii 
dotyczące funkcjonowania rynku  

 ++ ZARZ1A_W04 S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W08 

W02 Zna podstawowe mechanizmy systemu finansowego w 
państwie 

++ ZARZ1A_W15 S1A_W02 
S1A_W11 

W03 Identyfikuje i charakteryzuje podstawowe typy systemów 
gospodarczych 

++ ZARZ1A_W01 S2A_W01 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Potrafi docierać do źródeł wiedzy i korzystać z nich ++  

ZARZ1A_U01 
S1A_U03 
S1A_U08 

U02 Potrafi zbierać i przetwarzać informacje ++  ZAR1A_U18 S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U08 

U03 Przewiduje w oparciu o wiedzę kierunki zmian 
organizacyjnych 

++ ZAR1A_U09 S1A_U04 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Łatwo adoptuje się i działa w nowych, zmiennych 

warunkach i sytuacjach 
++ ZARZ1A_K05 S2A_K06 

S2A_K07 
 

4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla zajęć z Finansów publicznych 
 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
Zaliczenie testu 
weryfikuj ącego 
osiągnięcie efektów 
kształcenia w 
zakresie wiedzy na 
poziomie od 50% 
do 59% 
 

Zaliczenie testu 
weryfikuj ącego 
osiągnięcie efektów  
kształcenia w 
zakresie wiedzy na 
poziomie od 60% 
do 69% 

Zaliczenie testu 
weryfikuj ącego 
osiągnięcie efektów 
kształcenia w 
zakresie wiedzy na 
poziomie od 70% 
do 79% 

Zaliczenie testu 
weryfikuj ącego 
osiągnięcie efektów  
kształcenia w 
zakresie wiedzy na 
poziomie od 80% 
do 89%  

Zaliczenie testu 
weryfikuj ącego 
osiągnięcie efektów  
kształcenia w 
zakresie wiedzy na 
poziomie od 90% 
do 100% 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

   x     
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

41 26 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 0 0 
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 1 1 
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 34 49 
Przygotowanie do wykładu   
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp.   
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 34 49 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 75 75 
PUNKTY ECTS za przedmiot 3 3 
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Makroekonomia 
 

Kod przedmiotu 14.3-4ZARZ-B17-M3 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Makroekonomia 
Macroeconomics angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne / studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki  
1.5. Specjalność ekonomika i rozwój organizacji,  

zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Prof. UJK dr hab. Barbara Zbroińska 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. UJK dr hab. Barbara Zbroińska 
1.9. Kontakt  b.zbroinska@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_02.2 - MODUŁ FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI I 

ORGANIZACJI 
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy  
2.3. Język wykładowy Polski  
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

3 

2.5. Wymagania wstępne Mikroekonomia 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną / egzamin 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład audytoryjny z wykorzystaniem techniki multimedialnej,  

ćwiczenia – czynne metody: zadania do rozwiązania, dyskusja 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa 1. Begg D. i inni. Makroekonomia. Warszawa. PWE 2007. 
2. Milewski R. i inni. Podstawy ekonomii. Warszawa.  Wydawnictwo 

Naukowe PWN 2008. 
1. Samuelson P., Nordhaus W. Ekonomia, t.1. Warszawa. Wydawnictwo 

Naukowe PWN 2004. 
2. Hall R., Taylor J. Makroekonomia. Warszawa. Wydawnictwo 

Naukowe PWN 2000. 

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 

4.1. Cele przedmiotu 
C1 - Poznanie podstawowych zjawisk makroekonomicznych i współzależności między nimi. 
C2 - Rozróżnienie istoty analizy krótko i długookresowej procesów i zjawisk ekonomicznych.  
C3 – Rozumienie społecznego aspektu ekonomii. 

4.2. Treści programowe 
Wykład: 
Główne kontrowersje i nurty w teorii makroekonomii. Rachunek dochodu narodowego. 
Produkt krajowy brutto a dobrobyt społeczny. Popyt globalny i jego determinanty. Mechanizm mnożnika. 
Pojęcie równowagi na rynku dóbr. Dostosowania w warunkach nierównowagi. Równowaga na rynku 
pieniężnym. Krótkookresowe skutki polityki fiskalnej i pieniężnej. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Model 
IS-LM. 
Ćwiczenia: 
Rachunek dochodu narodowego. 
Produkt krajowy brutto a dobrobyt społeczny. Popyt globalny i jego determinanty. Mechanizm mnożnika. 
Pojęcie równowagi na rynku dóbr. Dostosowania w warunkach nierównowagi. Równowaga na rynku 
pieniężnym. Krótkookresowe skutki polityki fiskalnej i pieniężnej. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Model 
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IS-LM. 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Rozumie zjawiska makroekonomiczne    
 

++ ZARZ1A_W02  S1A_W02    
S1A_W03    

W02 Wie jaki jest mechanizm funkcjonowania sfery realnej 
i pieniężnej   

++ ZARZ1A_W07 S1A_W03    
S1A_W08 

W03 Wie jaka jest rola państwa w gospodarce   
 

++ ZARZ1A_W02 S1A_W02    
S1A_W09    

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Potrafi rozróżnić działanie polityki fiskalnej i 

pieniężnej państwa   
++ ZARZ1A_U04 S1A_U01    

S1A_U03    
U02 Analizuje procesy makroekonomiczne   ++ ZARZ1A_U04 

 
S1A_U03    
S1A_U08   

U03 Dostrzega związki między zjawiskami 
makroekonomicznymi   

++ ZARZ1A_U04 
 

S1A_U08    

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Jest świadomy funkcji państwa oraz ograniczeń 

nakładanych jego polityką   
++ ZARZ1A_K05 S1A_K04    

 
7.1. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

W- Uzyskał 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium pisemny 
na poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 

Ć- Zaliczył 
kolokwium na 

poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 

do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Uzyskał 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium pisemny 
na poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 

Ć- Zaliczył 
kolokwium na 

poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 

do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Uzyskał 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium pisemny 
na poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 

Ć- Zaliczył 
kolokwium na 

poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 

do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Uzyskał 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium pisemny 
na poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 

Ć- Zaliczył 
kolokwium na 

poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 

do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Uzyskał 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium pisemny 
na poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 

Ć- Zaliczył 
kolokwium na 

poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 

do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 
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4.4. Metody oceny dla każdej formy zajęć 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X (W)  X (Ćw)     
        
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

62 37 

Udział w wykładach 30 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 10 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 38 63 
Przygotowanie do wykładu 5 15 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 15 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 28 33 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 100 100 
PUNKTY ECTS za przedmiot 4 4 
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Mikroekonomia 
 

Kod przedmiotu 14.3-4ZARZ-B18-M1 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Mikroekonomia 
Microeconomics angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji, Zarządzanie 

podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu      Dr Katarzyna Chojnacka 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Katarzyna Chojnacka 
1.9. Kontakt  katarzyna.chojnacka@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_ 02.2 Moduł funkcjonowania gospodarki i organizacji 
2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

1 

2.5. Wymagania wstępne - 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład/ćwiczenia  
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin/ zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład: wykład problemowy (dyskusja) z wykorzystywanie 

technicznych środków dydaktycznych 
Ćwiczenia: weryfikacja  wiedzy (pogadanka, dyskusja, praca z 
książką)  
 

3.5. Wykaz 
literatur
y 

podstawowa 1.Milewski R. (red.) Elementarne zagadnienia ekonomii. PWN. Warszawa 
2008. 
 
2. Begg D., Fischer S,. Dornbusch R,. Mikroekonomia. PWE. Warszawa 
2008 t. l. 
  
1. Kamerschen D., McKenzi R., Nordinelli R,. Ekonomia. Fundacja  
„Solidarność” Gdańsk 1991. 
 

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

 
Wiedza – zapoznanie studenta z możliwymi koncepcjami badań pojedynczych aspektów życia 
gospodarczego, w tym przekazanie wiedzy niezbędnej do samodzielnej analizy sytuacji ekonomicznej na 
poziomie indywidualnych decyzji producentów i konsumentów 
Umiejętności - przygotowanie studenta do swobodnego posługiwania się podstawowymi kategoriami 
gospodarki rynkowej. 
Kompetencje społeczne – uwrażliwienie studenta na możliwości wykorzystywania teorii konsumenta i 
producenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz kształtowanie postaw właściwych dla 
oceny racjonalności decyzji gospodarstw domowych i przedsiębiorstw 
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4.2. Treści programowe 
Wykład 

• Określenie przedmiotu ekonomii;  
• Rynek. Podaż i popyt – czynniki je określające;  
• Elastyczność popytu i podaży;  
• Zachowania konsumenta; 
• Producent na rynku, jego rola i funkcje;  
• Struktury podmiotowe rynku; 
• Rynki czynników produkcji; 
• Zawodność rynku i efekty zewnętrzne; 
• Rola państwa w alokacji zasobów. 

Ćwiczenia:  
• Ekonomia a inne nauki; 
• Krzywe popytu i  podaży. Mechanizm rynkowy - cena równowag rynkowej; 
• Prosta cenowa elastyczność popytu, dochodowa elastyczność popytu, mieszana cenowa 

elastyczność popytu, cenowa elastyczność podaży; 
• Teoria wyboru konsumenta: Użyteczność całkowita i krańcowa. Krzywe obojętności. Optimum 

konsumenta. Efekt substytucyjny i dochodowy zmiany cen; 
• Teoria wyboru producenta, analiza kosztów; 
• Konkurencja doskonała. Monopol. Konkurencja monopolistyczna. Oligopol; 
• Rynek pracy i płace. Popyt i podaż pracy. Formy i systemy płac. Niedoskonałości rynku pracy. 

Rynek ziemi – renta gruntowa. Rynek kapitału – procent i zysk. Rynek usług kapitału. Rynek 
kapitału fizycznego. Rynek kapitału finansowego; 

• Zawodność rynku i efekty zewnętrzne (pozytywne i negatywne); 
• Dobra publiczne. Płatności transferowe. Dobra społecznie pożądane i niepożądane. Zasady 

opodatkowania). 
 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 definiuje podstawowe kategorie gospodarki 
kapitalistycznej (dobro, usługa, rynek, pieniądz, cena, 
płaca, popyt, podaż, konkurencja, itp.) oraz 
charakteryzuje koncepcję krzywej możliwości 
produkcyjnych, prawo: popytu i podaży, prawo 
malejących przychodów i pojęcie kosztu alternatywnego 

 ++ ZARZ1A_W01 
ZARZ1A_W09 

S1A_W01 
S1A_W07 

W02 definiuje podstawowe terminy mikroekonomiczne i 
wymienia podstawowe podmioty procesu 
gospodarczego,  rozumie koncepcję popytu i podaży i 
rolę zapasów w procesie decyzyjnym i w procesie 
dochodzenia do stanu równowagi na pojedynczych 
rynkach 

++ ZARZ1A_W04 S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W08 

W03 objaśnia różnice w zachowaniu się podmiotów 
gospodarczych w krótkim i długim okresie (opisuje 
teorię wyboru konsumenta, pojęcie użyteczności i 
krzywych obojętności, użyteczności krańcowej, 
krańcowej stopy substytucji oraz teorię producenta – 
potrafi rozróżnić co są koszty działalności biznesowej, 
zysk, zysk normalny i nadzwyczajny, amortyzacja, 
zapasy, kredyty, aktywa, pasywa, bilans, przepływ 
pieniądza, utarg (przychód), koszty (stałe, zmienne), 

++ ZARZ1A_W03 
ZARZ1A_W05 
ZARZ1A_W07 
ZARZ1A_W15 
ZARZ1A_W16 

S1A_W01 
S1A_W07 
S1A_W09 
S1A_W02 
S1A_W11 
S1A_W03 
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koszt krańcowy i utarg krańcowy Itp.). 
 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     

U01 formułuje, opracowuje i interpretuje wnioski wynikające 
z analizy pojedynczych podmiotów gospodarczych w 
krótkim i długim okresie na podstawie prostych modeli 
analitycznych 

++ ZARZ1A_U04 
ZARZ1A_U05 
ZARZ1A_U09 
ZARZ1A_U17 
ZARZ1A_U20 

S1A_U01 
S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U07 
S1A_U04 
S1A_U06 
S1A_U08 

U02 Rozwiązuje proste zadania i ustala wartości 
poszczególnych parametrów dla stanu równowagi 
mikroekonomicznej i poza nią 

++ ZARZ1A_U03 
ZARZ1A_U18 
ZARZ1A_U22 

S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U06 
S1A_U07 
S1A_U08 
S1A_U04 
 

U03 ocenia kształtowanie się wydatków konsumentów na 
różnego rodzaju rynkach przy fluktuacjach cen; umie 
wyjaśnić proces decyzyjny przedsiębiorstwa w sytuacji 
maksymalizacji zysku oraz umie wykazać zalety i wady 
monopolu rynkowego i monopolu państwowego 

++ ZARZ1A_U02 
ZARZ1A_U07 
ZARZ1A_U30 

S1A_U01 
S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U08 
S1A_U09 
S1A_U10 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 jest świadomy, że gospodarka rynkowa posiada zarówno 

wady, jak i zalety i postrzega rzeczywistość gospodarczą 
przez pryzmat alternatywnych możliwości dochodzenia 
do równowagi na rynku 

++ ZARZ1A_K07 S1A_K06 
S1A_K07 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

Wykład: 
Posiadł podstawową 
wiedzę, umiejętności 
i kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ćwiczenia: 
Zaliczył kolokwium 
na poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Wykład: 
Posiadł podstawową 
wiedzę, umiejętności 
i kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ćwiczenia: 
Zaliczył kolokwium 
na poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Wykład: 
Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ćwiczenia: 
Zaliczył kolokwium 
na poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Wykład: 
Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ćwiczenia: 
Zaliczył kolokwium 
na poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

Wykład: 
Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ćwiczenia: 
 zaliczył kolokwium 
na poziomie 91-
100% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia, uczęszczał 
na zajęcia. 
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4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 
 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 Wykład: x       
   Ćwiczenia x   Ćwiczenia: 

x 
Ćwiczenia: 
x 

 
5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

77 42 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 30 10 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 73 108 
Przygotowanie do wykładu 20 25 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 20 25 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 33 58 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 150 150 
PUNKTY ECTS za przedmiot 6 6 
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MZARZI _02.3 - MODUŁ INFORMATYCZNY 
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Informatyka 
 

Kod przedmiotu 11.0-4ZARZ-B19-I2 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Informatyka 
Informatics angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji, Zarządzanie 

podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Mgr Andrzej Wi śniewski 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr Andrzej Wiśniewski 
1.9. Kontakt  andrzej.wiśniewski@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _02.3 – MODUŁ INFORMATYCZNY 

 
2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

2 

2.5. Wymagania wstępne Matematyka 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Ćwiczenia - warsztat 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

Podstawowa 
 
 

1. Kołodziejczyk R., Technologia informacyjna, Kielce ,Wszechnica 
Świętokrzyska 2011. 
2. Pisarek J.T. (red.), Informatyka, automatyka, pomiary w gospodarce, 
Rzeszów, Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska 2011. 
1. Nowicki A., Podstawy informatyki dla ekonomistów, Warszawa PWN, 
2000. 

Uzupełniająca 
 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
Wiedza – zapoznanie się z podstawowymi pojęciami informatyki 
Umiejętności – wypracowanie dobrych praktyk w zakresie skutecznego przetwarzania informacji 
Kompetencje społeczne – uwrażliwianie na społeczną rolę informatyki 
4.2. Treści programowe 

 
      Ćwiczenia: 
      Zapoznanie się z wybranym oprogramowaniem podstawowym i użytkowym 
 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
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ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Opisuje podstawowe systemy informacyjne  ++ ZARZ1A_W17 S1A_W06 
 

W02 Definiuje pojęcie algorytmu ++ ZARZ1A_W06 S1A_W08 
S1A_W09 

W03 Charakteryzuje główne technologie automatycznego 
przetwarzania danych 

++ ZARZ1A_W07 S1A_W01 
S1A_W03 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Analizuje problemy badawcze pozwalające 

rozwiązywać je przy pomocy komputera 
++ ZARZ1A_U01 S1A_U03 

S1A_U08 
U02 Rozróżnia podstawowe programy i technologie 

informacyjne 
++ ZARZ1A_U18 S1A_U03 

S1A_U04 
S1A_U08 

U03 Określa problemy, które można rozwiązać przy pomocy 
technologii informacyjnych 

++ ZARZ1A_U22 S1A_U06 
S1A_U07 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Pracuje w zespołach zajmujących się przetwarzaniem 

informacji i współpracuje z jej członkami 
++ ZARZ1A_K08 S1A_K01 

S1A_K02 
S1A_K03 

K02 Podejmuje wysiłek samodzielnego zdobywania i 
doskonalenia wiedzy informatycznej 

++ ZARZ1A_K07 S1A_K06 
S1A_K07 

K03     
 
 
 

4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 
 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
  
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

 
Ć - zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

   X (ćw)     
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

41 21 

Udział w wykładach - - 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 30 10 
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 1 1 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 19 39 
Przygotowanie do wykładu 0 0 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 0 0 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 19 39 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 60 60 
PUNKTY ECTS za przedmiot 2 2 
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MZARZI _02.4 - MODUŁ MARKETINGOWY 
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Badania marketingowe 
 

Kod przedmiotu 04.7-4ZARZ-B20-B6 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Badania marketingowe 
Marketing Research angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji, Zarządzanie 

podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       dr hab. Urszula Świerczyńska-Kaczor 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. Urszula Świerczyńska-Kaczor 
1.9. Kontakt  swierczynska@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _02.4 - MODUŁ MARKETINGOWY  
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

6 

2.5. Wymagania wstępne Podstawy marketingu, Zarządzanie i planowanie marketingowe 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia  
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Wykład – egzamin 

Ćwiczenia – zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis 

Ćwiczenia - warsztat 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa Churchill G. A. Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. 
PWN. Warszawa 2002. 
Kaczmarczyk S. Badania marketingowe. Metody i techniki. wydanie III 
zmienione. PWE. Warszawa 2002. 

uzupełniająca Maison D., Noga-Bogomilski A.. Badania marketingowe. Od teorii do 
praktyki. GWP. Gdańsk 2007. 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza - znajomość roli, funkcji, zasad i metod prowadzenia badań marketingowych w organizacjach; 
Umiejętności - praktyczna umiejętność opracowania planu badań marketingowych w organizacji; 
Kompetencje społeczne – skuteczność w kształtowaniu postawy prospołecznej poprzez pracę w zespołach 
badań marketingowych; 

o Treści programowe 
Wykład: 

• Znaczenie badań marketingowych w organizacji. Zakres przedmiotowy oraz czasowy 
prowadzenia badań. Cele badawcze, hipotezy badawcze. 

• Etapy procesu prowadzenia badań marketingowych. 
• Metody badawcze. 
• Narzędzia badawcze – zasady i błędy konstrukcji. 
• Podstawowe zagadnienia procesu doboru próby badawczej. 
• Badania marketingowe w poszczególnych obszarach: zachowań konsumentów, segmentacji 

rynku, działań marketingowych (produktu, ceny, promocji, dystrybucji). 
Ćwiczenia: 
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• Budowa kwestionariusza jako narzędzia pomiaru w procesie badawczym. 
• Zasady analizy danych w badaniach opartych na danych pierwotnych. 
• Opracowanie raportu badawczego. 

 
4.2. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 

 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:  dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Wymienia oraz charakteryzuje metody prowadzenia 
badań marketingowych służących pozyskaniu 
danych pierwotnych oraz wtórnych  

+++ ZARZ1A_W19 S1A_W06 

W02 Charakteryzuje poszczególne etapy prowadzenia 
badania marketingowego, zarówno o charakterze 
badania ilościowego, jak i jakościowego 

+++ ZARZ1A_W19 S1A_W06 

W03 Charakteryzuje zasady prowadzenia analizy danych 
pozyskanych w drodze badań ilościowych oraz 
jakościowych  

+++ 
+++ 

ZARZ1A_W17 
ZARZ1A_W19 

S1A_W06 

 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:    
U01 Uwzględnia informacje tworzące kontekst badania 

marketingowego pochodzące z wielu źródeł 
++ ZARZ1A_U18 S1A_U03 

S1A_U04 
S1A_U08 

U02 Adekwatnie do problemu decyzyjnego formułuje 
problem badawczy w zakresie działań 
marketingowych organizacji 

+++ ZARZ1A_U05 S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U07 

U03 Dobiera metody badawcze w sposób adekwatny do 
celów badawczych sformułowanych w badaniu 
marketingowym 

+++ ZARZ1A_U23 S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U07 

U04 Opracowuje raport badawczy z badań 
marketingowych organizacji 

++ ZARZ1A_U24 S1A_U07 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:    
K01 Integruje współpracę organizacji z 

wyspecjalizowanymi agencjami badań 
marketingowych oraz rynku 

++ ZARZ1A_K01 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 

K02 Przestrzega zasad etycznych w procesie 
prowadzenia badania marketingowego 

++ ZARZ1A_K01 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 

K03 Buduje właściwą komunikację interpersonalną w 
zespole badawczym oraz pomiędzy zespołem a 
odbiorcą raportu badań marketingowych, w 
szczególności prezentuje raport badawczy, w tym 
przebieg badania, jego wyniki oraz ograniczenia 
prowadzonych badań marketingowych 

++ ZARZ1A_K01 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 
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4.3.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 50-
60% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 61-
70% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 71-
80% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 81-
90% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 91-
100% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

 

4.4. Metody oceny dla każdej formy zajęć 
 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X (w)       
   X (ćw)     
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

77 42 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 30 10 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 73 108 
Przygotowanie do wykładu 20 25 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 20 25 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 33 58 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 150 150 
PUNKTY ECTS za przedmiot 6 6 
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Podstawy marketingu 
 

Kod przedmiotu 04.7-4ZARZ-B21-P2 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Podstawy marketingu 
Principles of Marketing angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji, Zarządzanie podatkami i 

rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       dr hab. Urszula Świerczyńska-Kaczor 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. Urszula Świerczyńska-Kaczor 
1.9. Kontakt  swierczynska@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _02.4 - MODUŁ MARKETINGOWY  
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

2 

2.5. Wymagania wstępne - 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Wykład – egzamin 

Ćwiczenia – zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis 

Ćwiczenia - warsztat 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa Kotler P., Marketing, Rebis. Poznań. 2005.  
Marketing. Koncepcja skutecznych działań, (red.) L. Garbarski. PWE. 
Warszawa 2011. 

uzupełniająca Waniowski P., Sobotkiewicz D,. Marketing. Zagadnienia podstawowe. 
Placet. Warszawa 2006. 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza - znajomość zasad konstruowania oraz realizacji strategii marketingu-mix  w przedsiębiorstwie; 
Umiejętności - umiejętność opracowania planu marketingowego przedsiębiorstwa; 
Kompetencje społeczne – skuteczność w pracy  w zespołach projektowych z zakresu działań 
marketingowych przedsiębiorstwa; 
Treści programowe 
Wykład: 

• Proces zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie. Powiązanie całościowej strategii 
przedsiębiorstwa oraz odpowiedzialności społecznej biznesu ze strategią marketingową.  

• Marketing-mix przedsiębiorstwa. 
• Segmentacja rynku oraz wybór rynków docelowych przez przedsiębiorstwo.   
• Zachowania i trendy konsumenckie. 
• Specyfika stosowania poszczególnych narzędzi marketingu mix w działalności przedsiębiorstw 

różnych branż (przedsiębiorstwa usługowego, produkcyjnego, działającego na rynku dóbr 
inwestycyjnych). 

• Podstawowe strategie marketingowe przedsiębiorstwa, w tym w zakresie produktu, ceny, 
promocji i dystrybucji. 
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Ćwiczenia: 
• Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa w zakresie produktu, ceny, promocji i dystrybucji. 
• Procesy podejmowania decyzji zakupu przez nabywców. 
• Kontrola działań marketingowych. 

 

4.2. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:  dla kierunku dla  
obszaru 

W03 Charakteryzuje powiązanie całościowej strategii 
przedsiębiorstwa ze strategią marketingową 
przedsiębiorstwa 

++ ZARZ1A_W08 S1A_W11 

W01 Wyja śnia zasady planowania oraz prowadzenia i 
kontroli działań marketingowych przedsiębiorstwa w 
zakresie marketingu-mix: produktu, ceny, promocji i 
dystrybucji 

++ ZARZ1A_W20 S1A_W02 
S1A_W06 

W02 Charakteryzuje proces wyboru rynku docelowego 
przedsiębiorstwa. 

++ ZARZ1A_W20 S1A_W02 
S1A_W06 

 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:    
U01 Projektuje marketing-mix dla wyodr ębnionych 

segmentów rynku, przede wszystkim na poziomie 
operacyjnym podejmowanych działań 
marketingowych 

++ ZARZ1A_U25 S1A_U03 
S1A_U08 

U02 Określa skuteczność działań marketingowych 
prowadzonych przez przedsiębiorstwo 

++ ZARZ1A_U14 S1A_U06 
S1A_U08 

U03 Formułuje oceny, opinie dotyczące działań 
marketingowych przedsiębiorstwa, poprawnie 
posługując się przy tym pojęciami z zakresu 
marketingu 

++ ZARZ1A_U24 S1A_U07 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:    
K01 Działa efektywnie w zespołach projektowych z 

zakresu działań marketingowych organizacji 
++ ZARZ1A_K08 S1A_K01 

S1A_K02 
S1A_K03 

K02 Pracuje w zakresie stałego pogłębiania wiedzy z 
zakresu marketingu 

++ ZARZ1A_K07 S1A_K06 
S1A_K07 

K03 Inicjuje współpracę pomiędzy działem marketingu a 
innymi strukturami organizacyjnymi 
przedsiębiorstwa, w tym zapewnia właściwy przepływ 
informacji przy realizacji zadań 

++ ZARZ1A_K08 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 

 
4.3.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 

W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 71-
80% maksymalnej 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 81-
90% maksymalnej 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 91-
100% maksymalnej 
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na poziomie 50-
60% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

na poziomie 61-
70% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia 

liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

 
4.4. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X (w)       
   X (ćw)     
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

77 42 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 30 10 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 73 108 
Przygotowanie do wykładu 20 25 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 20 25 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 33 58 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 150 150 
PUNKTY ECTS za przedmiot 6 6 
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Zarządzanie i planowanie marketingowe 
 

Kod przedmiotu 04.7-4ZARZ-B22-Z3 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Zarządzanie i planowanie marketingowe 
Marketing Management angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji, Zarządzanie 

podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       dr hab. Urszula Świerczyńska-Kaczor 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. Urszula Świerczyńska-Kaczor 
1.9. Kontakt  swierczynska@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _02.4 - MODUŁ MARKETINGOWY  
2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

3 

2.5. Wymagania wstępne Podstawy marketingu 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia  
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Wykład – egzamin 

Ćwiczenia – zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis 

Ćwiczenia - warsztat 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa 1.Korona-Dobiegała B., Doligalski T. (red.), Zarządzanie wartością 
klienta. Pomiar i strategie.  Poltext, Warszawa 2010. 
2. Otto J., Marketing relacji koncepcja i stosowanie. Beck C.H. 
Warszawa. 2004. 

uzupełniająca 1.Kotler Ph., Caslione J. A., Chaos. Zarządzanie marketingiem w erze 
turbulencji. MT Biznes. 2009. 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza - znajomość zasad formułowania strategii marketingowych organizacji z wieloteoriościowej 
perspektywy: marketingu-mix, marketingu relacji, koncepcji marketingu doświadczeń (experience 
marketing); 
Umiejętności - praktyczna umiejętność opracowywania planów marketingowych organizacji, ich 
wdrażania oraz kontroli działań na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym; 
Kompetencje społeczne – skuteczność do kierowania zespołami projektowymi z zakresu działań 
marketingowych przedsiębiorstwa; 
Treści programowe 
Wykład: 

• Zarządzanie marketingowe w ujęciu marketingu transakcyjnego a perspektywa marketingu 
relacji.  

• Marketing relacji - zarządzanie relacjami z klientem, zarządzanie relacjami z innymi podmiotami 
w otoczeniu organizacji, zarządzanie cyklem życia klienta. 

• Idea zarządzania doświadczeniami klienta (experience marketing).  
• e-Marketing organizacji.  
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• Plan marketingowy organizacji. 
• Innowacje w organizacji. 
• Strategie kształtowania marki. 

Ćwiczenia: 
• Narzędzia marketingu internetowego. 
• Opracowanie planu marketingowego organizacji. 
• Procesy obsługi klienta w organizacjach usługowych. 

 
4.2. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 

 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:  dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Wyjaśnia zasady zarządzania marketingowego w 
organizacji posługując się wieloteoriościowym 
ujęciem: marketingu-mix, marketingu relacji, 
marketingu doświadczeń (experience marketingu) 

++ ZARZ1A_W08 S1A_W11 

W02 Charakteryzuje relacje organizacji z podmiotami w 
otoczeniu marketingowym organizacji 

++ ZARZ1A_W08 S1A_W11 

W03 Interpretuje procesy zachodzące na rynku 
tradycyjnym oraz wirtualnym zwi ązane z 
działalności marketingową organizacji 

++ ZARZ1A_W16 S1A_W02 
S1A_W03 

 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:    
U01 Buduje plan marketingowy dla organizacji 

(przedsiębiorstwa, organizacji niekomercyjnej) na 
rynku tradycyjnym oraz internetowym, w tym 
konstruuje plan na poziomie działań strategicznych 

++ ZARZ1A_U13 S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U08 

U02 Projektuje działania marketingowe organizacji 
(przedsiębiorstw, organizacji niekomercyjnych) 
uwzględniając ich potencjał i oddziaływanie na 
budowę relacji organizacji z różnymi grupami 
celowymi 

+++ ZARZ1A_U25 S1A_U03 
S1A_U08 

U03 Rozpoznaje w otoczeniu organizacji czynniki 
wpływające na osiągane efekty strategii 
marketingowych organizacji  

++ ZARZ1A_U13 S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U08 

U04 Konstruuje działania marketingowe związane z 
kształtowaniem przez organizację doświadczeń 
nabywców, a także dotyczące kształtowania marki 

+++ ZARZ1A_U25 S1A_U03 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:    
K01 Kieruje pracami zespołów projektowych z zakresu 

działań marketingowych organizacji  
++ ZARZ1A_K01 S1A_K01 

S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 

K02 Efektywnie wykorzystuje swoje umiejętności 
interpersonalne w pracach zespołów 
marketingowych 

++ ZARZ1A_K06 S1A_K06 
S1A_K07 

K03 Integruje komunikacj ę i współpracę pomiędzy 
działem marketingu a innymi strukturami 
organizacyjnymi na poziomie decyzji strategicznych 

++ ZARZ1A_K01 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 
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4.3.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 
 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 50-
60% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 61-
70% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 71-
80% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 81-
90% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 91-
100% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

 
4.4. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X (w)       
   X (ćw)     
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

62 37 

Udział w wykładach 30 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 10 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 38 63 
Przygotowanie do wykładu 5 15 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 15 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 28 33 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 100 100 
PUNKTY ECTS za przedmiot 4 4 
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MZARZI _02.5 - MODUŁ PRAWNEGO OTOCZENIA ORGANIZACJI 
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Encyklopedia prawa 
 

Kod przedmiotu 10.0-4ZARZ-B23-E1 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Encyklopedia prawa 
Encyclopedia of Law angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia  
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki  
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji, Zarządzanie 

podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania  
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       dr Anna Szyszka 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr Anna Szyszka 
1.9. Kontakt  Anna.szyszka@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _02.5 Moduł prawnego otoczenia organizacji 
2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski  
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

1 

2.5. Wymagania wstępne - 

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Wykład/ćwiczenia  
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK  
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin, zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis 

Ćwiczenia - warsztat 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa 1.J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wyd. 
Zakamycze 2006. 
2.J. Nowacji, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Zakamycze, 
Kraków 2002. 
 
1.S. Korycki, J. Kuciński, Z. Trzciński, J. Zaborowski, Zarys prawa, 
Warszawa 2006. 
2.R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2006. 
 

 
 
 
uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
C1- zapoznanie studentów z podstawami pojęciami prawnymi 
C2 – umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu ochrony własności intelektualnej 
C3 - świadomość potrzeby poszanowania praw podmiotowych 
4.2. Treści programowe 

 
Wspólnie dla wykładów i ćwiczeń: 
Rola prawa w organizacji państwowej. Przepis prawny a norma prawna. Budowa aktu normatywnego. 
Budowa normy prawnej. Źródła prawa. Podmioty prawa. System prawa krajowego. Odpowiedzialność 
prawna. 
Prawo autorskie: przedmiot, podmiot, prawa autorskie osobiste, prawa autorskie majątkowe, prawa 
pokrewne. 
Prawo własności przemysłowej: wynalazki i patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe. 
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4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:  dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu teorii prawa 
oraz prawa własności przemysłowej i prawa 
autorskiego 

 ++ ZARZ1A_W09 S1A_W07 

W02 Zna źródła prawa. ++ ZARZ1A_W09 S1A_W07 
W03 Zna budowę normy prawnej i aktu anormatywnego ++ ZARZ1A_W09 S1A_W07 

 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:    
U01 Posługuje się podstawowymi pojęciami prawnymi ++ ZARZ1A_U26 S1A_U05 
U02 Dostrzega zjawiska prawne w życiu społecznym i 

gospodarczym  
++ ZARZ1A_U26 S1A_U05 

U03 Posługuje się pojęciami z zakresu prawa własności 
przemysłowej oraz prawa autorskiego 

++ ZARZ1A_U26 S1A_U05 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:    
K01 Jest świadomy potrzeby poszanowania praw 

podmiotowych 
+ ZARZ1A_K03 S1A_K02 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 50-
69% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-59% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia 

W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 60-
69% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 60-69% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 70-
79% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 70-79% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 80-
89% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 80-89% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 90-
100% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 90-100% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
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4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 
 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X (W)       
   X (ćw)     
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 42 27 

Udział w wykładach 15 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 5 
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY 
NIEKONTAKTOWE/ 

33 48 

Przygotowanie do wykładu 5 10 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 10 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 23 28 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 75 75 
PUNKTY ECTS za przedmiot 3 3 
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Prawo gospodarcze 
 

Kod przedmiotu 10.0-4ZARZ-B24-P5 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Prawo gospodarcze 
Economic law angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji, Zarządzanie 

podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Lidia Owczarek 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Lidia Owczarek 
1.9. Kontakt  Lidia.owczarek@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _02.5 - MODUŁ PRAWNEGO OTOCZENIA 

ORGANIZACJI  
2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

5 

2.5. Wymagania wstępne - 

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Wykład  
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis (z wykorzystaniem pomocy 

multimedialnych) 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa 1.J. Olszewski (red.) Prawo gospodarcze. Warszawa 2013. 
Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć( 
red.) 2.A. Pawłowski. Warszawa 2011. 

uzupełniająca 1.Prawo  handlowe dla ekonomistów  (red) B. Gnela. Warszawa 2010. 
K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2010. 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza – zapoznanie z podstawowymi regułami funkcjonowania prawa gospodarczego w przestrzeni 
prawnej; 
Umiejętności –  rozpoznawanie instytucji prawnych z prawa gospodarczego; 
Kompetencje społeczne – uwrażliwianie na  potrzeby stałego rozwoju i dynamiki życia gospodarczego 

 
4.2. Treści programowe 

Istota i specyfika prawa gospodarczego. Instytucje prawne w wyborach ekonomicznych, formułowanie 
umów gospodarczych oraz kształtowanie praw i obowiązków stron w stosunkach gospodarczych. Źródła 
prawa gospodarczego. Podmioty prawa gospodarczego. Wymogi formalne w podejmowaniu działalności 
gospodarczej. Ewidencje i rejestry gospodarcze. Spółka cywilna i spółki prawa handlowego. Upadłość i 
postępowanie naprawcze wobec przedsiębiorstw. Zawieranie i wykonywanie umów gospodarczych. 
Umowy obrotu gospodarczego. Dochodzenie roszczeń w stosunkach gospodarczych. 
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4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

- Definiuje podmioty prawa i źródła prawa gospodarczego 
- Charakteryzuje wpływ prawa gospodarczego na procesy gospodarcze 
- Stosuje metody klasyfikacji podmiotów gospodarczych 
- Wykorzystuje klasyfikacje form organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej 
- Powinien być świadomy zasad etyki dotyczących umów gospodarczych 
- Powinien być zdolny do współdziałania w przedsiębiorstwie 
- Powinien uczestniczyć w zespołach organizacji gospodarczych  

 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:  dla kierunku  dla  
obszaru 

W01 Określa podstawowe pojęcia z zakresu prawa 
gospodarczego 

[++]  ZARZ1A_W09 S1A_W07 

W02 Opisuje zasady indywidualnej przedsiębiorczości 
oparte na wiedzy z dziedziny nauk ekonomicznych 

[++]  ZARZ1A_W04 S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W08 

W03 Identyfikuje podstawowe normy i reguły z zakresu 
prawa gospodarczego determinującego struktury 
organizacji gospodarczych 

[++]  ZARZ1A_W01 S1A_W01 

 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:    
U01 Wyja śnia zjawiska występujące w obszarze życia 

gospodarczego 
[++]  ZARZ1A_U18 S1A_U03 

S1A_U04 
S1A_U08 

U02 Projektuje i wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu 
prawa gospodarczego do opisu i analizowania oraz 
oceniania przebiegu procesów zarządzania 

[++]  ZARZ1A_U06 S1A_U06 

U03 Potrafi właściwie wykorzystywać wiedzę teoretyczną 
do opisu i analizowania przebiegu procesów 
gospodarczych 

[++]  ZARZ1A_U09 S1A_U04 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:    
K01 Podejmuje próbę  stałego rozwoju  [+++]  ZARZ1A_K06 S1A_K06 

 
K02 Współpracuje z członkami zespołów w 

przedsiębiorstwie 
[++]  ZARZ1A_K08 S1A_K01 

S1A_K02 
S1A_K03 

K03 Podejmuje wysiłek samodzielnego zdobywania i 
doskonalenia wiedzy  

[++]  ZARZ1A_K07 S1A_K06 
S1A_K07 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

 Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 50-
60% maksymalnej 

Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 61-
70% maksymalnej 

Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 71-
80% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 

Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 81-
90% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 

Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 
powyżej 90% 
maksymalnej liczby 
punktów 
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liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 

liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 

zdobycia. 
 

zdobycia możliwych do 
zdobycia. 
 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X(W)       
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

41 26 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 0 0 
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 1 1 
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY 
NIEKONTAKTOWE/ 

34 49 

Przygotowanie do wykładu   
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp.   
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 34 49 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 75 75 
PUNKTY ECTS za przedmiot 3 3 
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MZARZI _02.6 - MODUŁ ZARZĄDZANIA 
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Dowodzenie  
 
Kod przedmiotu 04.9-4ZARZ-B25-D3 
Nazwa przedmiotu 
w języku  

polskim Dowodzenie 
Commanding angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji, Zarządzanie podatkami i 

rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę 
przedmiotu       

Dr Kazimierz Rawłuszko 

1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Kazimierz Rawłuszko 
1.9. Kontakt  Kazimierz.rawłuszko@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _02.6 – MODUŁ ZARZĄDZANIA 
2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

3 

2.5. Wymagania wstępne Podstawy zarządzania, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym , 
Procesy informacyjne w zarządzaniu 

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis,  
3.5. Wykaz 

literatury 
Podstawowa Kręcikija J. i Wołejszo J (red).: Podstawy dowodzenia, AON, 

Warszawa 2007. 
Michniak J. W., Dowodzenie w teorii i praktyce wojsk, AON, 
Warszawa 2003. 
 

uzupełniająca Strzoda M., Wybrane terminy z zakresu dowodzenia i zarządzania, 
AON, Warszawa 2002. 
 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza –  zapoznanie  z istotą i funkcji dowodzenia jako formy  zarządzania  w  organizacjach  systemu  
bezpieczeństwa  państwa; 
Umiejętności – wdrażanie umiejętności  podstawowych zasad organizowania i funkcjonowania systemów 
dowodzenia: 
 Kompetencje społeczne – uwrażliwianie na społeczną odpowiedzialność  obywateli. 

4.2. Treści programowe 
Wykład: 
  Istota dowodzenia – terminologia i definicje. Zasady i wymagania dowodzenia. Podejmowanie decyzji w 
organizacji wojskowej. Charakterystyka oraz zasady sporządzania dokumentów dowodzenia. Struktury 
organizacyjne organizacji wojskowej. Więzi informacyjne w organizacji wojskowej. Organizacja 
dowodzenia poprzez techniczne środki ł ączności.  
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4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 
efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:  dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Opisuje  podstawowe zasady dowodzenia ++ ZARZ1A_W05 S1A_W02 
S1A_W11 

W02 Definiuje rozwój struktury organizacyjnej w 
organizacji wojskowej 

++ ZARZ1A_W06 S1A_W08 
S1A_W09 

W03 Opisuje  zasay sporządzania dokumentacji 
dowodzenia 

++ ZARZ1A_W07 S1A_W01 
S1A_W03 

 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:    
U01 Analizuje problemy  pozwalające 

rozwiązywać typowe dylematy dowodzenia 
++ ZARZ1A_U05 S1A_U02 

S1A_U03 
S1A_U07 

U02 Rozróżnia zjawiska zagrożenia, stosując 
podstawowe zagadnienia i ujęcia teoretyczne 

++ ZARZ1A_U04 S1A_U01 
S1A_U02 

U03 Określa strategie działań na rzecz 
właściwego dowodzenia 

++ ZARZ1A_U14 S1A_U06 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI 
SPOŁECZNYCH: 

   

K01 Pracuje w zespole dowodzenia w celu 
podjęcia decyzji do działań  

++ ZARZ1A_K08 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 

K02 Podejmuje wysiłek samodzielnego 
zdobywania i doskonalenia z zakresu 
dowodzenia 

++ ZARZ1A_K07 S1A_K06 
S1A_K07 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium 
pisemne na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 

W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium  
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium 
pisemne na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium  
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium 
pisemny na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium 
pisemne na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium 
pisemny na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
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4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 
 
Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

   X      
        
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 21 11 

Udział w wykładach 15 5 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. - - 
Udział w konsultacjach 5 5 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 1 1 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY 
NIEKONTAKTOWE/ 

9 19 

Przygotowanie do wykładu - - 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. - - 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 9 19 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do Wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 30 30 
PUNKTY ECTS za przedmiot 1 1 
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Działania i techniki operacyjne 
 
Kod przedmiotu 04.9-4ZARZ-B26-D3 
Nazwa przedmiotu 
w języku  

polskim Działania i techniki operacyjne 
performance and operation techniques angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji, Zarządzanie podatkami i 

rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę 
przedmiotu       

Dr Kazimierz Rawłuszko 

1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Kazimierz Rawłuszko 
1.9. Kontakt  Kazimierz.Rawłuszko @ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _02.6 – MODUŁ ZARZĄDZANIA 
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

3 

2.5. Wymagania wstępne Podstawy zarządzania, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym  
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis,  
3.5. Wykaz 

literatury 
Podstawowa  1. J. Kręcikija, J. Wołejszko (red) , Podstawy dowodzenia AON  

Warszawa 2007. 
 2. D. Kozerawski  Międzynarodowe operacje pokojowe. Planowanie , 
zadania, warunki i sposoby realizacji AON , Warszawa 2003. 

 
uzupełniająca  P. Tyrała ,Zarządzanie kryzysowe, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 

2001 
 

4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza –  zapoznanie  z istotą  podstawowych   pojęć i celu działań zgrupowań i zespołów zadaniowych w 
sytuacjach zagrożeń; 
Umiejętności – wdrażanie umiejętności  zasad i sposobów organizacji i prowadzenia działań w czasie 
wojny, sytuacji kryzysowych oraz zagrożeń bezpieczeństwa ; 
 Kompetencje społeczne – uwrażliwianie na społeczną odpowiedzialność  obywateli. 

4.2. Treści programowe 
Wykład: 
Sytuacja polityczno-militarna na świecie .Pojęcie operacji.  Prowadzenie działań. Rodzaje operacji. 
Techniki operacyjne. Planowanie  operacji . Działania zgrupowań operacyjnych. Kierowanie 
zgrupowaniami zespołami 
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4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 
efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:  dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Opisuje  podstawowe zasady dowodzenia ++ ZARZ1A_W05 S1A_W02 
S1A_W11 

W02 Definiuje rozwój struktury organizacyjnej w 
organizacji wojskowej 

++ ZARZ1A_W06 S1A_W08 
S1A_W09 

W03 Opisuje  zasay sporządzania dokumentacji 
dowodzenia 

++ ZARZ1A_W07 S1A_W01 
S1A_W03 

 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:    
U01 Analizuje problemy  pozwalające 

rozwiązywać typowe dylematy dowodzenia 
++ ZARZ1A_U05 S1A_U02 

S1A_U03 
S1A_U07 

U02 Rozróżnia zjawiska zagrożenia, stosując podstawowe 
zagadnienia i ujęcia teoretyczne 

++ ZARZ1A_U04 S1A_U01 
S1A_U02 

U03 Określa strategie działań na rzecz właściwego 
dowodzenia 

++ ZARZ1A_U14 S1A_U06 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:    
K01 Pracuje w zespole dowodzenia w celu podjęcia decyzji 

do działań  
++ ZARZ1A_K08 S1A_K01 

S1A_K02 
S1A_K03 

K02 Podejmuje wysiłek samodzielnego zdobywania i 
doskonalenia z zakresu dowodzenia 

++ ZARZ1A_K07 S1A_K06 
S1A_K07 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 

W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin  na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X       
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

25 15 

Udział w wykładach 15 5 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 

  
Udział w konsultacjach 9 9 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 1 1 
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY 
NIEKONTAKTOWE/ 

25 35 

Przygotowanie do wykładu 10 10 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 

  
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium  15 25 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do Wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 50 50 
PUNKTY ECTS za przedmiot 2 2 
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Nauka o organizacji 
 

Kod przedmiotu 04.0-4ZARZ-B27-D3 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Nauka o organizacji 
Study of Organization angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji, Zarządzanie 

podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Monika Stelmaszczyk 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Monika Stelmaszczyk 
1.9. Kontakt  m.stelmaszczyk@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _02.6 - MODUŁ ZARZĄDZANIA  
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

3 

2.5. Wymagania wstępne Podstawy zarządzania, Przedsiębiorczość 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin 

Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis 

Ćwiczenia – warsztat, analiza przypadków 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

Podstawowa 
 
 
 

1.Kożuch B. Nauka o organizacji. CeDeWu. Warszawa 2007. 
2.Cyfert S. Krzakiewicz . Nauko o organizacji. TNOiK. Poznań 2009.  
 
 
1.S. Marek. M. Białasiewicz (red.). Podstawy nauki o organizacjiPWE. 
Warszawa 2007. 
 
 

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza – zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami funkcjonowania organizacji oraz wybranymi 
aspektami zarządzania organizacją.  
Umiejętności - wykształcenie wśród studentów umiejętności rozumienia podstawowych pojęć z zakresu 
nauki o organizacji;. 
Kompetencje społeczne – uwrażliwienie na społeczną odpowiedzialność organizacji. 

4.2. Treści programowe 
Wykład: 

• Rozwój nauk o organizacji. 
• Pojęcie, rodzaje i typy organizacji.  
• Cykl życia organizacji.  
• Organizacja jako system. 
• Systematyka celów  organizacji oraz ideologia procesu zarządzania przez cele w organizacji. 
• Struktura zasobów organizacji.  
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• Wiedza w organizacji. 
• Organizacyjne uczenie się. 
• Społeczne relacje interpersonalne w organizacji.  
• Istota alchemii kariery  w organizacji. 
• Proces organizowania. 

 
Ćwiczenia: 

• Historia myśli organizatorskiej. 
• Otoczenie organizacji. 
• Sołeczna odpowiedzialność organizacji. 
• Struktura organizacji.  
• Kultura organizacji. 
• Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. 

 
4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 

 
 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:  dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu nauki o 
organizacji. Identyfikuje i charakteryzuje typy 
organizacji, elementy składowe organizacji, cykl 
życia i otoczenie organizacji. 

 ++ ZARZ1A_W07 S1A_W01 
S1A_W03 

W02 Opisuje wkład wybranych przedstawicieli nauki 
w kreowanie myśli organizatorskiej. 

++ ZARZ1A_W02 S1A_W07 
S1A_W08 

W03 Opisuje podstawowe zasady i koncepcje 
organizacyjnego uczenia się, dzielenia się wiedzą 
w organizacji,  zarządzania przez cele, kreowania 
kariery w organizacji, oraz zna i rozumie tzw. 
współczesne koncepcje zarządzania organizacją.   

++ ZARZ1A_W08 S1A_W11 

W04 Charakteryzuje rozwój struktur organizacyjnych 
oraz wskazuje czynniki strukturotwórcze tego 
procesu. 

++ ZARZ1A_W06 S1A_W08 
S1A_W09 

W05 Definiuje pojęcie kultury organizacyjnej i określa 
jej wpływ na efektywność działań zespołowych. 

++ ZARZ1A_W12 S1A_W04 
S1A_W05 
S1A_W11 

 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:    
U01 Opisuje zagadnienia w obszarze historii myśli 

organizatorskiej, struktur organizacyjnych, 
organizacyjnego uczenia się oraz kreowania 
karier w organizacji. 

++ ZARZ1A_U2 
ZARZ1A_U3 
 

S1A_U2 
S1A_U8 
S1A_U3 

U02 Rozpoznaje przyczyny i proponuje alternatywne 
rozwiązania problemów wynikających z niechęci 
dzielenia się wiedzą w organizacji. 

++ ZARZ1A_U17 S1A_U06 
S1A_U08 

U03 Analizuje i poddaje ocenie zjawisko kultury 
organizacji oraz transferu wiedzy. 

++ ZARZ1A_U07 S1A_U01 
S1A_U08 

U04 Rozpoznaje motywy i przyczyny powstawania 
problemów w organizacji w zakresie realizacji 
wytyczonych celów oraz proponuje sposoby ich 
rozwiązania wykorzystując metodę zarządzania 
przez cele oraz współczesne koncepcje 
zarządzania. 

++ ZARZ1A_U17 S1A_U06 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:    
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K01 Podejmuje wysiłek kształtowania społecznych 
relacji interpersonalnych. 

++ ZARZ1A_K06 S1A_K06 
S1A_K07 

K02 Przestrzega poczynionych ustaleń. ++ ZARZ1A_K08 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 

K03 Podejmuje wysiłek  samodzielnego doskonalenia 
wiedzy na temat organizacji. 

++ ZARZ1A_K07 S1A_K06 
S1A_K07 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 50-
60% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium oraz 
case study 
rozwiązywane na 
zajęciach łącznie na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 61-
70% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium oraz 
case study 
rozwiązywane na 
zajęciach łącznie na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 71-
80% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium oraz 
case study 
rozwiązywane na 
zajęciach łącznie na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 81-
90% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium oraz 
case study 
rozwiązywane na 
zajęciach łącznie na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 91-
100% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - zaliczył 
kolokwium oraz 
case study 
rozwiązywane na 
zajęciach łącznie na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X (w)  X (ćw)     
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

62 37 

Udział w wykładach 30 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 10 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY 
NIEKONTAKTOWE/ 

38 63 

Przygotowanie do wykładu 5 15 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 15 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 28 33 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 100 100 
PUNKTY ECTS za przedmiot 4 4 
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Podstawy zarządzania 
 

Kod przedmiotu 04.0-4ZARZ-B28-P1 
Nazwa przedmiotu 
w języku  

polskim Podstawy zarządzania  
angielskim Basics of Management 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia  
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji, Zarządzanie podatkami 

i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu      Prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz 
1.9. Kontakt  Jaroslaw.karpacz@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _02.6 - MODUŁ ZARZĄDZANIA 
2.2. Status przedmiotu obowiązkowy  
2.3. Język wykładowy Polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

1 

2.5. Wymagania wstępne - 

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Wykłady/ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia  w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin/zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład: metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej; Ćwiczenia: analiza przypadków (case study) – 
poszukiwanie rozwiązań problemów, dyskusja, angażowanie 
studentów do wymiany spostrzeżeń i wniosków; 

3.5. Wykaz 
literatur
y 

podstawowa Griffin R. W., Postawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 
2009 
Koźmiński A. (red.), Zarządzanie: teoria i praktyka, PWN 2010 

uzupełniająca Stoner J.A.F, Freeman R.E, Gilbert D.R, Kierowanie, PWE, 
Warszawa 2001 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza – znajomość pojęć specyficznych dla nauk o zarządzaniu 
Umiejętności  – umiejętność rozumienia istoty i mechanizmów funkcjonowania organizacji oraz zasad, 
prawidłowości i instrumentów zarządzania 
Kompetencje społeczne – uwrażliwienie na społeczny aspekt pracy zespołowej 

4.2. Treści programowe 
Wykład: 
Charakterystyka procesu kierowania. Rola kierownika w organizacji. Ewolucja nauki organizacji i 
zarządzania. Prekursorzy nurtu przemysłowego zarządzania. Założenia i przedstawiciele 
uniwersalistycznego nurtu zarządzania. Charakterystyka behawioralnego nurtu zarządzania. Spojrzenie 
ilościowe na zarządzanie. Podejście integrujące do zarządzania. Etyczny i społeczny wymiar kierowania. 
Etyczny kontekst indywidualnych zachowań w organizacjach. Społeczny aspekt funkcjonowania i 
rozwoju organizacji. Organizacja – pojęcie i elementy składowe. Modele organizacji. Proces 
organizowania. Rozwój warunkiem funkcjonowania współczesnych organizacji. Charakterystyka 
zarządzania zasobami organizacji. Charakterystyka i rodzaje struktur organizacyjnych. Projektowanie 
organizacji. Charakterystyka wybranych form struktu ry organizacyjnej. Doskonalenie struktur 
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organizacji. Decydowanie jako element procesu zarządzania. Pojęcie i rodzaje decyzji. Warunki 
podejmowania decyzji. Ryzyko decyzji kierowniczych. Zarys ukształtowania otoczenia współczesnych 
organizacji. Charakterystyka otoczenia zewnętrznego. Wewnętrzne otoczenie organizacji. Relacje 
organizacji z otoczeniem. Współczesne koncepcje zarządzania. 
Ćwiczenia:  
Organizacja, zarządzanie organizacją: aparat pojęciowy. Historia myśli organizatorskiej – wybrani 
prekursorzy. 
Otoczenie współczesnych organizacji. Specyfika otoczenia zewnętrznego. Charakterystyka wewnętrznego 
otoczenia organizacji. Przywódca, przywództwo – istota i procesy. Organizowanie jako jedna z funkcji 
zarządzania - struktury organizacyjne. Planowanie i podejmowanie decyzji, jako czynniki warunkujące 
prawidłowe funkcjonowanie organizacji. Techniki wspomagające proces podejmowania decyzji. 
Skuteczne motywowanie w organizacji. Współczesne koncepcje zarządzania. Kultura organizacyjna. 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:  dla kierunku dla  
obszaru 

W01 przedstawia genezę nauk o zarządzaniu oraz ich 
rozwój w kontekście zmian historycznych 

++ ZARZ1A_W03 S1A_W07 
S1A_W08 

W02 interpretuje elementy procesu zarządzania  ++ ZARZ1A_W08 S1A_W11 
W03 przedstawia istotę oraz struktur ę organizacji  ++ ZARZ1A_W07 S1A_W01 

S1A_W03 
 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:    

U01  ocenia zjawiska zachodzące w życiu organizacji i jej 
otoczeniu 

++ ZARZ1A_U07 S1A_U01 
S1A_U08 

U02 rozpoznaje potrzeby wprowadzenia zmian w 
organizacji  

++ ZARZ1A_U08 S1A_U06 

U03 interpretuje problemy organizacji w kontekście 
dorobku naukowego zarządzania 

++ ZARZ1A_U02 S1A_U02 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:    
K01 pracuje w zespole ++ ZARZ1A_K01 S2A_K01 

S2A_K02 
S2A_K03 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
zweryfikowane 
egzaminem 
pisemnym na 
poziomie 50-59%  
 
Ć- zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-59%, 
uczęszczał na 
ćwiczenia 

W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
zweryfikowane 
egzaminem 
pisemnym na 
poziomie 60-69%,  
 
Ć- zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 60-69%, 
uczęszczał na 
ćwiczenia 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
zweryfikowane 
egzaminem 
pisemnym na 
poziomie 70-79%,  
 
 
Ć - aktywnie 
uczestniczył w 
zajęciach, zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 70-79%, 
uczęszczał na 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
zweryfikowane 
egzaminem 
pisemnym na 
poziomie 80-89%, 
 
 
Ć - Aktywnie 
uczestniczył w 
zajęciach, zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 80-89%, 
uczęszczał na 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne w stopniu 
bardzo dobrym 
zweryfikowane 
egzaminem 
pisemnym na 
poziomie 90-100%,  
 
Ć - zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 
przynajmniej 90-
100%, aktywnie 
udzielał się na 
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ćwiczenia zajęcia zajęciach, 
przedstawiał 
nowatorskie 
pomysły, uczęszczał 
na zajęcia 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 W x       
   Ćw X     
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

77 42 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 30 10 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY 
NIEKONTAKTOWE/ 

73 108 

Przygotowanie do wykładu 20 25 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 20 25 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 33 58 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 150 150 
PUNKTY ECTS za przedmiot 6 6 
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Procesy informacyjne w zarządzaniu 
 

Kod przedmiotu 04.0-4ZARZ-B29-P2 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Procesy informacyjne w zarządzaniu 
angielskim Information Technology Processes in Management 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne/ studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 
1.4. Profil studiów ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji, Zarządzanie 

podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA. Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu Marcin Szplit 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Marcin Szplit 
1.9. Kontakt m.szplit@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _02.6 - MODUŁ ZARZĄDZANIA  
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Polski 
2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot 2 
2.5. Wymagania wstępne Podstawy zarządzania 
 

3. FORMY, SPOSOBY I  METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
 
3.1. Formy zajęć Wykład 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Słowne, praktyczne – rozwiązywania zadań podczas pracy w grupie 
3.5. Wykaz 

literatury 
podstawowa J. Lewandowski, Projektowanie systemów informacyjnych 

zarządzania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki 
Łódzkiej, Łódź 2007 

uzupełniająca M. Dolińska, Projektowanie systemów informacyjnych, Agencja 
Wydawnicza Placet, Warszawa 2003 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

C1- znajomość roli informacji w procesie kierowania;  
C2- umiejętność zbierania i przetwarzania informacji;  
C3- uwrażliwienie na społeczny charakter procesu decyzyjnego w organizacji. 

 
4.2. Treści programowe 

Rola informacji w procesie zarządzania i dowodzenia.  
Pojęcie procesów informacyjnych.  
Źródła informacji i ich charakterystyka.  
Metody i sposoby zbierania informacji.  
Zbiory informacji.  
Selekcja i dystrybucja informacji.  
Przestrzenne systemy informacyjne.  
Teleinformatyczne wspomaganie procesów informacyjnych.  
Przetwarzanie informacji w procesie decyzyjnym.  
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Sieciocentryczność procesów informacyjnych. 
Komunikacja społeczna. 

 
4.3. Efekty kształcenia 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiot

owego 
[+] [++] 
[+++]  

 
Odniesienie do efektów 

kształcenia  
 

w zakresie WIEDZY:  dla 
kierunku 

dla obszaru 

W01  Zna role informacji w podejmowaniu decyzji 
zarządczych 

++ ZARZ1A_
W08 

S1A_W11 

W02 Definiuje pojęcie systemów informacyjnych + ZARZ1A_
W03 

S1A_W01 
S1A_W07 
S1A_W09 

W03 Objaśnia metody i sposoby zbierania informacji ++ ZARZ1A_
W08 

S1A_W11 

W04 Zna zasady wykorzystania sieci informatycznych ++ ZARZ1A_
W08 

S1A_W11 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:    
U01 Wykorzystuje środki techniczne niezbędne do poszerzenia 

zdobytej wiedzy. 
+ ZARZ1A_

U01 
S1A_U03 
S1A_U08 

U02 Potrafi dokonać samodzielnej analizy krytycznej 
literatury przedmiotu 

++ ZARZ1A_
U22 

S1A_U06 
S1A_U07 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:    
K01 Aktywnie wykładowych poszerza swoją wiedzę na temat 

roli informacji w zarz ądzaniu  
+ ZARZ1A_

K05 
S1A_K06 
S1A_K07 

K02 Akceptuje zasady uczciwości w pracy  + ZARZ1A_
K06 

S1A_K06 
S1A_K07 

 
 

4.4. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne , 
uzyskał 50-59% 
punktów z testu  

Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne , 
uzyskał 60-69% 
punktów z testu 

Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne , 
uzyskał 70-79% 
punktów z testu 

Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne , 
uzyskał 80-89% 
punktów z testu 

Posiadł wiedzę, umiejętności i 
kompetencje społeczne , 
uzyskał 90-100% punktów z 
testu 

 
4.5. Metody oceny 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwiu
m 

Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdani

a 

Dyskusj
e 

Inne 

   X     
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

41 26 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 0 0 
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 1 1 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 19 34 
Przygotowanie do wykładu 0 0 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 0 0 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 19 34 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 60 60 
PUNKTY ECTS za przedmiot 2 2 
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Zachowania organizacyjne 
 

Kod przedmiotu 04.5-4ZARZ-B30-Z5 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Zachowania organizacyjne 
Organizing behaviour angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji, Zarządzanie 

podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Izabela Wierzbicka 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Izabela Wierzbicka 
1.9. Kontakt  izabela.wierzbicka@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _02.6 - MODUŁ ZARZĄDZANIA  
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

5  

2.5. Wymagania wstępne Podstawy zarządzania 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład informacyjny 

Ćwiczenia – dyskusje, analiza przypadków 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

Podstawowa 
 
 
 

Kuc R.,  Moczydłowska J. „Zachowania organizacyjne” , Difin, 2009  
Penc J. „Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie” , Wolters 
Kluwer, Warszawa, 2011 
 
 
Gros U., Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, 
PWN, Warszawa 2003  

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
Wiedza- znajomość sposobów zachowania człowieka w organizacji 

        Umiejętności- wdrażanie różnorodnych zachowań  organizacyjnych 
Kompetencje – uwrażliwianie na  społeczną  odpowiedzialność i wpływ zachowań na funkcjonowanie 
organizacji  
 
4.2. Treści programowe 

Wykład:  
Istota zachowań organizacyjnych i umiejscowienie zachowań organizacyjnych wśród nauk 
behawioralnych; Organizacja jako miejsce kształtowania się zachowań ludzkich – istota, cechy, model, 
struktura, otoczenie organizacji – globalizacja; Omówienie podstawowych typów zachowań 
organizacyjnych wynikających z relacji władzy, funkcjonalnych kooperacji i komunikacji; Zachowania 
organizacyjne związane z czynnikami gospodarczymi – nadrzędność strategii ekonomicznej w 
organizowaniu i zarządzaniu, wpływ aparatu zarządzającego i struktury organizacyjnej na zachowania. 
Ćwiczenia:  
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Zachowania organizacyjne jednostkowe i grupowe, Informacyjno-kulturowe czynniki zachowań 
organizacyjnych – zachowania przywódcze w procesie organizacji i zarządzania, zachowania 
informacyjno-decyzyjne w organizacji, zachowania wynikaj ące z kultury organizacyjnej w zarządzaniu; 
czynnik kontroli w zachowaniach organizacyjnych - zachowani kontrolne w zachowaniach 
organizacyjnych, władza i autorytet jako czynnik kontroli nad zachowaniami organizacyjnymi. Wpływ 
zagrożeń na zachowania. Procesy negocjacyjne. Wypalenie zawodowe, stres – przyczyny, objawy i 
zwalczanie.  Elementy etyki zachowań organizacyjnych. 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:  dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Określa  istotę zachowań organizacyjnych i 
umiajscawia zachowania organizacyjne wśród nauk 
behawioralnych 

++ ZARZ1A_W01 S1A_W01 

W02 Definiuje podstawowe typy zachowań  
organizacyjnych i wynikających z relacji władzy, 
funkcjonalnych kooperacji i komunikacji 

++ ZARZ1A_W03 S1A_W01 
S1A_W07 
S1A_W09 

W03 Charakteryzuje podstawowe typy zachowań 
organizacyjnych oraz ich czynniki informacyjno-
kulturowe i kontrolne 

++ ZARZ1A_W03 S1A_W01 
S1A_W07 
S1A_W09 

 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:    
U01  Analizuje  źródła  wiedzy i korzysta z nich w 

procesach zarządzania 
++ ZARZ1A_U01 S1A_U03 

S1A_U08 
U02 Stosuje wiedzę teoretyczną w obszarze zachowań  

organizacyjnych 
++ ZARZ1A_U03 S1A_U02 

S1A_U03 
U03 Dokonuje obserwacji, analizy, interpretacji oraz 

opisu zachowań organizacyjnych, stosując 
podstawowe zagadnienia i ujęcia teoretyczne 

+++ ZARZ1A_U06 S1A_U06 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:    
K01 Jest przygotowany do kierowania praca zespołów 

oraz wpływania na zachowania ludzkie w 
organizacji (indywidualne i grupowe) 

++ ZARZ1A_K01 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 

K02 Pracuje w zespołach, współpracuje z jej członkami 
 

++ ZARZ1A_K05 S1A_K06 
S1A_K07 

K03 Adaptuje się i działa w zmiennym, turbulentnym  
otoczeniu 

++ ZARZ1A_K05 S1A_K06 
S1A_K07 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

 W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 50-
60% maksymalnej 

W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 61-
70% maksymalnej 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 71-
80% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 81-
90% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 91-
100% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
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liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

zdobycia. 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

zdobycia. 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

zdobycia. 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X(w)       
   X(ćw)     
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

77 42 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 30 10 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY 
NIEKONTAKTOWE/ 

73 108 

Przygotowanie do wykładu 20 25 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 20 25 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 33 58 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 150 150 
PUNKTY ECTS za przedmiot 6 6 
 
 
 
 
 
     
 
 



 178

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym 
 

Kod przedmiotu 04.0-4ZARZ-B31-Z2 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym 
angielskim Managing of public safety 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji, Zarządzanie 

podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu dr  hab. inż. Jarosław Prońko 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr  hab. inż. Jarosław Prońko 
1.9. Kontakt Jaroslaw.pronko@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _02.6 - MODUŁ ZARZĄDZANIA 
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Polski 
2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot 2 
2.5. Wymagania wstępne Podstawy zarządzania; Encyklopedia prawa  
 

3. FORMY, SPOSOBY I  METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
 
3.1. Formy zajęć Wykład 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną  
3.4. Metody dydaktyczne Wykład klasyczny z wykorzystaniem techniki multimedialnej. 
3.5. Wykaz 

literatury 
podstawowa Prońko J., Bezpieczeństwo, zagrożenie, kryzys w kontekście 

kierowania organizacjami, Warszawa: AON, 2011. 
Jałoszyński K., Wiśniewski B., Wojtuszek T., (red.) Współczesne 
postrzeganie bezpieczeństwa,  Bielsko-Biała: WSA 2007. 

uzupełniająca Prońko J., Bezpieczeństwo państwa, zarys teorii problemu i zadań 
administracji publicznej, Bielsko – Biała: Wyższa Szkoła 
Administracji, 2007. 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 
4.1. Cele przedmiotu 

C1 - Zna istotę bezpieczeństwa i jego determinanty. 
C2 – Potrafi wskazać na wielowymiarowość poczucia bezpieczeństwa i obszary kreowania bezpieczeństwa 
na szczeblu lokalnym i państwowym. 
C3 - Angażuje się w tworzenie projektów społecznych. 

 
4.2. Treści programowe 

Bezpieczeństwo, zagrożenie, kryzys. 
Klasyfikacja i natura zagrożeń. 
 Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne 
 Wybrane zagrożenia społeczne (terroryzm, przestępczość zorganizowana) 
Obszary kreowania bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym i państwowym.  
Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa publicznego. 
 Metody szacowania ryzyka. 
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 Wielowskaźnikowa metoda szacowania ryzyka (Szwajcaria). 
 Społeczna akceptacja ryzyka (Wielka Brytania - Zasada ALARP) 
 Strategie postępowania w sytuacjach ryzykownych. 
Bezpieczeństwo społeczne. 
 Istota bezpieczeństwa społecznego: 
 Podstawowe zagrożenia społeczne (migracje, przestępczość pospolita, ubóstwo, patologie 
społeczne,  itp.) 
Polityka i Strategia bezpieczeństwa RP 
System obronny RP 
Polityka bezpieczeństwa UE.  

 
 

4.3. Efekty kształcenia 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia efektu 
przedmiotowego 

 
Odniesienie do efektów 

kształcenia  
 

 w zakresie WIEDZY:  dla kierunku dla obszaru 
     

W01 Opisuje rolę administracji publicznej w 
zakresie kreowania bezpieczeństwa 
publicznego 

+ 
ZARZ1A_W06 S1A_W08  

S1A_W09 

W02 Rozumie znaczenie człowieka w kształtowaniu 
struktur bezpieczeństwa  

+ 
ZARZ1A_W13 S1A_W05 

S1A_W09 
 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:    

U01 Potrafi opisać istotę bezpieczeństwa. 
+ 

ZARZ1A_U04 S1A_U01 
S1A_U02 

U02 Analizuje zagrożenia społeczne oraz określa ich 
przyczyny. 

+ ZARZ1A_U07 
S1A_U01 
S1A_U08 

U03 Dyskutuje na temat polityki bezpieczeństwa 
oraz struktury systemu obronnego RP  

+ 
ZARZ1A_U08 S1A_U06 

 w zakresie KOMPETENCJI 
SPOŁECZNYCH:  

  

K01 Angażuje się w tworzenie projektów 
społecznych w zakresie kreowania 
bezpieczeństwa publicznego  

+ 
ZARZ1A_K02 S1A_K02 

S1A_K04 
S1A_K05 

 
 

4.4. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

Kolokwium: 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
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4.5. Metody oceny 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwiu
m 

Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdani

a 

Dyskusj
e 

Inne 

   X     
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

41 26 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 0 0 
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 1 1 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 19 34 
Przygotowanie do wykładu 0 0 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 0 0 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 19 34 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 60 60 
PUNKTY ECTS za przedmiot 2 2 
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Zarządzanie jakością 
 

Kod przedmiotu 04.0-4ZARZ-B32-Z5 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Zarządzanie jakością 
Quality management angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji, Zarządzanie 

podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Jerzy Zamojski 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Jerzy Zamojski 
1.9. Kontakt  jzamojski@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _02.6 - MODUŁ ZARZĄDZANIA  
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

5 

2.5. Wymagania wstępne Nauka o organizacji 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin/Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis,  

Ćwiczenia – warsztat 
3.5. Wykaz literatury podstawowa Szczepańska K. Kompleksowe zarządzanie jakością. 

Przeszłość i teraźniejszość. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2010 
 
Wawak S. Zarządzanie jakością. Podstawy. systemy i 
narzędzia. One Press. Helion. Gliwice 2011 

uzupełniająca Kramer M. Urbaniec M. Kryński A. (red.) 
Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. tom I, 
Interdyscyplinarne założenia proekologicznego 
zarządzania przedsiębiorstwem. Wyd. C. H. Beck. 
Warszawa 2004  

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
Wiedza: Opisuje normy i techniki zarządzania jakością oraz normy zarządzania 
Umiejętności: Potrafi dobierać metody zarządzania jakością do zaistniałej sytuacji problemowej 
Kompetencje społeczne: Świadomość społeczna roli zarządzania jakością w prawidłowym 
funkcjonowaniu organizacji 
4.2. Treści programowe 

Wykład: 
• Wstęp - Co to jest jakość? Historia zarządzania jakością; Tradycyjne i współczesne narzędzia 

SKJ; Japonia po II wojnie światowej – rys socjologiczno-historyczny w kontekście zarządzania – 
sytuacja ekonomiczna Japonii po WWII. Trzy filary japońskiego modelu zarządzania Wielcy 
twórcy jakości; USA –Zarządzanie jakością po nowemu. Dostrzeżenie roli klienta i Jakość to też 
są usługi; Wkład europejski czyli normy zarządzania jakością. Brytyjskie normy zarządzania 
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jakością; ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna;  
• Standardy ISO 9000 a system TQM; Dokumentowanie systemów jakości; Tworzenie systemów 

jakości w przedsiębiorstwie; Analiza i diagnoza organizacyjna; Certyfikacja. Normy wspierające; 
Modele TQM skodyfikowane w nagrodach jakości i metoda samooceny diagnostycznej; 
Mi ędzynarodowe normy branżowe zarządzania jakością  

• ISO serii 14000 – zarządzanie ochroną środowiska, normy BHP, AA 1000, S.A. 8000 i ISO 26000 
– normy odpowiedzialnego biznesu, CRM i ERP (MRP II) – zautomatyzowane zarządzanie 
wiedzą, ISO serii 27000 

Ćwiczenia: 
• 7 klasycznych narzędzi zarządzania jakością 
• 7 nowych narzędzi zarządzania jakością 
• 7 narzędzi wspomagających zarządzanie jakością 
4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 

 
 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:  dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Zna historię i bohaterów zarządzania jakością   ++ 
+++ 
++ 
+++ 
 

ZARZ1A_W02 
ZARZ1A_W04 
ZARZ1A_W06 
ZARZ1A_W12 

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W04 
S1A_W05 
S1A_W07 
S1A_W08 
S1A_W09 
S1A_W11 

W02 Zna szereg metod i technik zarządzania jakością  ++ 
++ 
++ 
++ 

ZARZ1A_W08 
ZARZ1A_W16 
ZARZ1A_W17 
ZARZ1A_W18 

S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W06 
S1A_W11  
 

W03 Objaśnia praktyczne możliwości wykorzystania 
metod zarządzania jakością (samodzielnie lub w 
grupach / w całości lub w elementach) dla poprawy 
zarządzania przedsiębiorstwem  

++ 
++ 

ZARZ1A_W08 
ZARZ1A_W19 

S1A_W06 
S1A_W11 

 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:    
U01 Umie zastosować metody zarządzania jakością 

pojedynczo lub w zespołach 
++ 
++ 
++ 

ZARZ1A_U01 
ZARZ1A_U02 
ZARZ1A_U05 

S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U07 
S1A_U08 

U02 Projektuje przy ich pomocy sposoby rozwiązywania 
problemów zarządzania. 

++ 
++ 
++ 

ZARZ1A_U01 
ZARZ1A_U02 
ZARZ1A_U05 

S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U07 
S1A_U08 

U03 Umie wybrać właściwe dla siebie podejście do 
zarządzania jakością 

++ 
++ 
++ 

ZARZ1A_U04 
ZARZ1A_U07 
ZARZ1A_U12 

S1A_U01 
S1A_U02 
S1A_U04 
S1A_U07 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:    
K01 jest świadomy roli zarządzania jakością dla 

prawidłowego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa/regionu/kraju 

++ ZARZ1A_K05 
 

S1A_K06 
S1A_K07 

K02 wykazuje aktywność w zakresie samodoskonalenia ++ ZARZ1A_K05 S1A_K06 
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zgodnie z dewizą „jako ść jest we mnie”  S1A_K07 
K03 jest wrażliwy na problemy związane z niską jakością 

produktów i usług 
++ ZARZ1A_K05 

 
S1A_K06 
S1A_K07 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

Egzamin:     

Zna w zarysie 
historię 
zarządzania 
jakością. 
Zna w minimalnym 
zakresie normy 
zarządzania 

Zna w zarysie 
zadawalającym 
historię 
zarządzania 
jakością. normy 
zarządzania 

Zna historię 
zarządzania 
jakością. Zna w 
odpowiednim 
zakresie normy 
zarządzania 

Zna dobrze historię 
zarządzania 
jakością. Zna w 
dużym stopniu 
zakresie normy 
zarządzania 

Zna bardzo dobrze 
historię 
zarządzania 
jakością. Zna w 
pełnym zakresie 
normy zarządzania 

Uzyskuje: 
Studia stacjonarne 
1,5 punktu na 3 
możliwe. 
Studia 
niestacjonarne: 1 
punkt na 3 możliwe 

Uzyskuje: 
Studia stacjonarne 
1,75 punktu na 3 
możliwe. 
Studia 
niestacjonarne: 
1,25 punktu na 3 
możliwe 

Uzyskuje: 
Studia stacjonarne 
2 punkty na 3 
możliwe. 
Studia 
niestacjonarne: 1,5  
punktu na 3 
możliwe 

Uzyskuje: 
Studia stacjonarne 
2,25 punktu na 3 
możliwe. 
Studia 
niestacjonarne: 
1,75 punktu na 3 
możliwe 

Uzyskuje: 
Studia stacjonarne 
2,5 punktu na 3 
możliwe. 
Studia 
niestacjonarne: 2 
punkty na 3 
możliwe 

Istnieje możliwość zdobycia dodatkowych punktów doliczanych do wyniku z egzaminu za uzyskanie 
wysokiej oceny z kolokwium zaliczeniowego ćwiczeń (1p – za 4.0 z ćwiczeń, 1,5p – 4.5 z ćwiczeń, 2p – za 
5.0 z ćwiczeń) 
Kolokwium 
zaliczeniowe 
ćwiczeń: 

    

Zna w minimalnym 
zakresie metody i 
techniki 
zarządzania 
jakością. 

Zna  w 
zadawalającym 
zakresie metody i 
techniki 
zarządzania 
jakością. 

Zna w 
odpowiednim 
zakresie metody i 
techniki 
zarządzania 
jakością. 

Zna w dużym 
stopniu zakresie 
metody i techniki 
zarządzania 
jakością. 

Zna w pełnym 
zakresie metody i 
techniki 
zarządzania 
jakością. 

Uzyskuje: 
Studia stacjonarne 
1,5 punktu na 3 
możliwe. 
Studia 
niestacjonarne: 1 
punkt na 3 możliwe 

Uzyskuje: 
Studia stacjonarne 
1,75 punktu na 3 
możliwe. 
Studia 
niestacjonarne: 
1,25 punktu na 3 
możliwe 

Uzyskuje: 
Studia stacjonarne 
2 punkty na 3 
możliwe. 
Studia 
niestacjonarne: 1,5  
punktu na 3 
możliwe 

Uzyskuje: 
Studia stacjonarne 
2,25 punktu na 3 
możliwe. 
Studia 
niestacjonarne: 
1,75 punktu na 3 
możliwe 

Uzyskuje: 
Studia stacjonarne 
2,5 punktu na 3 
możliwe. 
Studia 
niestacjonarne: 2 
punkty na 3 
możliwe 

Istnieje możliwość zdobycia dodatkowych punktów doliczanych do wyniku z kolokwium za aktywny 
udział w ćwiczeniach - dyskusje (0,5p – 2 aktywności, 1p – 4 aktywności, 1,5p – 6 aktywności, 2p – 7 i 
więcej aktywności) 
 

4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 
 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X W     X  
   X Ćw   X  
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

77 42 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 30 10 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY 
NIEKONTAKTOWE/ 

73 108 

Przygotowanie do wykładu 20 25 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 20 25 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 33 58 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 150 150 
PUNKTY ECTS za przedmiot 6 6 
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Zarządzanie projektami 
 

Kod przedmiotu 04.0-4ZARZ-B33-Z4 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Zarządzanie projektami 
Project management angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie  
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne/Studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki  
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji, Zarządzanie 

podatkami i rachunkowość  
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dariusz Skorupka 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dariusz Skorupka 
1.9. Kontakt  dariusz.skorupka@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_02 - MODUŁ PODSTAWOWY/KIERUNKOWY,  

M ZARZI _02.6 - MODUŁ ZARZĄDZANIA  
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

IV semestr  

2.5. Wymagania wstępne Podstawy zarządzania 

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Wykłady, ćwiczenia 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin, zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne - słowne - wykłady 

- praktyczne, inaczej czynne (zadania do rozwiązania...) - ćwiczenia 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003. 
Mingus N., Zarządzanie projektami, OnePress, Gliwice 2002.  
 
Skorupka D., Zarządzanie ryzykiem w projektach, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 
2007 

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
C1- Zapoznanie z procesem zarządzania projektami. 
C2- Umiejętność praktycznego stosowania metod wykorzystywanych w procesie zarządzania projektami. 
C3- Kształtowanie wysiłku samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy 
4.2. Treści programowe 

Wykłady 
Definiowanie projektów, inicjowanie projektów, planowanie projektów, programowanie sieciowe w projektach, 
kosztorysowanie projektów, zarządzanie ryzykiem w projektach, monitorowanie projektów, realizacja 
projektów, zamykanie projektów, metody zarządzania projektami, narzędzia do zarządzania w projektach. 
Ćwiczenia 
Inicjowanie projektów, planowanie projektów, programowanie sieciowe w projektach, kosztorysowanie 
projektów, zarządzanie ryzykiem w projektach, realizacja projektów, zamykanie projektów. 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
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ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 definiuje istotę i rolę projektów w zarządzaniu,  ++ ZARZ1A_W08  S1A_W11 
W02 zna narzędzia zarządzania projektami, ++ ZARZ1A_W08  S1A_W11 
W03 zna metody zarządzania projektami. ++ ZARZ1A_W08  S1A_W11 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 

przeprowadzania analizy ryzyka, 
++ 

ZARZ1A_U18 
S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U08 

U02 
sporządzania planu projektu w aspekcie rzeczowym, 
czasowym i kosztowym, 

++  
ZARZ1A_U13 

S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U08 

U03 
organizowania wykonawstwa i sterowania projektami, 

++  
ZARZ1A_U13 

S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U08 

U04 
identyfikacji krytycznych elementów planu. 

++  
ZARZ1A_U13 

S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 angażuje się w tworzenie projektów społecznych 

wyjaśniając ich aspekty ekonomiczne i zarządcze, 
++ ZARZ1A_K02 S1A_K02 

S1A_K04 
S1A_K05 

K02 swobodnie porusza się na rynku pracy i świadomie 
podejmuje decyzje o zmianie zatrudnienia, 

++ ZARZ1A_K05 S1A_K06 
S1A_K07 

K03 podejmuje wysiłek samodzielnego zdobywania i 
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i 
badawczych. 

++ ZARZ1A_K05 S1A_K06 
S1A_K07 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ćw- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ćw - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ćw - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ćw - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ćw - zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 
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4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X (W)   X (Ćw)     
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

77 42 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 30 10 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 73 108 
Przygotowanie do wykładu 20 25 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 20 25 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 33 58 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 150 150 
PUNKTY ECTS za przedmiot 6 6 
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Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 

Kod przedmiotu 04.5-4ZARZ-B34-Z6 
Nazwa przedmiotu w 
języku 

polskim ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 
angielskim HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 
1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne/studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji, Zarządzanie 

podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA. Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu Dr Agnieszka Predygier 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Agnieszka Predygier 
1.9. Kontakt agnieszka.predygier@ujk.edu.pl 
 
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_02 - MODUŁ 

PODSTAWOWY/KIERUNKOWY, 
MZARZI_02.6 - MODUŁ ZARZ ĄDZANIA  

2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy polski 
2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot  VI 
2.5 Wymagania wstępne Zarządzanie projektami – ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na problematykę: 
− funkcjonowania zasobów ludzkich organizacji 

publicznych, 
− tworzenie, organizowanie i przewodzenie 

zespołami,  
− motywowanie i zaangażowanie pracowników 

w projekty. 
Zarządzania – z uwzględnieniem: 
− strategicznych form zarządzania zasobami 

ludzkimi, 
− organizowanie zasobów z uwagi na czas i 

koszty 
− istoty kierowania zasobami pracowniczymi. 

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć wykład, ćwiczenia 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne  w pomieszczeniu dydaktycznym UJK. 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin/Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis 

Ćwiczenia - warsztat 
3.5. Wykaz   

literatury 
podstawowa 1. Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim 

uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Kraków: 
Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business 2008. 

2. Dubois D., Rothwell W., Zarządzanie zasobami ludzkimi 
oparte na kompetencjach, Gliwice: Wydawnictwo HELION 
2008. 

uzupełniająca 1. Smoleński S., Zarządzanie zasobami ludzkimi  w 
przedsiębiorstwie, Bydgoszcz: Wydawnictwo Poltext 2008. 
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4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
Kierując się potrzebą osiągnięcia założonych efektów kształcenia szczególna uwaga będzie się koncentrować w 
obszarach: 
− Wiedzy: zapoznanie z nowoczesnymi systemami zarządzania zasobami ludzkimi,  
− Umiejętności: umiejętność analizy struktur organizacyjnych i kompetencji zasobów ludzkich poprzez 

tworzenie efektywnych systemów rekrutacji, selekcji, motywacji, szkoleń kapitału ludzkiego w oparciu o 
nowe systemy zarządcze,  

− Kompetencji: efektywność we współpracy z członkami organizacji. 
 
4.2. Treści programowe 
Przedmiotem wykładów będą zagadnienia: 
− Paradygmaty i rozwój współczesnych koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi: powstanie i rozwój idei 

zarządzania personelem, elementy teorii systemów: zasoby ludzkie, rzeczowe, finansowe, funkcje i działania 
menadżera: planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie lub kierowanie ludźmi, 
współczesna teoria zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. 

− Teoria i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w kulturze organizacyjnej, kryteteria oceny efektywności 
zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, charakterystyka kultury proefektywnościowej i 
antyefektywnościowej w kryteriach: relacje, opinie, rozeznanie, atmosfera, stosunek do pracowników, trendy 
rozwojowe, zarządzanie międzykulturowe, zarządzanie międzynarodowe. 

− Zagadnienia planowania zasobów ludzkich z wykorzystaniem podaży wewnętrznej i zewnętrznej, stosowanie 
zasad rekrutacji i selekcji pracowników oraz rzetelnej ocena pracy,  wynagrodzenie pracowników wdrażania 
systemu szkoleń i doskonalenia pracowników oraz tworzenia kanałów kontaktów z pracownikami i 
współuczestnictwo pracowników w zarządzaniu.  

− Kształtowanie otwartych na zmiany postaw i planowanie strategii personalnych zależnych od zachowań 
organizacyjnych tj. rozwój liderów i funkcji przywództwa w organizacji, organizowanie ścieżki kariery i 
motywowanie pracownika przy zaangażowaniu systemów odpowiednich do cech i umiejętności menadżera 
sukcesu i relatywnym stosowaniu teorii XY i sytuacyjnej, współczesnej polityka wobec zasobów ludzkich. 

− Praktyk innowacyjnych polskich przedsiębiorstw w strategii zasobów ludzkich a w szczególności: rozwój 
kierunków naukowego zarządzania tkz. Przedsiębiorczość intelektualna, kierunki administracyjne, kierunek 
humane relations, koncepcje gry organizacyjnej, koncepcje równowagi organizacyjnej, wdrożenie „Nowej 
fali” i postmodernizmu w zarządzaniu a także rozwój postaw przedsiębiorczych. 

W trakcie ćwiczeń uwaga będzie koncentrowana na problematyce: 
− Wykształcenie umiejętności zarządzania zgodnych z przyjętą rolą i piastowaną funkcją menadżerską poprzez:  

charakterystykę menadżer jako przywódca organizacji, wiedzę na temat zarządzanie procesami 
interpersonalnymi i grupowymi, obowiązki menadżerów średniego i podstawowego szczebla, zastosowanie w 
praktyce różnych stylów zarządzania zależnych od sytuacji, tworzenie sprawnych systemów komunikacji i 
opracowanie bazy danych dla pracowników, planowanie o projektowanie programu zmian, wzmacnianie cech 
i umiejętności skutecznego menadżera. 

− Budowanie struktury organizacyjnej z zasobami ludzkimi ukierunkowanymi na realizację celów 
strategicznych organizacji  poprzez organizację stanowisk pracy i systemu podejmowania decyzji, 
diagnozowanie organizacji, przydział i monitorowanie poszczególnych ról osób zaangażowanych w 
tworzenie organizacji, wdrażanie systemu zarządzanie przez jakość lub zarządzanie przez efekty, kreowanie 
zespołów ludzkich (tkz. samosterujące się zespoły), usprawnianie działalności organizacji poprzez 
opracowanie i wdrażanie technik projektowania stanowisk pracy. 

− Kreowania aktywności zasobów ludzkich poprzez kształtowanie umiejętności: przygotowania niezbędnych 
informacji i ich opracowanie w postaci dokumentów, unikania najczęściej popełnianych błędów w podaniach 
o pracę ( CV i list motywacyjny), efektywne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej kandydata, 
opanowanie wiedzy z zakresu body language oraz stosowanie jasnych kryteriów oceny rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

− Rozwiązywanie problemów pojawiających się w organizacji drogą współpracy  i negocjacji pracowniczych, a 
w tym: warunki i zasady umów o pracę, negocjowanie i prowadzenie rokowań, zasady przeniesienia, zasady 
awansu, negocjacje z pracownikami, eliminowanie patologicznych zachowań w organizacji. 

  



 190

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
ko

d 

Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotoweg

o 

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

w zakresie WIEDZY: 
 

dla kierunku dla  
obszaru 

W02 Charakteryzuje rozwój struktur 
organizacyjnych w horyzoncie czasowym oraz 
wskazuje czynniki strukturotwórcze tego 
procesu 

+++ 

ZARZ1A_W06 S1A_W08 
S1A_W09 

W03 Zna procesy zarządzania i inne wspomagające 
procesy decyzyjne 

+++ 
+++ 

ZARZ1A_W08 
ZARZ1A_W18 

S1A_W11 
S1A_W06 

W04 Opisuje funkcje zarządzania zasobami 
ludzkimi w zależności od typu organizacji  
i obszaru jej działania 

+++ ZARZ1A_W11 
S1A_W05 
S1A_W11 

W05 Tłumaczy pojęcie kultury organizacji i jej 
wpływ na efektywność działań zespołowych 

+++ 
ZARZ1A_W05 

S1A_W04 
S1A_W05 
S1A_W11 

w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:    
U01 Potrafi docierać do źródeł wiedzy  

i korzystać z nich w procesach zarządzania 
+++ 

ZARZ1A_U01 
S1A_U03 
S1A_U08 

U02 Przewiduje w oparciu o posiadaną wiedzę 
kierunki zmian organizacyjnych 

++ 
ZARZ1A_U09 

S1A_U04 
S1A_U08 

U03 Potrafi kontrolować realizowane działania 
organizacyjne i argumentować podjęte 
decyzje 

+++ 
+++ 

ZARZ1A_U11 
ZARZ1A_U16 

S1A_U06 
S1A_U07 
S1A_U08 

U04 Potrafi zbierać i przetwarzać informacje ++ 
ZARZ1A_U18 

S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U08 

U05 Postępuje zgodnie z etyką zawodową  
w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych 
i społecznych 

+++ 
ZARZ1A_U28 S1A_U05 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:    
K01 Jest przygotowany do organizowania  

i kierowania pracą zespołów  
++ 

ZARZ1A_K01 

S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 

K02 Wykazuje się odwagą w przekazywaniu 
 i obronie własnych poglądów nie tylko  
w sprawach zawodowych 

+++ 
ZARZ1A_K03 S1A_K02 

K03 Swobodnie porusza się na rynku pracy  
i świadomie podejmuje decyzje o zmianie 
zatrudnienia 

++ 
ZARZ1A_K04 

S1A_K04 
S1A_K06 
S1A_K07 

K04 Podejmuje wysiłek samodzielnego 
zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz 
umiejętności profesjonalnych i badawczych 

+++ 
ZARZ1A_K07 

S1A_K06 
S1A_K07 

K05 Pracuje w grupie, współpracuje z jej 
członkami 

+++ 
ZARZ1A_K08 

S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 

 
4.4. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
WYKŁADY: WYKŁADY: WYKŁADY: WYKŁADY: WYKŁADY: 

W-Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 

W-Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 

W-Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 

W-Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 

W-Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
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kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. 
Zaliczył egzamin 
pisemny na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia.  

kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 61-
70% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 

kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 71-
80% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 

kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 81-
90% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 

społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 

ĆWICZENIA: ĆWICZENIA: ĆWICZENIA: ĆWICZENIA: ĆWICZENIA: 
Ć- Zaliczył 
kolokwium 
pisemny na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć- Zaliczył 
kolokwium 
pisemny na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć- Zaliczył 
kolokwium 
pisemny na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć- Zaliczył 
kolokwium 
pisemny na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć- Zaliczył 
kolokwium pisemny 
na poziomie 91-
100% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia, uczęszczał 
na ćwiczenia. 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium 
Zadanie 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X (W)  X (Ć)     
 
5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria 
Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPO ŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA/GODZINY KONTAKTOWE 

77 42 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 30 10 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA (GODZINY 
NIEKONTAKTOWE) 

73 108 

Przygotowanie do wykładu 20 25 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 20 25 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 33 58 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 150 150 
PUNKTY ECTS za przedmiot 6 6 
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MZARZI _03 - MODUŁ DYPLOMOWY 
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Seminarium dyplomowe 
 

Kod przedmiotu 04.0-4ZARZ-E35-S4,5,6 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Seminarium dyplomowe 
Bachelor’s Seminar angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne / studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki  
1.5. Specjalność Zarządzanie podatkami i rachunkowość, Ekonomika i 

rozwój organizacji 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Prof. UJK dr hab. Barbara Zbroińska 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. UJK dr hab. Barbara Zbroińska 
1.9. Kontakt  b.zbroinska@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_03 - MODUŁ DYPLOMOWY 
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy  
2.3. Język wykładowy Polski  
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

4,5, 6 

2.5. Wymagania wstępne - 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Seminarium 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną / egzamin 
3.4. Metody dydaktyczne Dyskusja, konsultacje z promotorem 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa 1. Zbroińska B. Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne 
wskazówki dla studenta. Kielce. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego 2010. 

 
1. Urban S., Ładoński W. Jak napisać dobrą pracę magisterską, 

Wrocław. Akademia Ekonomiczna 1994. 

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 

4.1. Cele przedmiotu 
C1 - Opanowanie zasad tworzenia tekstu pracy naukowej. 
C2 - Nabycie umiejętności pisania pracy dyplomowej. 
C3 – postawa samodzielnej pracy nad tekstem. 

4.2. Treści programowe 
Zagadnienia metodyczne.  
Omówienie celu pisania pracy dyplomowej. Przedstawienie zasad edytorskich pisania pracy naukowej z 
podaniem przykładów stosowania różnych wariantów przypisów bibliograficznych, zamieszczania cytatów, dat, 
skrótów, nazw obcojęzycznych. Przykłady i zasady opisu tabel i rysunków. Udzielenie praktycznych uwag 
dotyczących pozyskiwania materiałów źródłowych. 
Zagadnienia merytoryczne.  
Omówienie przedmiotu badań dziedziny nauk ekonomicznych. Wskazanie obszarów badawczych, które mogą 
stanowić przedmiot i temat pracy podyplomowej w celu zainspirowania studentów do podjęcia tematu zgodnego 
z jego zainteresowaniem. Ustalenie tematów i planów pracy. Praca ze studentami nad merytoryczną zawartością 
pracy. Dyskusja nad wybranymi problemami teoretycznymi i ich empiryczną weryfikacją. Prezentowanie 
fragmentów prac. 
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4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
ko

d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Zna zasady przygotowania pracy dyplomowej, jej 
układu, elementów tekstu głównego, sporządzania 
opisu bibliograficznego i przypisów. 
 

+++  
ZARZ1A_W13 

S1A_W06 

W02 Wie jak formułować problem badawczy. 
 

+++ ZARZ1A_W13 S1A_W06 
S1A_W11 

W03 Zna metody badawcze stosowane w naukach 
ekonomicznych. 

+++ ZARZ1A_W13 S1A_W06 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Potrafi wyszukiwać literaturę przedmiotu i korzystać z 

różnych źródeł. 
+++ ZARZ1A_U30 S1A_U09 

S1A_U10 
U02 Ma umiejętność formułowania problemu badawczego, 

doboru metod jego rozwiązania i pisania pracy na 
zadany temat związany z kierunkiem studiów i 
specjalnością. 

+++ ZARZ1A_U30 
 
ZARZ1A_U07 

S1A_U04   
S1A_U09  
 
S1A_U01 
S1A_U08 

U03 Stosuje metody graficznej prezentacji wyników badań. +++ ZARZ1A_U09 S1A_U04  
 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Posiada nawyk samodzielnej pracy, samokształcenia 

oraz aktualizowania i kumulacji wiedzy z różnych 
źródeł. 

++ ZARZ1A_K07 S1A_K06 
S1A_K01 

 
4.4. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

I semestr 
Student zrealizował 
od 50 do 59 % 
powierzonych mu 
zadań (określenie 
koncepcji) 

Student zrealizował 
od 60 do 69 % 
powierzonych mu 
zadań (określenie 
koncepcji + struktura 
pracy) 

Student zrealizował 
od 70 do 79 % 
powierzonych mu 
zadań (określenie 
koncepcji + struktura 
pracy + dobór źródeł 
literaturowych 
polskojęzycznych) 

Student zrealizował 
od 80 do 89 % 
powierzonych mu 
zadań (określenie 
koncepcji + struktura 
pracy + dobór źródeł 
literaturowych 
polskojęzycznych + 
dobór źródeł 
literaturowych 
obcojęzycznych) 

Student zrealizował 
od 90 do100 % 
powierzonych mu 
zadań (określenie 
koncepcji + struktura 
pracy + dobór źródeł 
literaturowych 
polskojęzycznych + 
dobór źródeł 
literaturowych 
obcojęzycznych + 
dobór właściwej 
metody badawczej) 

II semestr 
Pogłębiona analiza 
teoretyczna 
problemu. 

Pogłębiona analiza 
teoretyczna 
problemu. 
Własna ocena 
zjawiska lub 
procesu.  

Pogłębiona analiza 
teoretyczna 
problemu. 
Badanie empiryczne. 
Własna ocena 
zjawiska lub 
procesu. 
 

Pogłębiona analiza 
teoretyczna 
problemu. 
Badanie empiryczne. 
Zastosowanie metod 
ilościowych. 
Własna ocena 
zjawiska lub 

Pogłębiona analiza 
teoretyczna 
problemu. 
Badanie empiryczne. 
Zastosowanie metod 
ilościowych. 
Własna ocena 
zjawiska lub 
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procesu. 
 

procesu. 
Wnioski dla praktyki 
oraz propozycje 
naprawcze. 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

    X (I 
semestr) 

   

X (II 
semestr) 

      X (recenzje 
pracy 

licencjackiej) 
(II semestr) 

 
5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

81 61 

Udział w wykładach   
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 60 40 
Udział w konsultacjach 20 20 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 1 1 
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 169 189 
Przygotowanie do wykładu   
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 120 140 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 49 49 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 250 250 
PUNKTY ECTS za przedmiot 10 10 
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MZARZI _04 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 
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MZARZI _04.1 - EKONOMIKA I ROZWÓJ ORGANIZACJI 



 198

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 
 

Kod przedmiotu 04.0-4ZARZ-D36-A4 
Nazwa przedmiotu w 
języku 

polskim Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 
angielskim Economic analysis of the company 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot Instytut zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu Dr Rafał Bielawski 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Rafał Bielawski 
1.9. Kontakt Rafal.bielawski@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY, 

MZARZI_04.1 - EKONOMIKA I ROZWÓJ 
ORGANIZACJI 

2.2. Status przedmiotu fakultatywny 
2.3. Język wykładowy polski 
2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot IV semestr 
2.5. Wymagania wstępne rachunkowość finansowa 
 

3. FORMY, SPOSOBY I  METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć Wykład, ćwiczenia 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną, egzamin 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis 

Ćwiczenia  - warsztat, analiza przypadków 

3.5. Wykaz 
literatury 

podstawowa 1. Sierpińska M. (2005), Ocena przedsiębiorstwa według 
standardów światowych, PWN, Warszawa. 

2. Sierpińska M. (2006) Controlling w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, VIZJA PRESS &IT , Warszawa. 
 

uzupełniająca 1. Bednarski L., (2007) Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, 
PWE, Warszawa. 
 

4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
 

4.1. Cele przedmiotu 
Wiedza: postawy teoretyczne z zakresu oceny bieżącej działalności przedsiębiorstwa (w tym w kontekście 

przyjętej strategii), jak również analizy efektywności projektów gospodarczych realizowanych przez 
przedsiębiorstwa (wynikające z przyjętych założeń strategicznych i analizy bieżącej działalności);  

Umiejętności: analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa oraz ocena efektywności  i skuteczności 
operacyjnej, przygotowanie oceny opłacalności finansowej projektu gospodarczego; 

Kompetencje społeczne – przygotowanie do pracy w zespole. 
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1.2 Treści programowe 
Wykład 

Istota analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie – podstawy metodyczne, źródła informacji, zasady 
interpretowania;  
Strategia przedsiębiorstwa: wizja i cele strategiczne, analiza strategiczna, strategie konkurencyjne, 
implementacja strategii (biznes plan) 
Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów 
pieniężnych, statyczne wskaźniki działalności przedsiębiorstwa; 
Ćwiczenia 
Analiza działalności operacyjnej przedsiębiorstwa: mierniki efektywności i sprawności działalności operacyjnej 
przedsiębiorstwa; 
Analiza efektywności finansowej projektu gospodarczego: tworzenie sprawozdań finansowych projektu 
gospodarczego, dynamiczne wskaźniki efektywności projektu; 
Wprowadzenie do analizy ekonomicznej projektów gospodarczych: ceny rynkowe a ceny dualne, transfery, 
efekty zewnętrzne projektów. 

 

4.2. Efekty kształcenia 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 
efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++] 

 

 
Odniesienie do efektów 

kształcenia  
 

w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla obszaru 
W01 określa pojęcie analizy ekonomicznej 

przedsiębiorstwa 
++ 

ZARZ1A_W01 
S1A_W01 
S1A_W02 

W02 Definiuje podstawowe pojęcia takie jak analiza 
SWOT, wskaźniki ekonomiczne 

++ 
ZARZ1A_W02 

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W08 

w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Formułuje pojęcie strategii przedsiębiorstwa ++ 

ZARZ1A_U01 
S1A_U09 

 
U02 Projektuje na podstawie danych własną analizę 

ekonomiczną przedsiębiorstwa ++ 
+++ 

ZARZ1A_U02 
ZARZ1A_U27 

S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U06 
S1A_U08 

U03 opracowuje wprowadzenie do analizy 
ekonomicznej projektów gospodarczych: ceny 
rynkowe a ceny dualne, transfery, efekty 
zewnętrzne projektów 

++ 

ZARZ1A_U03 
S1A_U02 

 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Potrafi aktywnie uczestniczyć w pracach 

zespołów projektowych podejmujących 
problemami analizy ekonomicznej 
przedsiębiorstwa 

++ 

ZARZ1A_K01 
S1A_K01 
S1A_K02 

 

K02 Dostrzega potrzebę stałego pogłębiania wiedzy z 
zakresu współczesnej analizy ekonomicznej 
przedsiębiorstwa 

++ 
ZARZ1A_K02 

S1A_K02 
 

 
 

    

4.3. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
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W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. 
Zaliczył 
egzamin 
pisemny na 
poziomie 50-
60% 
maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-
60% 
maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. 
Zaliczył egzamin 
pisemny na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 71-
80% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje społeczne 
weryfikowane egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych do 
zdobycia, uczęszczał na 
zajęcia. 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje społeczne 
weryfikowane 
egzaminem pisemnym. 
Zaliczył egzamin 
pisemny na poziomie 
91-100% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
 
 
Ć - zaliczył kolokwium 
na poziomie 91 -
100%maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia, uczęszczał na 
zajęcia. 

 
4.4. Metody oceny 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X (W)  X (Ć)     
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE 
NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

77 47 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 30 15 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 73 103 
Przygotowanie do wykładu 20 25 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 20 25 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 33 53 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 150 150 
PUNKTY ECTS za przedmiot 6 6 
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Bankowość 
 

Kod przedmiotu 04.0-4ZARZ-D37-B5 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Bankowość 
Banking angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność EKONOMIKA I ROZWÓJ ORGANIZACJI  
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Artur Borcuch  
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Artur Borcuch 
1.9. Kontakt  artur.borcuch@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNO ŚCIOWY, M ZARZI _04.1 - 

EKONOMIKA I ROZWÓJ ORGANIZACJI  
2.2. Status przedmiotu Fakultatywny 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

5 

2.5. Wymagania wstępne Mikroekonomia, Makroekonomia, Nauka o organizacji 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis,  

Ćwiczenia – warsztat 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

Podstawowa Dobosiewicz Z. Bankowość. PWE. Warszawa 2011. 
Iwanicz-Drozdowska M. Bankowość – zagadnienia podstawowe. 
Wydawnictwo „Poltext”. Warszawa 2010. 

uzupełniająca Górski M. Rynkowy system finansowy. Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne. Warszawa 2009. 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza – zapoznanie z funkcjonowaniu banku w sektorze finansowym;  
Umiejętności – przeprowadzanie operacji i czynności bankowych; 
Kompetencje społeczne – uwrażliwianie na społeczną odpowiedzialność banków 
 

4.2. Treści programowe 
 

Wykład: 
• System bankowy i jego otoczenie: Zarys ewolucji systemu bankowego w świecie; System bankowy w 

krajowym systemie finansowym – miejsce i rola; 
• Bank centralny, instrumenty i cele polityki pieniężnej: Funkcje banku centralnego oraz emisja 

pieniądza; Instrumenty polityki pieniężnej; Cele polityki pieniężnej; 
 
Ćwiczenia: 

• Bank komercyjny – organizacja i zarządzanie: Bank jako organizacja – proces zarządzania; Ustalenie 
polityki i planowanie działalności banku; Sprzedaż produktów bankowych; Analiza i ocena działalności 
banku; 

• Operacje bankowe: Klasyfikacja operacji bankowych; Operacje banków uniwersalnych; 
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• Bankowe rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe: Rozliczenia gotówkowe; Rozliczenia 
bezgotówkowe; 

• Bankowość elektroniczna: Uwarunkowania organizacyjne bankowości elektronicznej; Bezpieczeństwo 
bankowości elektronicznej; Produkty i usługi w bankowości elektronicznej. 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Zna  podstawowe mechanizmy systemu finansowego w 
państwie i jego wpływu na zarządzanie bankiem 

++ ZARZ1A_W05 S1A_W02 
S1A_W11 

W02 Charakteryzuje rozwój struktur organizacyjnych banku w 
horyzoncie czasowym  

++ ZARZ1A_W06 S1A_W08 
S1A_W09 

W03 Opisuje główne atrybuty banku oraz instytucji 
finansowych 
należących do sektora bankowego 

+ ZARZ1A_W07 S1A_W01 
S1A_W03 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Formułuje i analizuje problemy badawcze pozwalające 

rozwiązywać typowe dylematy w oddziale banku 
+ ZARZ1A_U05 S1A_U02 

S1A_U03 
S1A_U07 

U02 Dokonuje obserwacji, analizy, interpretacji oraz opisu 
zjawisk i procesów zachodzących w banku, stosując 
podstawowe zagadnienia i ujęcia teoretyczne  

+ ZARZ1A_U04 S1A_U01 
S1A_U02 

U03 Weryfikuje strategie działania oddziału banku w długim i 
krótkim horyzoncie czasu 

+++ ZARZ1A_U14 
ZARZ1A_U15 

S1A_U06 
S1A_U08 
S1A_U06 
S1A_U07 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Pracuje w grupie, współpracuje z członkami pracującymi 

w oddziale/placówce banku 
 

+ ZARZ1A_K08 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium pisemny 
na poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium pisemny 
na poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium pisemny 
na poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium pisemny 
na poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium pisemny 
na poziomie 91-
100% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
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do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

   X (W i ćw)     
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

42 27 

Udział w wykładach 15 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 5 
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 18 33 
Przygotowanie do wykładu 5 10 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 10 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 8 13 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 60 60 
PUNKTY ECTS za przedmiot 2 2 
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Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa 
 

Kod przedmiotu 04.0-4ZARZ-D38-E4 
Nazwa przedmiotu 
w języku 

polskim  Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa 
Economics and organization of a company angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie  
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne/studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie   
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji  
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę 
przedmiotu       

dr Michał Adam Leśniewski 

1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr Michał Adam Leśniewski 
1.9. Kontakt  michal.lesniewski@ujk.edu.pl 
 
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY, MZARZI_04.1 - 
EKONOMIKA I ROZWÓJ ORGANIZACJI 

2.2. Status przedmiotu Fakultatywny 
2.3. Język wykładowy Polski  
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

4 

2.5. Wymagania wstępne Mikroekonomia. Makroekonomia, Podstawy zarządzania  

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1 Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia  
3.2 Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK   

3.3 Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenia z oceną, egzamin 
3.4 Metody dydaktyczne Ćwiczenia, wykład 
3.5 Wykaz 

literatury 
podstawowa 1. Leśniewski M. A., Konkurencyjność przedsiębiorstw. 

Wybrane problemy, Dom Organizatora, Toruń 2011. 
2. Leśniewski M. A., Ekorozwojowe źródła  konkurencyjności 

gmin w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013.   
 

1. Leśniewski M. A., Zrównoważony rozwój a konkurencyjność 
gmin, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana 
Kochanowskiego, Kielce 2010.    

 

uzupełniająca 

 
4.CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 

1.1 Cele przedmiotu 
Wiedza – zapoznanie z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu;  
Umiejętności – kształtowanie pozytywnych relacji między przedsiębiorstwami;  
Kompetencje społeczne – akceptacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 

1.2 Treści programowe 
Wykład  
1.Atrybuty i modele przedsiębiorstwa (nurty przedsiębiorstwa, miary ilościowe i jakościowe przedsiębiorstwa), 
2. Klasyfikacja celów przedsiębiorstwa oraz zasoby organizacji (cele strategiczne i operacyjne, podział zasobów 
i ich znaczenie w rozwoju organizacji), 
3.Zasoby strategiczne organizacji (informacja, wiedza, kreatywność, kompetencje) 
4.Nowe znaczenie restrukturyzacji (dostosowanie do zmian w otoczeniu),  
5.Drogi rozwoju przedsiębiorstw (alianse strategiczne, fuzje, przejęcia, klastry),  
6.Menedżerska, behawioralna, teoria firmy oraz nowa ekonomia instytucjonalna.  
7.Typologia aliansów strategicznych (alianse konkurencyjne, niekonkurencyjne, addytywne, metody oceny 



 205

efektywności aliansów strategicznych),  
8.Bariery rozwoju przedsiębiorczości (wyniki badań z PARP), 
9.Marketing międzynarodowy w rozwoju przedsiębiorstwa (formy internacjonalizacji, produkt globalny),  
10.Makdonaldyzacja a rozwój przedsiębiorstw,  
11. Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw.  
12. Gmina jako analog przedsiębiorstwa. Ujęcie relacyjne   
Ćwiczenia  

1. Definicje przedsiębiorstwa w zależności od dyscypliny naukowej  
2. Uwarunkowania przedsiębiorstwa, 
3. Ewolucja, 
4. Społeczna odpowiedzialność biznesu (organizacji). 

1.3 Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
Student pozna podstawowe mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstwa w zmiennym otoczeniu.  

 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla 
obszaru 

W08 Zna procesy zarządzania i wykorzystuje je w działalności 
organizacji  

++ ZARZ1A_W08 S1A_W05 

W01 Identyfikuje i charakteryzuje fundamentalne typy 
systemów gospodarczych oraz ich elementy 

++ ZARZ1A_W01  S1A_W01 

     
 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     

U01 Potrafi docierać do źródeł wiedzy i korzystać z nich w 
procesach zarządzania 

++ ZARZ1A_U01  S1A_U03 
S1A_U08 

U09 Przewiduje w oparciu o posiadaną wiedzę kierunki zmian 
organizacyjnych 

++ ZARZ1A_U09 S1A_U04 
S1A_U08 

     
 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     

K03 Wykazuje się odwagą w przekazywaniu i obronie 
własnych poglądów nie tylko w sprawach zawodowych 

++ 
 

ZARZ1A_K03 S1A_K02 

K 
05  

Łatwo adaptuje się i działa w nowych, zmiennych 
warunkach i sytuacjach 

++ ZARZ1A_K05 S1A_K06 
S1A_K07  

     
 

1.4  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 
 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
W - Opanował wiedzę, 
umiejętności oraz 
kompetencje społeczne 
weryfikowane z 
egzaminem pisemnym. 
Zdał egzamin pisemny 
na poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych do 
zdobycia. 
 
Ć - Zdał kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych do 
zdobycia, uczęszczał na 

W - Opanował 
wiedzę, umiejętności 
oraz kompetencje 
społeczne 
weryfikowane z 
egzaminem 
pisemnym. Zdał 
egzamin pisemny na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć - Zdał kolokwium 
na poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 

W - Opanował 
wiedzę, umiejętności 
oraz kompetencje 
społeczne 
weryfikowane z 
egzaminem 
pisemnym. Zdał 
egzamin pisemny na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć - Zdał kolokwium 
na poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 

W - Opanował 
wiedzę, umiejętności 
oraz kompetencje 
społeczne 
weryfikowane z 
egzaminem 
pisemnym. Zdał 
egzamin pisemny na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć - Zdał kolokwium 
na poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 

W - Opanował 
wiedzę, 
umiejętności 
oraz 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane z 
egzaminem 
pisemnym. Zdał 
egzamin 
pisemny na 
poziomie 
pisemny na 
poziomie 91-
100% 
maksymalnej 
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ćwiczenia. punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia.. 

punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
Ć - Zdał 
kolokwium na 
poziomie 91-
100% 
maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

 
1.5 Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

-  X (W) - X (Ć) - - - - 
        
 
5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

62 37 

Udział w wykładach 30 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 10 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 38 63 
Przygotowanie do wykładu 5 15 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 15 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 28 33 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 100 100 
PUNKTY ECTS za przedmiot 4 4 
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Marketing wystawienniczy 
 

Kod przedmiotu 04.7-4ZARZ-D39-M6 
Nazwa przedmiotu 
w języku 

polskim Marketing wystawienniczy 
Exhibition marketing angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę 
przedmiotu       

dr Anna Batko 

1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Anna Batko 
1.9. Kontakt  Anna.batko@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY, MZARZI_04.1 - 

EKONOMIKA I ROZWÓJ ORGANIZACJI 
2.2. Status przedmiotu fakultatywny 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

6 

2.5. Wymagania wstępne Podstawy marketingu; Przedsiębiorczość 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład i ćwiczenia audytoryjne  
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Podające w tym wykład informacyjny, prezentacje elektroniczne 

ćwiczeniowe, analiza przypadku. 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

Podstawowa 
 
 

Mruk H., Kuca A., Marketing targowy. Vademecum wystawcy. Polska 
Korporacja Targowa. Poznań 2006. 
Siskind B., Marketing wystawienniczy., Oficyna Ekonomiczna. Kraków 
2006 
 
Batko A., Borcuch A., Mochoń A., Piłat Borcuch M., Świerczyńska 
Kaczor U., Rynek Targowy Scena wystawców i organizatorów. Wyd. U. 
H - P JK. Kielce 2010 

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
Wiedza - poznanie wybranych elementów zarządzania marketingiem wystawienniczym .   
Umiejętności - kształtowanie sprawności z zakresu  technik prezentacji i obsługi klienta na targach. 
Kompetencje społeczne – przygotowanie do pracy w zespole. 
 
4.2. Treści programowe 

Wykład :  
• Geneza i rozwój targów. 
• Zarządzanie wystawiennictwem targowym. 
• Rodzaje stoisk i ich rozmieszczanie. 
• Relacje targowe. 
• Badania targowe.  
• Publiczność targowa; profil. 

Ćwiczenia: 
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• Marketing mix na targach(produkt, dystrybucja, cena, promocja wystawiennicza). 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla 
obszaru 

W01 Rozumie podstawowe pojęcia z zakresu marketingu 
wystawienniczego 

[+++]  ZARZ1A_W20 S1A_W02 
S1A_W06 
S1A_W11 

W02 Posiada wiedzę o metodach badań wykorzystywanych 
w wystawiennictwie targowym 

[++]  ZARZ1A_W19 S1A_W06 
 
 

W03 Opisuje główne atrybuty związane z działalnością 
wystawienniczą przedsiębiorstwa 

[++] 
[+++]  

ZARZ1A_W07 
ZARZ1A 
_W16 

S1A_W01 
S1A_W02  
S1A_W03 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Stosuje wiedzę z zakresu marketingu 

wystawienniczego 
[+++]  ZARZ1A_ 

U03 
S1A_U02 
S1A_U03 

U02 Rozpoznaje potrzeby wystawcy targowego w zakresie 
projektowania stoiska 

[+++]  ZARZ1A_U08 S1A_U06 
 

U03 Potrafi tworzyć projekty stoiska targowego [+++]  ZARZ1A_U13 S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Angażuje się w pracę zespołową wystawcy targowego [+++]  ZARZ1A_K02 S1A_K2 

S1A_K3 
S1A_K5 

K02 Zwiększa efektywność komunikacji interpersonalnej [+]  ZARZ1A_K06 S1A_K6 
S1A_K7 

K03 Samodzielnie zdobywa wiedzę z wystawiennictwa 
targowego 

[+]  ZARZ1A_K07 S1A_K06 
S1A_K07 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

Wykład  -opanował 
wiedzę z tego 
przedmiotu, posiada 
zdolności i 
kompetencje 
społeczne na na 
poziomie 45-50% 
punktów możliwych 
do uzyskania 
Ćwiczenia- 
przedstawił do 
zaliczenia projekt 
autorski/temat do 
wyboru/ w którym 
znalazło się nie 

Wykład  -opanował 
wiedzę z tego 
przedmiotu, posiada 
zdolności i 
kompetencje 
społeczne na 
poziomie 51-60% 
punktów możliwych 
do uzyskania 
Ćwiczenia- 
przedstawił do 
zaliczenia projekt 
autorski/temat do 
wyboru/ w którym 
znalazło się nie 

Wykład  -opanował 
wiedzę z tego 
przedmiotu, posiada 
zdolności i 
kompetencje 
społeczne na 
poziomie  61-75% 
punktów możliwych 
do uzyskania 
Ćwiczenia- 
przedstawił do 
zaliczenia projekt 
autorski/temat do 
wyboru/ w którym 
znalazło się nie 

Wykład  -opanował 
wiedzę z tego 
przedmiotu, posiada 
zdolności i 
kompetencje 
społeczne na 
poziomie 76-85% 
punktów możliwych 
do uzyskania 
Ćwiczenia- 
przedstawił do 
zaliczenia projekt 
autorski/temat do 
wyboru/ w którym 
znalazło się nie 

Wykład  -opanował 
wiedzę z tego 
przedmiotu, posiada 
zdolności i 
kompetencje 
społeczne na 
poziomie 86%-100% 
punktów możliwych 
do uzyskania 
Ćwiczenia- 
przedstawił do 
zaliczenia projekt 
autorski/temat do 
wyboru/ w którym 
nie znalazły się  
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więcej niż  4 błędy   
koncepcyjne i 
rzeczowe 

więcej niż  3 błędy   
koncepcyjne i 
rzeczowe 

więcej niż  2 błędy   
koncepcyjne i 
rzeczowe 

więcej niż  1 błąd   
koncepcyjny i 
rzeczowy 
 

błędy   koncepcyjne 
i rzeczowe. 
Przygotował  i 
przedstawił jego 
prezentację 
multimedialną. 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

  X (Ć) X (W)     
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

42 27 

Udział w wykładach 15 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 5 
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 33 48 
Przygotowanie do wykładu 5 10 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 10 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 23 28 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 75 75 
PUNKTY ECTS za przedmiot 3 3 
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Mi ędzynarodowe stosunki gospodarcze 
 

Kod przedmiotu:  14.6-4ZARZ-D40-M4 

Nazwa przedmiotu w języku polskim Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

angielskim International Economic Relations 
 
  1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 

1.2. Forma studów Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 

1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 

1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 

1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji 

1.6. Jednostka prowadząca przedmiot W.A. Instytut Zarządzania 

1.7. Osoba przygotowująca kartę 
przedmiotu 

dr Jadwiga Sztaba   

1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr Jadwiga Sztaba 

1.9. Kontakt jadwiga.sztaba@ujk.edu.pl 

 
  2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNO ŚCIOWY, 
MZARZI_04.1 - EKONOMIKA I ROZWÓJ 
ORGANIZACJI 

2.2. Status przedmiotu Fakultatywny 

2.3. Język wykładowy Język polski 

2.4. Semestr na którym realizowany jest przedmiot 4 

2.5. Wymagania wstępne Makroekonomia 
 
  3.  FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Forma zajęć Ćwiczenia audytoryjne i wykłady 

3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 

3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną,  egzamin 

3.4. Metody dydaktyczne W. wykład problemowy 
Ć. dyskusja okrągłego stołu 

3.5.Wykaz literatury podstawowa Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN 
Warszawa 2006,  
Bożyk P, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 
2008 

uzupełniająca Krugman P. R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze, PWN, Warszawa 2006 

 
4.  CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 

4.1. Cele przedmiotu 
Wiedza: poznanie istoty i znaczenia relacji gospodarczych między państwami w erze intensywnych zmian 
globalnych 
Umiejętności: Umiejętność wykorzystania teorii (koncepcji, wzorów, modeli) w działaniach praktycznych. 
Kompetencje społeczne: Postawa etyczna w działalności gospodarczej. 
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4.2 Treści programowe 
Wykłady: Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych. Internacjonalizacja i globalizacja 
procesu gospodarowania, pozytywne i negatywne skutki przemian. Sytuacja gospodarcza państw bogatej 
Północy i biednego Południa. Polska na arenie gospodarczej świata. Wpływ potęg gospodarczych świata na 
dynamikę przemian politycznych i ekonomicznych. Powstanie gospodarki światowej ( istota merkantylizmu, 
protekcjonalizmu i leseferyzmu, I i II rewolucja przemysłowa). Teorie i koncepcje ( przedklasyczne, klasyczne, 
neoklasyczne, współczesne) w handlu międzynarodowym,  skuteczność wymiany handlowej: twierdzenia 
Heckschera-Ohlina- Samuelsona, Fischera, Rybczyńskiego, hipoteza Lindera, paradoks Leontiefa, założenia 
Krugmana... Współczynnik „terms of trade”, model matematyczny Donbruscha-Fischera-Samuelsona. Polityka 
handlowa USA po II wojnie światowej i jej wpływ na relacje gospodarcze w Europie i świecie. System z 
BrettonWoods. Międzynarodowy i europejski system walutowy. Automatyczny mechanizm dostosowawczy: 
cenowy, dochodowy, monetarny. Narzędzia polityki handlowej: taryfowe, parataryfowe i pozataryfowe. 
Międzynarodowe przepływy czynników produkcji: kapitału, osób, usług, towarów. Instytucje finansowe i ich 
rola: MFW, MBOR, BRM, EBC, EBJ... Organizacje międzynarodowe i ich podział. Rola organizacji 
gospodarczych: OECD, NAFTA, MERCOSUR, OPEC, APEC, WTO, EOG i inne. Formy integracji 
gospodarczej: strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, unia gospodarcza/ ekonomiczna, walutowa, 
polityczna. Unia Europejska w relacjach gospodarczych świata. Korporacje transnarodowe i ich wpływ na 
gospodarkę światową. Problemy współczesnego świata:  kryzysy finansowe, skala zadłużenia, bezrobocie, głód. 
Idea równoważonego rozwoju, szansą dla obecnych i przyszłych pokoleń. 
Ćwiczenia: Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako przedmiot badań ekonomicznych. Analiza pozytywna i 
normatywna w MSG. Podejście mikroekonomiczne i makroekonomiczne w MSG. Istota i znaczenie modeli 
słownych, algebraicznych i geometrycznych jako narzędzi badawczych. Teoria w handlu międzynarodowym w 
aspekcie rachunku matematycznego i modelu geometrycznego. Narzędzia polityki handlowej w aspekcie 
korzyści i barier. Istota konkurencyjności między państwami. Integracja gospodarcza, formy i uwarunkowania. 
Globalizacja, skutki pozytywne i negatywne, skala zagrożeń. Studium przypadków.  

 

     4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla 
obszaru 

W01 Zna i charakteryzuje fundamentalne typy systemów 
gospodarczych w świecie oraz ich elementy, podmioty 
gospodarcze i ich wpływ na proces dynamiki 
przemian 

++ ZARZ1A_W01 SIA_W05 

W02 Przedstawia genezę gospodarki światowej i jej rozwój 
w kontekście zmian historycznych a także procesów 
gospodarczych doby obecnej (globalizacji) 

++ ZARZ1A_W02 SIA_W07 
SIA_WP8 

W03 Zna i tłumaczy zasady procesu internacjonalizacji w 
skali mikro i w skali makro. Posiada wiedzę z zakresu 
funkcjonowania organizacji międzynarodowych, 
finansowych i gospodarczych i ich znaczenie. 

++ ZARZ1A_W04 SIA_W01 
SIA_W02 
SIA_W08 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Interpretuje wybrane problemy współczesnej 

gospodarki światowej w obszarze ekonomii i 
zarządzania 

++ ZARZ1A_U02 SIA_U02 
SIA_U08 

U02 Przewiduje w oparciu o posiadaną wiedzę kierunki 
zmian w gospodarce światowej i teoretycznie posiada 
umiejętność zapobiegania kryzysom 

++ ZARZ1A_U09 SIA_U04 
SIA_U08 

U03 Skutecznie argumentuje wprowadzanie zmian w 
obrębie działań państw w relacjach wymiany 
handlowej w ujęciu historycznym i współczesnym. 

++ ZARZ1A_U10 SIA_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Jest przygotowany do organizowania i kierowania ++ ZARZ1A_K01 SIA_K01 
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pracą w grupach SIA_K02 
SIA_K03 

K02 Angażuje się w tworzenie projektów społecznych 
wyjaśniając ich aspekty ekonomiczne i zarządcze 
mających znaczenie dla gospodarki krajowej, posiada 
kompetencje w zakresie aktywizacji grupy do działań. 

+ ZARZ1A_K02 SIA_K02 
SIA_K05 

K02 Podejmuje wysiłek samodzielnego zdobywania i 
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności 
profesjonalnych i badawczych na temat w/w 
procesów. 

++ ZARZ1A_K07 SIA_K06 
SIA_K07 

 

4.4. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

Ć: Posiadał bazową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne na 
poziomie 55-60%, 
zaliczył kolokwium, 
przygotował 
referat, uczęszczał 
na ćwiczenia. 
 
 
 
 
 
W. Uczęszczał na 
wykłady, zdał 
egzamin pisemny 
na poziomie 55-
60% 

Ć: Posiadł bazową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne na 
poziomie 61-65% 
zaliczył kolokwium 
na 61-65%, 
odczytał referat 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 
 
 
 
 
 
W: zdał egzamin 
pisemny na 
poziomie 61-69%. 

Ć: Posiadł bazową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne na 
poziomie 66-80%. 
aktywnie 
uczestniczył w 
ćwiczeniach, 
przygotował 
referat, był obecny 
na ćwiczeniach 
napisał kolokwium 
na około 66-80%.  
 
W:Zdał egzamin 
pisemny na 70-
80%. 

Ć: Posiadł bazową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne na 
poziomie 81-90%, 
napisał kolokwium 
na poziomie 81-
90%, uczęszczał na 
ćwiczenia i 
wykłady. 
Prezentował 
referat. Wykazał 
się aktywnością w 
czasie zajęć. 
 
 
W: Zdał egzamin 
pisemny na 81-
90%. 

Ć: Posiadł 
pogłębioną wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne na 
poziomie 91-100% 
wykazał się dużą 
aktywnością na 
zajęciach. Był obecny 
na wszystkich 
ćwiczeniach i 
wykładach, dokonał 
prezentacji 
multimedialnej w 
zakresie określonej 
tematyki. Zdał 
kolokwium na 91 – 
100%  
 
W: Napisał egzamin 
pisemny na poziomie 
91 -100%. 

 

4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat. 
Sprawdzenie 

Dyskusje Inne 

 X (W.)  X (Ćw.)     
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS- NAKŁAD PRACY STUDENTA 
2. Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

42 27 

Udział w wykładach 15 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 5 
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 33 48 
Przygotowanie do wykładu 5 10 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 10 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 23 28 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 75 75 
PUNKTY ECTS za przedmiot 3 3 
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Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego 
 

Kod przedmiotu 10.6-4ZARZ-D41-O3 
Nazwa przedmiotu w języku polskim ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
angielskim THE STRUCTURE AND ACTIVITIES OF THE 

LOGAL GOVERNMENT  
 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 
1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 

1.2. Forma studiów Studia stacjonarne/studia niestacjonarne 

1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 

1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 

1.5. Specjalność Ekonomika i Rozwój Organizacji 

1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA. Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu Dr Marek Gębski 

1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Marek Gębski 

1.9. Kontakt Marek.gebski@ujk.edu.pl 

 
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNO ŚCIOWY, 

MZARZI_04.1 - EKONOMIKA I ROZWÓJ 
ORGANIZACJI  

2.2. Status przedmiotu Fakultatywny 

2.3. Język wykładowy polski 

2.4. Semestry, na których realizowany jest 
przedmiot  

3 

2.5 Wymagania wstępne Encyklopedia prawa – ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na problematykę: 

− zadań administracji publicznej, 
− podmioty administracyjne na poziomach 

rządowym  
i samorządowym, 

− postępowanie administracyjne. 
Podstawy zarządzania –  
z uwzględnieniem: 

− czynnika ludzkiego  
w administracji publicznej, 

− istoty kierowania zasobami pracowniczymi 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
 
3.1. Formy zajęć Wykład i ćwiczenia 

  

3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne 
 w pomieszczeniu dydaktycznym UJK. 

3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

3.4. Metody dydaktyczne 
 
 

Wykład – wykład problemowy, opis 
Ćwiczenia - warsztat 

3.5. Wykaz   podstawowa 1. Borodo A.Samorząd terytorialny – system prawno 
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literatury finansowy. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 2004. 
2. Łukasiewicz J.Zarys nauki administracji. 

Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 2005. 

uzupełniająca 1. Morawski S. Wstęp do prawoznawstwa. 
Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i 
Kierownictwa. Toruń 2009. 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
Kierując się potrzebą osiągnięcia założonych efektów kształcenia szczególna uwaga będzie się koncentrować w 
obszarach: 

− Wiedza - poznanie zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz procesami wdrażania reform 
oraz usprawnień w funkcjonowaniu samorządów; 

− Umiejętności - stosowanie form aktywności samorządów uwzględniając kreatywne działanie 
lokalnych podmiotów, 

− Kompetencji - doskonalenie zawodowe zasobów pracowniczych organów administracji publicznej. 

 
4.2. Treści programowe 
Przedmiotem wykładów będą zagadnienia: 

− struktury samorządu terytorialnego w kraju i regionie, 

− pozycji samorządu terytorialnego na poziomie: gmin, powiatów, województw, 

− decentralizacji zadań administracji publicznej,  

− istoty działań administracji publicznej z uwzględnieniem aspektów: prakseologicznych, 
antologicznych, aksjologicznych, 

− doskonalenia zawodowego zasobów pracowniczych, 

− kształcenia kadr administracji publicznej. 
W trakcie ćwiczeń uwaga będzie koncentrowana na problematyce: 

− roli prawa w administracji publicznej, 

− znaczeniu norm moralnych, obyczajowych w administracji samorządowej, 

− budowie aparatu administracji samorządowej, 

− kształceniu i doskonaleniu kadr administracji publicznej,  

− zdolności prawnych organów administracyjnych, 

− zagadnień prawnych i finansowych samorządu terytorialnego, 

− znajomości norm prawnych i podejmowanych regulacji w KPA. 

 
4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
  

ko
d Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

w zakresie WIEDZY: 
 

dla 
kierunku 

dla 
obszaru 

W01 Zna podstawowe mechanizmy systemu 
finansowego w państwie i jego wpływu na 
zarządzanie organizacją 

++ 
ZARZ1A_ 

W05 
S1A_W02 
S1A_W11 

W02 Charakteryzuje rozwój struktur organizacyjnych w 
horyzoncie czasowym oraz wskazuje czynniki 
strukturotwórcze tego procesu 

++ 
ZARZ1A_ 

W06 
S1A_W08 
S1A_W09 

W03 Zna procesy zarządzania i wykorzystuje je  
w działalności organizacji 

++ ZARZ1A_ 
W08 

S1A_W11 
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w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:    
U01 Potrafi docierać do źródeł wiedzy  

i korzystać z nich w procesach zarządzania 
++ ZARZ1A_ 

U01 
S1A_U03 
S1A_U08 

U02 Przewiduje w oparciu o posiadaną wiedzę kierunki 
zmian organizacyjnych 

++ ZARZ1A_ 
U09 

S1A_U04 
S1A_U08 

U03 Potrafi kontrolować realizowane działania 
organizacyjne 

++ 
 

ZARZ1A_ 
U16 

S1A_U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:    
K01 Jest przygotowany do organizowania  

i kierowania pracą zespołów  
++ 

ZARZ1A_ 
K01 

S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 

K02 Wykazuje się odwagą w przekazywaniu 
 i obronie własnych poglądów nie tylko  
w sprawach zawodowych 

++ 
ZARZ1A_ 

K03 
S1A_K02 

 
 
4.4. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
WYKŁADY: WYKŁADY: WYKŁADY: WYKŁADY: WYKŁADY: 

W-uzyskał 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. 
Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia.  

W- uzyskał 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 

W- uzyskał 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 

W- uzyskał 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 

W- uzyskał 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 

ĆWICZENIA: ĆWICZENIA: ĆWICZENIA: ĆWICZENIA: ĆWICZENIA: 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

 
4.5. Metody oceny 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium 
Zadanie 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

   X (w+cw)     
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

42 26 

Udział w wykładach 15 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 0 
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 1 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 18 34 
Przygotowanie do wykładu 5 14 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 0 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 8 20 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 60 60 
PUNKTY ECTS za przedmiot 2 2 
 
 

 



 218

Polityka społeczno-gospodarcza 
 

Kod przedmiotu 14.1-4ZARZ-D42-P3 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Polityka społeczno-gospodarcza 
Social and Economic Policy angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia, licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Joanna Grzela 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Joanna Grzela 
1.9. Kontakt  joanna.grzela@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY, MZARZI_04.1 

Ekonomika i rozwój organizacji 
2.2. Status przedmiotu Fakultatywny 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

3  

2.5. Wymagania wstępne filozofia, mikroekonomia, socjologia; statystyka 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykłady, ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć  Zaliczenie  z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Metody podające: wykład; dyskusja dydaktyczna związana z wykładem. 

Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny. 
Metody aktywizujące: metoda przypadków, sytuacyjna -  samodzielne 
opracowywanie wybranych zagadnień - referaty, omawianie przypadków 
rzeczywistych problemów społecznych i gospodarczych; dyskusja nad 
instrumentami polityki społecznej i gospodarczej, w celu: zapoznania 
studentów z nowym materiałem; zapewnienia utrwalenia zdobytej 
wiedzy; umożliwienia kontroli i oceny stopnia opanowania wiedzy. 

3.5. Wykaz 
literatur
y 

Podstawowa 
 
 
 
 
 

1. Auleytner J., Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, WSP 
TWP 2004. 

2. Firlit – Fesnak G., M. Szylko – Skoczny, Polityka społeczna, 
Podręcznik akademicki, PWN Warszawa 2007. 

 
1. Włudyka T. (red.), Polityka gospodarcza. Podręcznik dla 

studentów kierunków nieekonomicznych, Kraków 2007. uzupełniająca 
 

4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

C1- znajomość genezy polityki społecznej i gospodarczej,  
C2- umiejętność zastosowania teorii w praktyce polityki gospodarczej i społecznej; 
C3- postawa świadomego kształtowania polityki społecznej i gospodarczej . 

4.2. Treści programowe 
Wykłady: 
Pojęcie polityki społecznej i gospodarczej; wartości i cele,; podstawowe kategorie; skale polityki społecznej; 
typologia podmiotów polityki społecznej i gospodarczej oraz zakres działalności, modele polityki społecznej.  
Diagnozowanie potrzeb, metody mierzenia poziomu i jakości życia, uwarunkowania potrzeb społecznych; 
dziedziny polityki społecznej. Polityka społeczna a polityka gospodarcza. Bezpieczeństwo socjalne i system 
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zabezpieczenia społecznego. Główne kwestie społeczne we współczesnej Polsce i w świecie, nowe zagrożenia 
społeczne, ekskluzja i inkluzja społeczna, zrównoważony rozwój i  maldevelopment. Polityka dochodowa i 
minimum socjalne oraz biologiczne. Polityka ochrony zdrowia i jej aspekty społeczne.  
Ćwiczenia: 
Podstawowe pojęcia: makroekonomia, mikroekonomia, rynek, finanse publiczne, budżet, rynek kapitałowy. 
Cele, metody, uwarunkowania i instrumenty polityki gospodarczej w systemach rynkowych; formy regulacji 
rynku.  
Polityka gospodarcza w RP.  
Polityka regionalna i jej funkcje.  
Instrumenty polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. 
Polityka społeczna wobec zjawiska nędzy (grupy szczególnej troski: rodziny wielodzietne, osoby 
niepełnosprawne). Społeczno - ekonomiczne aspekty polityki mieszkaniowej.  
 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Charakteryzuje fundamentalne typy systemów 
społecznych i gospodarczych  oraz ich elementy 

 ++ ZARZ1A_W01 S1A_W01 

W02 Wymienia potrzeby społeczne i ich uwarunkowania ++ ZARZ1A_W15  S1A_W07 
S1A_W11 

W03 Opisuje zadania podmiotów polityki społecznej i 
gospodarczej 

++ ZARZ1A_W07  S1A_W01 
S1A_W03 
 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Interpretuje wybrane problemy współczesnej polityki 

społecznej i gospodarczej w odniesieniu do mikro i makro 
wskaźników 

++ ZARZ1A_U02  S1A_U02 
S1A_U08 
 

U02 Poddaje krytycznej ocenie zjawiska zachodzące w 
obszarze polityki społeczno-gospodarczej 

++ ZARZ1A_U07 S1A_U01 
S1A_U08 
 

U03 Dokonuje ewaluacji instrumentów służących skutecznemu 
zaspokajaniu potrzeb społeczno-gospodarczych obywateli 

++ ZARZ1A_U05 S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U07 
 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Tworzy projekty społeczne i gospodarcze ++ ZARZ1A_K02 S1A_K02 

S1A_K05 
S1A_K04 
 

K02 Odważnie przekazuje i broni własnych poglądów w 
sprawach społecznych i gospodarczych  

++ ZARZ1A_K03 S1A_K02 
 

K03     
 

4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 
 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
Posiadł podstawowa 
wiedzę, umiejętności 
i kompetencje 
społeczne; zaliczył 
test końcowy z 

Posiadł podstawowa 
wiedzę, umiejętności 
i kompetencje 
społeczne; zaliczył 
test końcowy z 

Zdobył wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne na dobrym 
poziomie; zaliczył 

Prezentuje wysoki 
poziom wiedzy, 
umiejętności i 
kompetencji 
społecznych; 

Prezentuje bardzo 
wysoki poziom 
wiedzy, umiejętności 
i kompetencji 
społecznych; 
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wykładu na 
poziomie 50-59%; 
uczęszczał na 
ćwiczenia i zaliczył 
test końcowy z 
ćwiczeń na poziomie 
50-59%; 

wykładu na 
poziomie 60-69%; 
uczęszczał na 
ćwiczenia i zaliczył 
test końcowy z 
ćwiczeń na poziomie 
60-69%; 

test końcowy z 
wykładu na 
poziomie 70-79%; 
aktywnie 
uczestniczył w 
zajęciach i  
ćwiczeniach. 
Zaliczył test 
końcowy z ćwiczeń 
na poziomie 70-
79%; 

zaliczył test 
końcowy z wykładu 
na poziomie 80 - 
89%; aktywnie 
uczestniczył w 
zajęciach i  
ćwiczeniach. 
Zaliczył test 
końcowy z ćwiczeń 
na poziomie 80-89% 

zaliczył test 
końcowy z wykładu 
na poziomie 90 - 
100%; wyjątkowo 
aktywnie 
uczestniczył w 
zajęciach i  
ćwiczeniach. 
Zaliczył test 
końcowy z ćwiczeń 
na poziomie 90-
100% 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

   X   X X (test 
zaliczeniowy 
z wykładów) 

 
5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

42 27 

Udział w wykładach 15 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 5 
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 18 33 
Przygotowanie do wykładu 5 10 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 10 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 8 13 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 60 60 
PUNKTY ECTS za przedmiot 2 2 
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Praktyki zawodowe 
 

Kod przedmiotu 04.2-4ZARZ-D43-P4 
Nazwa przedmiotu w 
języku 

polskim Praktyki zawodowe 
Apprenticeships angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność EKONOMIKA I ROZWÓJ ORGANIZACJI  
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Jerzy Zamojski 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Jerzy Zamojski 
1.9. Kontakt  jzamojski@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNO ŚCIOWY, MZARZI_04.1 - 

EKONOMIKA I ROZWÓJ ORGANIZACJI 
2.2. Status przedmiotu Fakultatywny 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
realizowany jest przedmiot 

4 

2.5. Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku 

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Ćwiczenia terenowe 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi UJK – zakłady pracy, 

w których student(ka) odbywa praktykę 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Metody oglądowe, praktyczne 
5.1. Wykaz literatury podstawowa Regulamin praktyk studenckich, Instrukcja 

wykonywania praktyk dla danej specjalności 
uzupełniająca Dokumentacja przedsiębiorstwa (regulaminy, 

procedury, dokumenty itd.) 
 

4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
Wiedza: Zna procesy zachodzące w przedsiębiorstwie 
Umiejętności: Potrafi realizować zadania zlecane przez kierownika 
Kompetencje społeczne: potrafi pracować w zespole 
4.2. Treści programowe 

Zależne od programu praktyk zawodowych w danym zakładzie pracy. W programie praktyk mają być 
uwzględnione treści odpowiadające specjalności studiowanej przez studenta (przedstawione w instrukcji dla 
danej specjalności). 
Praktyka zawodowa umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i gospodarki 
przedsiębiorstwa, bez względu na przedmiot jego działalności, formę własności czy wielkość. Wiedza nabyta w 
czasie praktyki obejmuje problematykę podstaw zarządzania w tym zarządzania finansami, gospodarki 
czynnikiem ludzkim, kształtowania strategii i polityki rynkowej kierowania realizacją funkcji marketingowej w 
instytucjach rynkowych. Zapewnia poznanie miejsca i roli przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, zasad 
gospodarowania jego potencjałem, czy umiejętności dokonywania analiz i ocen wyników działalności 
przedsiębiorstwa. Praktyka zawodowa przygotowuje do obejmowania stanowisk kierowniczych i doradczych 
zarówno w przedsiębiorstwach jak i innych organizacjach z nimi współpracujących oraz w firmach 
konsultingowych. 
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4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

     
W01 Zna zasady i regulaminy obowiązujące w 

przedsiębiorstwie 
+++ 
+++ 

ZARZ1A_W09 
ZARZ1A_W21 

S1A_W07 
S1A_W10 

W02 Zna procedury i zadania realizowane w 
przedsiębiorstwie 

++ 
++ 
++ 
+++ 
++ 
++ 

ZARZ1A_W08 
ZARZ1A_W11 
ZARZ1A_W12 
ZARZ1A_W14 
ZARZ1A_W15 
ZARZ1A_W16 

S1A_W02 
S1A_W03S1A_W04 
S1A_W05 
S1A_W07 
S1A_W11 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Umie wykonywać czynności administracyjne ++ 

++ 
++ 
+++ 

ZARZ1A_U03 
ZARZ1A_U06 
ZARZ1A_U08 
ZARZ1A_U29 

S1A_U02 
S1A_U03 S1A_U06 

U02 Umie wykonywać czynności zarządcze ++ 
++ 
++ 
++ 
+++ 

ZARZ1A_U03 
ZARZ1A_U06 
ZARZ1A_U08 
ZARZ1A_U09 
ZARZ1A_U29 

S1A_U02 
S1A_U03 S1A_U04 
S1A_U06 
S1A_U08 

U03 Umie opracować zadania dla pracowników ++ 
++ 
++ 
+++ 

ZARZ1A_U03 
ZARZ1A_U04 
ZARZ1A_U08 
ZARZ1A_U29 

S1A_U01 
S1A_U02 
S1A_U03 S1A_U06 

 w zakresie KOMPETENCJI 
SPOŁECZNYCH:  

   

K01 jest świadomy wagi prawidłowego 
zarządzania przedsiębiorstwem 

++ ZARZ1A_K01 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 

K02 Jest świadomy wagi prawidłowego 
zarządzania zasobami (zwłaszcza ludzkimi) 

++ ZARZ1A_K01 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 

K03 jest wrażliwy na problemy przedsiębiorstwa ++ ZARZ1A_K03 S1A_K02 
 

4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć* 
 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
Ocena zgodna z 
oceną zakładowego 
opiekuna praktyk i 
kryteriami 
Instytutowego 
Opiekuna Praktyk  

Ocena zgodna z 
oceną zakładowego 
opiekuna praktyk i 
kryteriami 
Instytutowego 
Opiekuna Praktyk  

Ocena zgodna z 
oceną zakładowego 
opiekuna praktyk i 
kryteriami 
Instytutowego 
Opiekuna Praktyk  

Ocena zgodna z 
oceną zakładowego 
opiekuna praktyk i 
kryteriami 
Instytutowego 
Opiekuna Praktyk  

Ocena zgodna z 
oceną zakładowego 
opiekuna praktyk i 
kryteriami 
Instytutowego 
Opiekuna Praktyk  

* Ocena zakładowego opiekuna praktyk może zostać zmodyfikowana w wyniku niedopełnienia przez studenta kryteriów jakości, staranności 
i terminowości realizacji praktyk i ich dokumentacji 
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4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 
 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

       X 
(praktyka) 

 
5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

160 160 

Udział w wykładach   
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 160 160 
Udział w konsultacjach   
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp.   
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 0 0 
Przygotowanie do wykładu   
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp.   
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium   
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 160 160 
PUNKTY ECTS za przedmiot 6 6 
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Prawo pracy 
 

Kod przedmiotu 10.3-4ZARZ-D44-P6 
Nazwa przedmiotu 
w języku  

polskim Prawo Pracy 
Labour law angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie  
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne  
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia  
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność EKONOMIKA I ROZWÓJ ORGANIZACJI 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Hubert Kaczmarczyk 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. UJK dr hab. Irena Boruta 
1.9. Kontakt  Huber.kaczmarczyk@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI _04 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 

M ZARZI _04.1 - EKONOMIKA I ROZWÓJ ORGANIZACJI 
2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

6 

2.5. Wymagania wstępne Encyklopedia prawa 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład  
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną   
3.4. Metody dydaktyczne Wykład, omawianie przypadków i orzecznictwa 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa. 
E. Ura, Prawo urzędnicze, LexisNexis, Warszawa 
 

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
C1- zapoznanie studentów z podstawowymi normami prawnymi z zakresu prawa pracy 
C2- potrafi analizować sytuację prawną przedsiębiorstwa 
C3- świadoma postawa wobec relacji społecznych w przestrzeni prawa pracy 
4.2. Treści programowe 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz funkcje prawa pracy. Zasady prawa 
pracy. Specyfika źródeł prawa pracy. Stosunek pracy – pojęcie, podmioty i przedmiot. Umowa o pracę jako 
podstawa nawiązania stosunku pracy. Rodzaje umowy o pracę. Ustanie umownego stosunku pracy – 
wygaśniecie, rozwiązanie za porozumieniem stron, wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia. Zmiana 
umownego stosunku pracy – porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające. Katalog obowiązków 
pracownika i pracodawcy. Czas pracy – pojęcie, systemy czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca 
w dniach ustawowo wolnych od pracy. Wynagrodzenie za pracę. Szczególna prawna ochrona wynagradzania za 
pracę. Wybrane zagadnienia prawa urzędniczego. 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
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ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01  Student, który zaliczył przedmiot zna podstawowe akty 
prawne regulujące problematykę prawa pracy 

+ ZARZ1A_W01 S1A_W01 

W02 Student objaśnia istotę regulacji prawnych (norm 
prawnych) funkcjonujących w obszarze prawa pracy 

+++ ZARZ1A_W07 S1A_W01 
S1A_W03 

W03 Student rozpoznaje i poprawnie charakteryzuje podstawowe 
instytucje prawne z zakresu prawa pracy 

+++ ZARZ1A_W10 S1A_W04 
S1A_W05 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Student analizuje sytuację prawną pracodawców +++ ZARZ1A_U02 S1A_U02 

S1A_U08 
U02 Student rozwiązuję sytuacje problemowe podmiotów 

funkcjonujących w przestrzeni szeroko rozumianego prawa 
pracy 

+++ ZARZ1A_U05 S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U07 

U03 Student samodzielnie rozwiązuje kazusy prawne w ramach 
analizy norm prawnych regulujących obszar prawa pracy 

++ 
+++ 

ZARZ1A_U07 
ZARZ1A_U26 

S1A_U01 
S1A_U05 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Student samodzielnie ocenia obowiązujący stan prawny 

sytuacji podmiotów będących uczestnikami stosunków 
prawnych dotyczących prawa pracy 

+++ ZARZ1A_K04 S1A_K04 
S1A_K06 
S1A_K07 

K02 Student zachowuje ostrożność i krytycyzm w ocenie stanu 
faktycznego dotyczącego relacji społecznych w przestrzeni 
prawa pracy 

+++ ZARZ1A_K04 S1A_K04 
S1A_K06 
S1A_K07 

K03 Student jest zorientowany w praktyczne wykorzystanie 
wiedzy teoretycznej w realnych sytuacjach życiowych 
związanych z prawem pracy 

++ ZARZ1A_K07 S1A_K07 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

   X     
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE 
NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 41 26 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 0 0 
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 1 1 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 19 34 
Przygotowanie do wykładu 0 0 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 0 0 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 19 34 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 60 60 
PUNKTY ECTS za przedmiot 2 2 
 
 
 
 
 



 227

Techniki organizacyjne 
 

Kod przedmiotu 04.0-4ZARZ-D45-T5 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Techniki organizacyjne 
Organizing techniques angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Izabela Wierzbicka 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Izabela Wierzbicka 
1.9. Kontakt  izabela.wierzbicka@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY, MZARZI_04.1 - 

EKONOMIKA I ROZWÓJ ORGANIZACJI 
2.2. Status przedmiotu Fakultatywny 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

5 semestr 

2.5. Wymagania wstępne Podstawy zarządzania 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład informacyjny 

Ćwiczenia – dyskusje, analiza przypadków 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

Podstawowa 
 
 

Mikołajczyk  Z.  Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów 
zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa  2001 
Przybyła  H.   Nowe techniki organizatorskie Wydawnictwo Politechniki 
Śląskiej, 2011  
 
Ingram J.  Techniki organizatorskie i decyzyjne  w administracji,   Tychy,  
Wyższa Szkoła  Zarządzania  i Nauk Społecznych 2008  

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
Wiedza- znajomość technik  organizatorskich w rozwiązywaniu problemów zarządzania 
Umiejętności- wdrażanie  technik organizatorskich  w organizacji 
Kompetencje – przygotowanie do pracy  w zespole 
 
4.2. Treści programowe 

Wykład: 
Znaczenie  technik  organizatorskich w rozwiązywaniu problemów zarządzania., Zmiany warunkiem 
funkcjonowania i rozwoju organizacji, Ogólna metodyka  i podstawowe zagadnienia procesu  
rozwiązywania  problemów  zarządzania (metody i techniki   organizacji  i zarządzania  - podstawowe 
pojęcia, historyczne źródła  i uwarunkowania współczesnej metodologii  organizacji i zarządzania, 
podstawowe podejścia metodologiczne stosowane w organizowaniu. 

Ćwiczenia: 
Analiza i diagnoza, Twórcze poszukiwanie rozwiązań problemu, Prezentacja wybranych technik 
organizatorskich (Badanie pracy, Analiza wartości, Harmonogramy, Planowanie sieciowe, Twórcze metody 
poszukiwania rozwiązań), Nowoczesne koncepcje  w organizowaniu pracy i techniki ich wprowadzania, 
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Mierzenie i normowanie czasu pracy, Kwalifikowanie – wartościowanie pracy,  Organizowanie przebiegu 
procesów pracy w czasie i przestrzeni (graficzne techniki organizowania  procesów pracy, techniki 
przestrzennego organizowania procesów pracy),  Techniki zarządzania pracownikami . 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Charakteryzuje genezę nauk o zarzadzaniu i ich wpływ na 
rozwój technik organizatorskich 

++ ZARZ1A_W01 S1A_W01 

W02 Analizuje, interpretuje i opisuje  techniki organizacyjne, 
stosując podstawowe zagadnienia i ujęcia teoretyczne 

+++ ZARZ1A_W02 S1A_W07 
S1A_W08 

W03 Identyfikuje  i wyjaśnia rolę nowoczesnych koncepcji w 
organizowaniu pracy i techniki ich wprowadzania 

++ ZARZ2A_W08 S1A_W11 
 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Rozróżnia poszczególne  techniki organizacyjne i 

wykorzystuje je w działalności organizacji 
++ ZARZ1A_U01 S1A_U03 

S1A_U08 
U02 Rozpoznaje potrzeby wprowadzania zmian w organizacji  

oraz wdrażania odpowiednich technik organizacyjnych 
++ ZARZ1A_U08 S1A_U06 

U03 Stosuje wiedzę teoretyczną w obszarze technik 
organizacyjnych 

++ ZARZ1A_U03 S1A_U02 
S1A_U03 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Jest przygotowany do organizowania i kierowania pracą 

zespołów w zakresie realizacji technik organizacyjnych 
++ ZARZ1A_K01 S1A_K01 

S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 

K02 Pracuje efektywnie w zespołach , potrafi współpracować z 
jej członkami 

++ ZARZ1A_K06 S1A_K06 

K03 Adaptuje się i działa w zmiennym, turbulentnym 
otoczeniu 

++ ZARZ1A_K05 S1A_K06 
S1A_K07 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

 W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
zaliczeniem 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
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punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

   X (w i ćw)     
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

62 27 

Udział w wykładach 30 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 5 
Udział w konsultacjach 15 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 28 63 
Przygotowanie do wykładu 4 15 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 4 15 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 20 33 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 90 90 
PUNKTY ECTS za przedmiot 3 3 
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Zarządzanie produkcją 
 

Kod przedmiotu 04.0-4ZARZ-D46-Z6 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Zarządzanie produkcją 
angielskim Manufacturing management 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne / studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu Prof. UJK dr hab. inż. Jarosław Prońko 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. UJK dr hab. inż. Jarosław Prońko 
1.9. Kontakt Jaroslaw.pronko@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ 

SPECJALNOŚCIOWY, MZARZI_04.1 - 
EKONOMIKA I ROZWÓJ 
ORGANIZACJI 

2.2. Status przedmiotu Fakultatywny 
2.3. Język wykładowy Polski 
2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot VI 
2.5. Wymagania wstępne Mikroekonomia; Podstawy zarządzania; 

Matematyka; Zarządzanie projektami; 
Zarządzanie jakością. 

 
3. FORMY, SPOSOBY I  METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

 
3.1. Formy zajęć Wykład; Ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin, zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład klasyczny, ćwiczenia – rozwiązywanie zadań, studium 

przypadku, prezentacje studentów. 
3.5. Wykaz 

literatury 
podstawowa Prońko J., Soboń A., Zamiar Z., Zarządzanie produkcją, Akademia 

Świętokrzyska, Kielce 2008; 
Muhleman Alan P., Oakland John S., Lockyer Keith G., 
Zarządzanie. Produkcja i Usługi, PWN, Warszawa 1997; 

uzupełniająca Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005. 
Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 
2002; 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 
4.1. Cele przedmiotu 

C1 - Poznanie i rozumienie podstawowych pojęć dotyczących systemu produkcyjnego, procesu produkcyjnego, 
produktu oraz form i odmian organizacji produkcji 
C2 – Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi metodami planowania i sterowania produkcją 
C3 – Skuteczna postawa wykorzystania nowoczesnych metod planowania i sterowania produkcją 
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4.2. Treści programowe 
Wykład 
Produkcja jako subproces gospodarowania. 
Ekonomiczne podstawy zarządzania produkcja; 
System a proces produkcyjny – podstawowe kategorie. 
Planowanie produkcji. 
Zarządzanie jakością w procesach produkcyjnych. 
Przygotowanie produkcji. 
Doskonalenie procesów produkcyjnych.  
Ćwiczenia 
Zadania z zakresu ekonomicznych podstaw zarządzania produkcją 
 Ekonomiczne i technologiczne optimum wielkości produkcji 
 Zakres opłacalności produkcji na rynku konkurencji doskonalej i monopolu 
 Optymalizacja struktury asortymentowej 
Zadania z zakresu planowania produkcji 
 Harmonogramy Ganta (Adamieckiego) 
 W potokach synchronicznych 
 W potokach asynchronicznych 
 Bilansowanie obciążeń 

 
 

4.3. Efekty kształcenia 

ko
d  

Student, który zaliczył przedmiot 
Stopień nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla obszaru 
W01 Definiuje podstawowe kategorie systemu i 

procesu produkcyjnego  
+++ 

ZARZ1A_ W01 S1A_W01 

W02 Opisuje podstawowe metody operatywnego 
planowania produkcji 

+++ 
ZARZ1A_W18 S1A_W06 

W03 Opisuje podstawowe narzędzia sterowania 
jakością w procesach wytwórczych 

++ 
ZARZ1A_W17 S1A_W06 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Rozróżnia typy, formy i odmiany procesów 

wytwórczych  
+++ 

ZARZ1A_U04 S1A_U01 
S1A_U02 

U02 Potrafi oszacować podstawowe parametry 
procesów wytwórczych na podstawie 
wyidealizowanych schematów przepływu 
materiałów 

+ 
+++ 

 

ZARZ1A_U03 
ZARZ1A_U20 
 

S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 jest świadomy znaczenia procesów wytwórczych 

w przedsiębiorstwie 
+++ 

ZARZ1A_K01 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 

 
4.4. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

Egzamin pisemny i kolokwium: 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
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egzamin pisemny na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

egzamin pisemny na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

 
4.5. Metody oceny 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X (W)  X (Ć)     
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE 
NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 77 47 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 30 15 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 73 103 
Przygotowanie do wykładu 20 25 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 20 25 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 33 53 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 150 150 
PUNKTY ECTS za przedmiot 6 6 
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Zarządzanie w regionie 
 

Kod przedmiotu 04.9-4ZARZ-D47-Z6 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Zarządzanie w regionie 
Province management angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów studia stacjonarne /studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów studia pierwszego stopnia 

 
1.4. Profil studiów ogólnoakademicki  
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       dr Katarzyna Rogalińska 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr Katarzyna Rogalińska 
1.9. Kontakt  Katarzyna.rogalinska@ujk.edu.pl 

 
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNO ŚCIOWY, MZARZI_04.1 - 
EKONOMIKA I ROZWÓJ ORGANIZACJI  

2.2. Status przedmiotu fakultatywny 
2.3. Język wykładowy język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

6 

2.5. Wymagania wstępne Podstawy zarządzania 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  wykład i ćwiczenia 
3.2. Sposób realizacji zajęć zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć zaliczenie z oceną i egzamin 
3.4. Metody dydaktyczne wykłady z prezentacjami multimedialnymi, projekty na ćwiczeniach 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa 
 
 
 

1. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe 
ACHOLAR, Warszawa 2008. 

2. Osborn D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości 
przenika i   przekształca administrację publiczną, Poznań Media 
Rodzina 2005 

 
3. WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka 

Strukturalna Unii Europejskiej, pd. red. K. Bondyra, M. S. 
Szczepański, P. Śliwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 
Poznań 2009 

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

 
C1- pozyskanie wiedzy o rozwiązaniach europejskich i światowych w ramach zarządzania publicznego  
C2 – umiejętność świadomego zarządzania dobrem publicznym 
C3 – elastyczność w relacjach  międzyludzkich 
4.2. Treści programowe 

Wykłady: Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego. Modele polityki regionalnej 
Współczesne uwarunkowania rozwoju regionalnego. Metody sprawnego zarządzania publicznego wg Davida 
Osborna. Regiony w Polsce i ich kondycja ekonomiczno-społeczna na tle innych regionów unijnych. Koncepcje 
rozwoju zrównoważonego. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2014, Strategia Zrównoważonego Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczo- Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r. Organizacje pozarządowe 
– Trzeci sektor współczesnego społeczeństwa. Wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Dobre 
rządzenie. 
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Sposoby koordynacji działań zbiorowych. Governance. 
Ćwiczenia: projekty i dyskusje związane z problemami poruszanymi na wykładzie 
 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 
Wie jakie są podstawowe mechanizmy systemu 
finansowego w państwie i zna ich wpływ na zarządzanie 
organizacją 

+++ ZARZ1A_W05 S1A_W02 
S1A_W11 

W02 

Zna koncepcje teorii przedsiębiorstwa oraz procesy 
zarządzania 

++ 
+++ 

ZARZ1A_W08 
ZARZ1A_W03 

S1A_W11 
S1A_W01 
S1A_W07 
S1A_W09 

W03 Zna metody wspomagające procesy decyzyjne ++ ZARZ1A_W18 S1A_W06 
 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     

U01 Potrafi docierać do źródeł wiedzy i korzystać z nich ++  
ZARZ1A_U01 

S1A_U03 
S1A_U08 

U02 Potrafi zbierać i przetwarzać informacje oraz dokonywać 
wyboru i uczestniczy w podejmowaniu decyzji 

+++ 
+++ 
+++ 

 ZAR1A_U18 
ZAR1A_U19 
ZAR1A_U24 

S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U06 
S1A_U07 
S1A_U08 

U03 Przewiduje w oparciu o wiedzę kierunki zmian 
organizacyjnych, w tym wprowadzonych innowacji 

++ 
+++ 

ZARZ1A_U09 
ZARZ1A_U12 

S1A_U04 
S1A_U07 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Łatwo adoptuje się i działa w nowych, zmiennych 

warunkach i sytuacjach 
+++ ZARZ1A_K05 S1A_K06 

S1A_K07 
 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla zajęć z Zarządzania w regionie 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

Zaliczenie testu 
egzaminacyjnego 
weryfikuj ącego 
osiągnięcie efektów 
kształcenia w 
zakresie wiedzy i 
umiejętności na 
poziomie 50% do 
59%  

Zaliczenie testu 
egzaminacyjnego 
weryfikuj ącego 
osiągnięcie efektów 
kształcenia w 
zakresie wiedzy i 
umiejętności na 
poziomie 60% do 
69% oraz obecność 
na zajęciach 

Zaliczenie testu 
egzaminacyjnego 
weryfikuj ącego 
osiągnięcie efektów 
kształcenia w 
zakresie wiedzy i 
umiejętności na 
poziomie 70% do 
79% oraz obecność 
na zajęciach 

Zaliczenie testu 
egzaminacyjnego 
weryfikuj ącego 
osiągnięcie efektów 
kształcenia w 
zakresie wiedzy i 
umiejętności na 
poziomie 80% do 
89% oraz obecność 
na zajęciach 

Zaliczenie testu 
egzaminacyjnego 
weryfikuj ącego 
osiągnięcie efektów 
kształcenia w 
zakresie wiedzy i 
umiejętności na 
poziomie 90% do 
100% oraz 
obecność na 
zajęciach 

zaliczenie z ćwiczeń Zarządzanie w regionie 
Średnia arytmetyczna z ocen z projektów weryfikujących osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie 

wiedzy i umiejętności zdobywanych na ćwiczeniach. 
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4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 
 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X (W) X (Ć)      
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 42 27 

Udział w wykładach 15 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 5 
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 33 48 
Przygotowanie do wykładu 5 10 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 10 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 23 28 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 75 75 
PUNKTY ECTS za przedmiot 3 3 
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MZARZI _04.2 - ZARZĄDZANIE PODATKAMI I RACHUNKOWO ŚĆ 
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Analiza sprawozdań finansowych 
 

Kod przedmiotu 04.3-4ZARZ-D48-A4 
Nazwa przedmiotu w 
języku 

polskim Analiza sprawozdań finansowych 
angielskim Financial statement analysis 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność ZARZĄDZANIE PODATKAMI I 

RACHUNKOWO ŚĆ 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot Instytut zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu Dr Rafał Bielawski 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Rafał Bielawski 
1.9. Kontakt Rafal.bielawski@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ 

SPECJALNOŚCIOWY, M ZARZI _04.2 - 
ZARZĄDZANIE PODATKAMI I 
RACHUNKOWO ŚĆ 

2.2. Status przedmiotu fakultatywny 
2.3. Język wykładowy Polski 
2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot IV semestr 
2.5. Wymagania wstępne Mikroekonomia, rachunkowość finansowa 
 

3. FORMY, SPOSOBY I  METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć Wykład, ćwiczenia połączone z dyskusją 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin, zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis 

Ćwiczenia – warsztat, analiza przypadków 
3.5. Wykaz 

literatury 
podstawowa 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, (red.) M. Hamrol, 

Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2004. 
2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, 

Warszawa: PWE 2002. 
uzupełniająca 1. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa 

przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 
2007.  

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 
4.1. Cele przedmiotu 
- Wiedza – znajomość celów i metod analizy sprawozdania finansowego. 
- Umiejętności  - obliczanie wskaźników finansowych na podstawie sprawozdania finansowego. 
- Kompetencje społeczne  - przygotowanie do pracy w zespole. 

 
4.2. Treści programowe 
Wykład 

1. Omówienie podmiotów prowadzących analizy sprawozdania finansowego. Cele i potrzeba analizy 
sprawozdania finansowego. Podmioty gospodarcze i podobne dokonują analizy sprawozdania finansowego. 
Motywy oceny sprawozdania finansowego przez te podmioty. 

2. Procedura prowadzenia analizy oraz charakterystyka podstawowych wzorców porównań. Kolejność 
czynności w ramach analizy w podziale na jej poszczególne rodzaje i zależności pomiędzy tymi rodzajami. 
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Sposób oceny wyliczonych wskaźników finansowych w oparciu o tzw. benchmarku. Charakterystyka 
poszczególnych wzorców porównań  z uwzględnieniem ich zalet i wad. Źródła informacji dostępne na 
rynku o benchmarkach. 

3. Charakterystyka funkcji i metod analizy wstępnej. Podział analizy wstępnej. Rola i ograniczenia analizy 
wstępnej. Charakterystyka metod analizy tj. analiza w czasie, analiza pionowa i pozioma. Problemy 
aplikacji analizy wstępnej. 

4. Omówienie analizy rachunku przepływów pieniężnych. Zasady analizy wstępnej rodzajów przepływów 
pieniężnych. Zasady i ograniczenia analizy znaków przepływów pieniężnych   
Ćwiczenia 

1. Charakterystyka wskaźników płynności finansowej. Dokładna budowa i interpretacja, problemy 
obliczeniowe i interpretacyjne takich wskaźników jak m.in.: bieżący, szybki, przyspieszony, cykl konwersji 
gotówki. 

2. Charakterystyka wskaźników wypłacalności. Dokładna budowa i interpretacja, problemy obliczeniowe i 
interpretacyjne takich wskaźników jak m.in.: wskaźnik zadłużenia ogólnego, wskaźnik długu, wskaźnik 
pokrycia odsetek, wskaźnik pokrycia obsługi długu. 

3. Omówienie wskaźników sprawności zarządzania. Dokładna budowa i interpretacja, problemy obliczeniowe 
i interpretacyjne takich wskaźników jak m.in.: wskaźnik kosztów operacyjnych, wskaźnik kosztów 
zmiennych, rotacja aktywów, struktura czasowa należności, wskaźnik ryzyka kredytowego, cykl 
należności. 

4. Omówienie wskaźników rentowności. Dokładna budowa i interpretacja, problemy obliczeniowe i 
interpretacyjne takich wskaźników jak m.in.: rentowność operacyjna, rentowność brutto, rentowność netto, 
ROA i ROE. Model czynników kształtujących ROEDu Ponta. 

5. Metody analizy czynnikowej. Ocena czynników kształtujących ROE. Zastosowanie analizy czynnikowej, 
sposób obliczania wagi czynników oraz słabości metody podstawień łańcuchowych lub logarytmicznej. 
Przykład zastosowania analizy czynnikowej do oceny czynników w modelu ROE. 

4.3. Efekty kształcenia 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++} [+++] 

 

 
Odniesienie do efektów 

kształcenia  
 

w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla obszaru 
W01 Definiuje istotę analizy sprawozdań finansowych ++ 

ZARZ1A_W01 
S1A_W01 
S1A_W02 

W02 Charakteryzuje podstawowe grupy wskaźników ++ 
ZARZ1A_W02 

S1A_W01 
S1A_W02 

 
w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     

U01 Określa praktyczny sposób wykorzystania 
wskaźników 

++ 
ZARZ1A_U01 

S1A_U09 
 

U02 Projektuje zestawy wskaźników do analizy ++ 
ZARZ1A_U02 

S1A_U02 
S1A_U03 

U03 Opracowuje praktyczny model analizy 
wskaźnikowej, który jest wykorzystywany do 
wprowadzania zmian w organizacji 

++ 
+++ 

ZARZ1A_U03 
ZARZ1A_U15 

S1A_U02 
S1A_U06 
S1A_U02 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Współpracuje w zespołach w roli członka lub 

lidera 
++ 

ZARZ1A_K01 
S1A_K01 
S1A_K02 

 
K02 Podejmuje wysiłek samodzielnego zdobywania i 

doskonalenia wiedzy z zakresu analizy sprawozdań 
finansowych 

++ 
ZARZ1A_K02 

S1A_K02 
 

4.4. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
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W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. 
Zaliczył egzamin 
pisemny na 
poziomie 50-
60% 
maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-
60% 
maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. 
Zaliczył egzamin 
pisemny na 
poziomie 61-
70% 
maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-
70% 
maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje społeczne 
weryfikowane 
egzaminem pisemnym. 
Zaliczył egzamin 
pisemny na poziomie 71-
80% maksymalnej liczby 
punktów możliwych do 
zdobycia. 
 
 
 
 
 
 
Ć - Zaliczył kolokwium 
na poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych do 
zdobycia, uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W - Posiadł 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. 
Zaliczył egzamin 
pisemny na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje społeczne 
weryfikowane 
egzaminem pisemnym. 
Zaliczył egzamin 
pisemny na poziomie 91-
100% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do zdobycia. 
 
 
 
 
 
 
Ć - zaliczył kolokwium 
na poziomie 91 -
100%maksymalnej liczby 
punktów możliwych do 
zdobycia, uczęszczał na 
zajęcia. 

4.5. Metody oceny 
 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X (W)  X (ćw)     
5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE 
NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

77 47 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 30 15 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 73 103 
Przygotowanie do wykładu 20 25 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 20 25 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 33 53 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 150 150 
PUNKTY ECTS za przedmiot 6 6 
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Negocjacje i podejmowanie decyzji 
 

Kod przedmiotu 04.0-4ZARZ-D49-N6 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Negocjacje i podejmowanie decyzji 
Negotiations and decision - making angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Joanna Grzela 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Joanna Grzela 
1.9. Kontakt  joanna.grzela@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 

MZARZI_04.2 Zarządzanie podatkami i rachunkowość 
2.2. Status przedmiotu Obowiazkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

6 

2.5. Wymagania wstępne Podstawy zarządzania; Nauka o organizacji; Socjologia 

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Wykłady, ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne wykład, metoda oglądowa (prezentacja multimedialna w programie Power 

Point), analiza przypadków (case study) – poszukiwanie rozwiązań 
problemów, dyskusja i burza mózgów – angażowanie studentów do 
wymiany spostrzeżeń i wniosków; ćwiczenia z zastosowaniem prezentacji 
multimedialnych, analiza tekstu, dyskusja. 

3.5. Wykaz 
literatur
y 

Podstawowa 
 
 
 

1. Donaldson M. C., Negocjacje dla bystrzaków, Helion Gliwice 2008.  
2. Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez 
poddawania się, Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. 
 
1. Steele P., Murphy J., Jak odnieść sukces w negocjacjach,  

Kraków Oficyna Ekonomiczna, 2005. 

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
C1- Znajomość zagadnień z zakresu negocjacji oraz rozwijanie praktycznych umiejętności stosowania 
najważniejszych zasad i technik ich prowadzenia. 
C2- Nabycie umiejętności związanych z: przygotowaniem się do negocjacji, stosowaniem różnych  strategii 
i stylów negocjowania, wykorzystaniem taktyk negocjacyjnych, asertywną postawą podczas rozmów 
negocjacyjnych, negocjowaniem ceny. 
C3- uwrażliwienie na społeczny aspekt procesu  negocjacji i podejmowania decyzji, w celu nabrania 
pewności podczas zawierania transakcji 
4.2. Treści programowe 

Strategie i style negocjacji. Cel negocjacji. Negocjacje wewnątrz organizacji. Negocjacje międzynarodowe. 
Negocjacje w rejonach konfliktu i w sytuacjach kryzysowych. Przygotowanie negocjacji. Zabezpieczenie 
informacyjne negocjacji. Przewodniczenie negocjacjom. Ocena sytuacji. Formy i sposoby prowadzenia 
negocjacji. Negocjacje jako podstawa osiągnięcia porozumienia. Przygotowania do negocjacji. Skuteczne 
prowadzenie rozmowy negocjacyjnej. Fazy negocjacji - specyfika i znaczenie każdej z nich. Negocjacyjne 
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narzędzia - czyli w jaki sposób skutecznie wykorzystać negocjacyjne taktyki. Asertywność w negocjacjach. 
Uwarunkowania podejmowania decyzji. Komunikacja w procesie negocjacji, elastyczność i twórcze 
rozwiązywanie problemów w patowych i trudnych sytuacjach podczas negocjacji. Style podejmowania decyzji. 
Kultura narodowa a proces podejmowania decyzji. 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01  Opisuje istotę negocjacji i podejmowania decyzji  +++ ZARZ1A_W20 
 

S1A_W02 
S1A_W06 
S1A_W11 

W02 Definiuje podstawowe style  i techniki negocjacyjne ++ ZARZ1A_W03  S1A_W01 
S1A_W07 
S1A_W09 

W03 Określa standardowe metody wspomagające procesy 
decyzyjne 

++ ZARZ1A_W19 S1A_W06 
 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Formułuje i analizuje problemy związane z 

podejmowaniem decyzji podczas negocjacji 
++ ZARZ1A_U05 S1A_U02 

S1A_U03 
S1A_U07 

U02 Argumentuje i negocjuje w imię osiągania wspólnych 
celów 

++ ZARZ1A_U11 S1A_U06 
S1A_U07 

U03 Tworzy i realizuje proces negocjacji i podejmowania 
decyzji  w oparciu o posiadaną wiedzę 

+++ ZARZ1A_U13 S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Organizuje i prowadzi negocjacje ++ ZARZ1A_K01 S1A_K01 

S1A_K02 
S1A_K03 

K02 Wykazuje aktywność  w zakresie umiejętności 
interpersonalnych i efektywnego ich stosowania 

+++ ZARZ1A_K05 S1A_K06 
S1A_K07 

K03     
 

4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 
 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
Posiadł podstawowa 
wiedzę, umiejętności 
i kompetencje 
społeczne; zaliczył 
test końcowy na 
poziomie 50-59%; 
uczęszczał na 
ćwiczenia 

Posiadł podstawowa 
wiedzę, umiejętności 
i kompetencje 
społeczne; zaliczył 
test końcowy na 
poziomie 60-69%; 
uczęszczał na 
ćwiczenia 

Zdobył wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne na dobrym 
poziomie; zaliczył 
test na poziomie 70-
79%; aktywnie 
uczestniczył w 
zajęciach i  
ćwiczeniach 

Prezentuje wysoki 
poziom wiedzy, 
umiejętności i 
kompetencji 
społecznych; 
zaliczył test na 
poziomie 80 - 89%; 
aktywnie 
uczestniczył w 
zajęciach i  
ćwiczeniach; 
przygotował 
prezentację 
multimedialną 

Prezentuje bardzo 
wysoki poziom 
wiedzy, umiejętności 
i kompetencji 
społecznych; 
zaliczył test na 
poziomie 90 - 100%; 
aktywnie 
uczestniczył w 
zajęciach i  
ćwiczeniach; 
przygotował 
prezentację 
multimedialną; 
przygotował i 
odegrał przed grupą 
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scenę, związana z 
omawianymi 
zagadnieniami 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

   X    X 
(prezentacja 
mulimedialna, 
scenki 
sytuacyjne) 

 
5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 42 27 

Udział w wykładach 15 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 5 
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 33 48 
Przygotowanie do wykładu 5 10 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 10 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 23 28 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 75 75 
PUNKTY ECTS za przedmiot 3 3 
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Polityka podatkowa przedsiębiorstwa  
 

Kod przedmiotu 04.0-4ZARZ-D50-P6 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Polityka podatkowa przedsiębiorstwa  
Tax policy of enterprise angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne / studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki  
1.5. Specjalność Zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Prof. UJK dr hab. Barbara Zbroińska 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. UJK dr hab. Barbara Zbroińska 
1.9. Kontakt  b.zbroinska@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 

MZARZI_04.2 - ZARZĄDZANIE PODATKAMI I RACHUNKOWOŚĆ 
2.2. Status przedmiotu Obowiazkowy 
2.3. Język wykładowy Polski  
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

6 

2.5. Wymagania wstępne Rachunkowość 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną / egzamin 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład audytoryjny z wykorzystaniem techniki multimedialnej ćwiczenia 

– czynne metody: zadania do rozwiązania, studium przypadku 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa 3. Gomułowicz A., Małecki J. Podatki i prawo podatkowe. Warszawa. 
LexisNexis 2011. 

4. Ickiewicz J. Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw. Warszawa. PWE 
2010. 

 
1. Zbroińska B. Aktywność podatkowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

Kielce. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 2006. 

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 

4.1. Cele przedmiotu 
C1- Rozróżnianie odmiennych strategii w zakresie kształtowania obciążeń w podatku dochodowym.  
C2- Opanowanie umiejętności identyfikowania decyzji podatkowej z przepisami właściwej ustawy. 
C3- Uświadomienie ryzyka podatkowego i problemu moralności podatkowej oraz skutków unikania i 
uchylania się od podatków. 
4.2. Treści programowe 

Wykład: 
System podatkowy w Polsce. Parapodatki. Ekonomiczny i prawny aspekt podatku. Granice opodatkowania. 
Funkcje systemu podatkowego. Strategie kosztowe w podatkach dochodowych. Strategie dochodowe w 
optymalizacji obciążeń fiskalnych. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podmioty powiązane w 
prawie podatkowym. Wykorzystanie mechanizmu cen transferowych w optymalizacji podatkowej. Techniki 
zmniejszania obciążeń z wykorzystaniem jurysdykcji krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 
Porozumienie w sprawie ustalania cen transferowych jako instrument ograniczania ryzyka podatkowego. 
Unikanie i uchylanie od opodatkowania. Sankcje podatkowe. 
Ćwiczenia: 
Strategie kosztowe w podatkach dochodowych. Strategie dochodowe w optymalizacji obciążeń fiskalnych. 
Wykorzystanie mechanizmu cen transferowych w optymalizacji podatkowej. Techniki zmniejszania obciążeń z 
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wykorzystaniem jurysdykcji krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Rozumie konieczność ponoszenia obciążeń 
podatkowych 

+++ ZARZ1A_W05 
S1A_W02 
S1A_W11 

W02 
Zna elementy konstrukcyjne podatków obciążających 
przedsiębiorcę i wie, jakie ustawy je regulują 

++ 
+++ 

ZARZ1A_W03 
ZARZ1A_W09 

S1A_W01 
S1A_W07 
S1A_W09 

W03 Wie jakie są legalne możliwości zmniejszania 
obciążenia podatkowego i jest świadomy ryzyka 
podatkowego 

+++ 
ZARZ1A_W09 S1A_W07 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 

Potrafi identyfikować czynniki mające wpływ na 
wysokość obciążeń podatkowych w przedsiębiorstwie 

+++ 
+++ 

ZARZ1A_U03 
ZARZ1A_U04 

S1A_U03   
S1A_U01 
S1A_U02 

U02 
Potrafi przyporządkować strategię podatkową do 
konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa 

+++ 
+++ 

ZARZ1A_U03 
ZARZ1A_U04 

S1A_U02    
S1A_U01 
S1A_U03 

U03 Umie rozróżnić działania unikania opodatkowania, 
uchylania się od opodatkowania i przestępstwa 
podatkowego   

+++ 
+++ 
++ 

ZARZ1A_U24 
ZARZ1A_U26 
ZARZ1A_U28 

S1A_U07 
S1A_U05 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 

Dostrzega związki między podejmowaniem decyzji, a 
skutkami ekonomicznymi i prawnymi    

+++ 
ZARZ1A_K02 

S1A_K02 
S1A_K04 
S1A_K05 

K02 Umie dokonywać wyborów   ++ ZARZ1A_K03 S1A_K02 
K03 Umie argumentować podejmowane decyzje  ++ ZARZ1A_K03 S1A_K02 

 
4.4. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
WYKŁAD WYKŁAD WYKŁAD WYKŁAD WYKŁAD 

50-59% 
maksymalnej liczby 
punktów z testu 
egzaminacyjnego/ 
zaliczeniowego 
zawierającego 
weryfikację 
wszystkich 
założonych efektów 
kształcenia 

60-69% 
maksymalnej liczby 
punktów z testu 
egzaminacyjnego/ 
zaliczeniowego 
zawierającego 
weryfikację 
wszystkich 
założonych efektów 
kształcenia 

70-79% 
maksymalnej liczby 
punktów z testu 
egzaminacyjnego/ 
zaliczeniowego 
zawierającego 
weryfikację 
wszystkich 
założonych efektów 
kształcenia 

80-89% 
maksymalnej liczby 
punktów z testu 
egzaminacyjnego/ 
zaliczeniowego 
zawierającego 
weryfikację 
wszystkich 
założonych efektów 
kształcenia 

90-100% 
maksymalnej liczby 
punktów z testu 
egzaminacyjnego/ 
zaliczeniowego 
zawierającego 
weryfikację 
wszystkich 
założonych efektów 
kształcenia 

ĆWICZENIA ĆWICZENIA ĆWICZENIA ĆWICZENIA ĆWICZENIA 

50-59% 
maksymalnej liczby 
punktów z testu 
egzaminacyjnego/ 
zaliczeniowego 

60-69% 
maksymalnej liczby 
punktów z testu 
egzaminacyjnego/ 
zaliczeniowego 

70-79% 
maksymalnej liczby 
punktów z testu 
egzaminacyjnego/ 
zaliczeniowego 

80-89% 
maksymalnej liczby 
punktów z testu 
egzaminacyjnego/ 
zaliczeniowego 

90-100% 
maksymalnej liczby 
punktów z testu 
egzaminacyjnego/ 
zaliczeniowego 
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zawierającego 
weryfikację 
wszystkich 
założonych efektów 
kształcenia 

zawierającego 
weryfikację 
wszystkich 
założonych efektów 
kształcenia 

zawierającego 
weryfikację 
wszystkich 
założonych efektów 
kształcenia 

zawierającego 
weryfikację 
wszystkich 
założonych efektów 
kształcenia 

zawierającego 
weryfikację 
wszystkich 
założonych efektów 
kształcenia 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X (W)  X (Ćw)     
 
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

62 37 

Udział w wykładach 30 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 10 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 38 63 
Przygotowanie do wykładu 5 15 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 15 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 28 33 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 100 100 
PUNKTY ECTS za przedmiot 4 4 
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Praktyki zawodowe 
 

Kod przedmiotu 04.2-4ZARZ-D51-P4 
Nazwa przedmiotu w 
języku 

polskim Praktyki zawodowe 
Apprenticeships angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Jerzy Zamojski 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Jerzy Zamojski 
1.9. Kontakt  jzamojski@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 

MZARZI_04.2 - ZARZĄDZANIE PODATKAMI I RACHUNKOWOŚĆ 
2.2. Status przedmiotu Fakultatywny 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
realizowany jest przedmiot 

4 

2.5. Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku 

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Ćwiczenia terenowe 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi UJK – zakłady pracy, 

w których student(ka) odbywa praktykę 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Metody oglądowe, praktyczne 
5.1. Wykaz literatury podstawowa Regulamin praktyk studenckich, Instrukcja 

wykonywania praktyk dla danej specjalności 
uzupełniająca Dokumentacja przedsiębiorstwa (regulaminy, 

procedury, dokumenty itd.) 
 

4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
Wiedza: Zna procesy zachodzące w przedsiębiorstwie 
Umiejętności: Potrafi realizować zadania zlecane przez kierownika 
Kompetencje społeczne: potrafi pracować w zespole 
4.2. Treści programowe 

Zależne od programu praktyk zawodowych w danym zakładzie pracy. W programie praktyk mają być 
uwzględnione treści odpowiadające specjalności studiowanej przez studenta (przedstawione w instrukcji dla 
danej specjalności). 
Praktyka zawodowa umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i gospodarki 
przedsiębiorstwa, bez względu na przedmiot jego działalności, formę własności czy wielkość. Wiedza nabyta w 
czasie praktyki obejmuje problematykę podstaw zarządzania w tym zarządzania finansami, gospodarki 
czynnikiem ludzkim, kształtowania strategii i polityki rynkowej kierowania realizacją funkcji marketingowej w 
instytucjach rynkowych. Zapewnia poznanie miejsca i roli przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, zasad 
gospodarowania jego potencjałem, czy umiejętności dokonywania analiz i ocen wyników działalności 
przedsiębiorstwa. Praktyka zawodowa przygotowuje do obejmowania stanowisk kierowniczych i doradczych 
zarówno w przedsiębiorstwach jak i innych organizacjach z nimi współpracujących oraz w firmach 
konsultingowych. 
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4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

     
W01 Zna zasady i regulaminy obowiązujące w 

przedsiębiorstwie 
++ 
+++ 

ZARZ1A_W09 
ZARZ1A_W21 

S1A_W07 
S1A_W10 

W02 Zna procedury i zadania realizowane w 
przedsiębiorstwie 

++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 

ZARZ1A_W08 
ZARZ1A_W11 
ZARZ1A_W12 
ZARZ1A_W14 
ZARZ1A_W15 
ZARZ1A_W16 

S1A_W02 
S1A_W03S1A_W04 
S1A_W05 
S1A_W07 
S1A_W11 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Umie wykonywać czynności administracyjne ++ 

++ 
++ 
+++ 

ZARZ1A_U03 
ZARZ1A_U06 
ZARZ1A_U08 
ZARZ1A_U29 

S1A_U02 
S1A_U03 S1A_U06 

U02 Umie wykonywać czynności zarządcze ++ 
++ 
++ 
++ 
+++ 

ZARZ1A_U03 
ZARZ1A_U06 
ZARZ1A_U08 
ZARZ1A_U09 
ZARZ1A_U29 

S1A_U02 
S1A_U03 S1A_U04 
S1A_U06 
S1A_U08 

U03 Umie opracować zadania dla pracowników ++ 
++ 
++ 
+++ 

ZARZ1A_U03 
ZARZ1A_U04 
ZARZ1A_U08 
ZARZ1A_U29 

S1A_U01 
S1A_U02 
S1A_U03 S1A_U06 

 w zakresie KOMPETENCJI 
SPOŁECZNYCH:  

   

K01 jest świadomy wagi prawidłowego zarządzania 
przedsiębiorstwem 

++ ZARZ1A_K01 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 

K02 Jest świadomy wagi prawidłowego zarządzania 
zasobami (zwłaszcza ludzkimi) 

++ ZARZ1A_K01 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 

K03 jest wrażliwy na problemy przedsiębiorstwa ++ ZARZ1A_K03  
S1A_K02 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć * 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

Ocena zgodna z 
oceną zakładowego 
opiekuna praktyk i 
kryteriami 
Instytutowego 
Opiekuna Praktyk  

Ocena zgodna z 
oceną zakładowego 
opiekuna praktyk i 
kryteriami 
Instytutowego 
Opiekuna Praktyk  

Ocena zgodna z 
oceną zakładowego 
opiekuna praktyk i 
kryteriami 
Instytutowego 
Opiekuna Praktyk  

Ocena zgodna z 
oceną zakładowego 
opiekuna praktyk i 
kryteriami 
Instytutowego 
Opiekuna Praktyk  

Ocena zgodna z 
oceną zakładowego 
opiekuna praktyk i 
kryteriami 
Instytutowego 
Opiekuna Praktyk  

* Ocena zakładowego opiekuna praktyk może zostać zmodyfikowana w wyniku niedopełnienia przez studenta kryteriów jakości, staranności 
i terminowości realizacji praktyk i ich dokumentacji 
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4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 
 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

       X 
(praktyka) 

 
5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

160 160 

Udział w wykładach   
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 160 160 
Udział w konsultacjach   
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp.   
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 0 0 
Przygotowanie do wykładu   
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp.   
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium   
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 160 160 
PUNKTY ECTS za przedmiot 6 6 
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Prawo celne 
 

Kod przedmiotu 10.0-4ZARZ-D52-P5 
Nazwa przedmiotu 
w języku  

polskim Prawo Celne 
Customs law angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie  
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne  
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia  
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Mgr Michał Marciniak 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr Michał Marciniak 
1.9. Kontakt  Michal.marciniak@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 

MZARZI_04.2 Zarządzanie podatkami i rachunkowość 
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

5. 

2.5. Wymagania wstępne Encyklopedia prawa 

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Wykład  
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną   
3.4. Metody dydaktyczne Wykład, omawianie przypadków i orzecznictwa 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa LS. Naruszewicz, Wspólnotowe prawo celne, LexisNexis, Warszawa 
2010. 
Prawo celne z wprowadzeniem, Warszawa 2005 
 

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
C1- znajomość podstawowych norm prawnych z zakresu prawa celnego  
C2- stosowanie przepisów prawa celnego 
C3- krytyczna postawa w ocenie stanu faktycznego dotyczącego relacji społecznych w przestrzeni prawa 
celnego 
4.2. Treści programowe 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz funkcje prawa pracy. Zasady prawa 
celnego. Specyfika źródeł prawa celnego. Rodzaje umowy prawa celnego. Ustanie umownego prawa celnego – 
wygaśniecie, rozwiązanie za porozumieniem stron, wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia. Wybrane 
zagadnienia prawa celnego. 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
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ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01  Student, który zaliczył przedmiot zna podstawowe akty 
prawne regulujące problematykę prawa celnego 

 +++ ZARZ1A_W01 S1A_W01 

W02 Student objaśnia istotę regulacji prawnych (norm 
prawnych) funkcjonujących w obszarze prawa celnego 

+ ZARZ1A_W07 S1A_W01 
S1A_W03 

W03 Student rozpoznaje i poprawnie charakteryzuje 
podstawowe instytucje prawne z zakresu prawa celnego 

+++ ZARZ1A_W10 S1A_W04 
S1A_W05 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Student analizuje sytuację prawną eksporterów +++ 

 
ZARZ1A_U2 S1A_U02 

S1A_U08 
U02 Student rozwiązuję sytuacje problemowe podmiotów 

funkcjonujących w przestrzeni szeroko rozumianego prawa 
celnego 

+ ZARZ1A_U5 S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U07 

U03 Student samodzielnie rozwiązuje kazusy prawne w ramach 
analizy norm prawnych regulujących obszar prawa celnego 

+ ZARZ1A_U7 S1A_U01 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Student samodzielnie ocenia obowiązujący stan prawny 

sytuacji podmiotów będących uczestnikami stosunków 
prawnych dotyczących prawa celnego 

+ ZARZ1A_K04 S1A_K04 
S1A_K06 
S1A_K07 

K02 Student zachowuje ostrożność i krytycyzm w ocenie stanu 
faktycznego dotyczącego relacji społecznych w przestrzeni 
prawa celnego 

+ ZARZ1A_K04 S1A_K04 
S1A_K06 
S1A_K07 

K03 Student jest zorientowany w praktyczne wykorzystanie 
wiedzy teoretycznej w realnych sytuacjach życiowych 
związanych z prawem celnym 

+ ZARZ1A_K07 S1A_K07 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X       
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE 
NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 21 11 

Udział w wykładach 15 5 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. - - 
Udział w konsultacjach 5 5 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 1 1 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 9 19 
Przygotowanie do wykładu - - 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. - - 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 9 19 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 30 30 
PUNKTY ECTS za przedmiot 1 1 
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Prawo podatkowe 
 

Kod przedmiotu 10.0-4ZARZ-D53-P4 
Nazwa przedmiotu 
w języku  

polskim Prawo podatkowe 
Tax law angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie  
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne  
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia  
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Mgr Michał Marciniak 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr Michał Marciniak 
1.9. Kontakt  Michal.marciniak@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 

MZARZI_04.2 - ZARZĄDZANIE PODATKAMI I RACHUNKOWOŚĆ 
2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

4. 

2.5. Wymagania wstępne  

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Wykład  
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin   
3.4. Metody dydaktyczne Wykład, omawianie przypadków i orzecznictwa 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa Gomułowicz A., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 
2013. 
Michalak A., VAT Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013. 
 

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
C1- znajomość podstawowych norm prawnych z zakresu prawa podatkowego  
C2- stosowanie przepisów prawa podatkowego 
C3- krytyczna postawa w ocenie stanu faktycznego dotyczącego relacji społecznych w przestrzeni prawa 
podatkowego 
4.2. Treści programowe 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz funkcje prawa podatkowego. Zasady prawa 
podatkowego. Specyfika źródeł prawa podatkowego. Rodzaje umowy prawa podatkowego. Ustanie umownego 
prawa podatkowego – wygaśniecie, rozwiązanie za porozumieniem stron, wypowiedzenie, rozwiązanie bez 
wypowiedzenia. Wybrane zagadnienia prawa podatkowego. 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
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ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień nasycenia 
efektu 

przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01  Student, który zaliczył przedmiot zna podstawowe akty 
prawne regulujące problematykę prawa podatkowego 

 + ZARZ1A_W01 S1A_W01 

W02 Student objaśnia istotę regulacji prawnych (norm 
prawnych) funkcjonujących w obszarze prawa 
podatkowego 

+ ZARZ1A_W07 S1A_W01 
S1A_W03 

W03 Student rozpoznaje i poprawnie charakteryzuje 
podstawowe instytucje prawne z zakresu prawa 
podatkowego 

+ ZARZ1A_W10 S1A_W04 
S1A_W05 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Student analizuje sytuację prawną eksporterów + 

 
ZARZ1A_U2 S1A_U02 

S1A_U08 
U02 Student rozwiązuję sytuacje problemowe podmiotów 

funkcjonujących w przestrzeni szeroko rozumianego 
prawa podatkowego 

+ ZARZ1A_U5 S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U07 

U03 Student samodzielnie rozwiązuje kazusy prawne w ramach 
analizy norm prawnych regulujących obszar prawa 
podatkowego 

+ ZARZ1A_U7 S1A_U01 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Student samodzielnie ocenia obowiązujący stan prawny 

sytuacji podmiotów będących uczestnikami stosunków 
prawnych dotyczących prawa podatkowego 

+ ZARZ1A_K04 S1A_K04 
S1A_K06 
S1A_K07 

K02 Student zachowuje ostrożność i krytycyzm w ocenie stanu 
faktycznego dotyczącego relacji społecznych w przestrzeni 
prawa podatkowego 

+ ZARZ1A_K04 S1A_K04 
S1A_K06 
S1A_K07 

K03 Student jest zorientowany w praktyczne wykorzystanie 
wiedzy teoretycznej w realnych sytuacjach życiowych 
związanych z prawem podatkowym 

+ ZARZ1A_K07 S1A_K07 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X       
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE 
NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 41 26 

Udział w wykładach 30 15 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 0 0 
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 1 1 
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 34 49 
Przygotowanie do wykładu   
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp.   
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 34 49 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 75 75 
PUNKTY ECTS za przedmiot 3 3 
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Rachunek kosztów 
 

Kod przedmiotu 04.3-4ZARZ-D54-R4 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Rachunek kosztów 
Cost account angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie  
1.2. Forma studiów studia stacjonarne /studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Aleksandra Pisarska 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Aleksandra Pisarska 
1.9. Kontakt  apisarska@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 

MZARZI_04.2 - ZARZĄDZANIE PODATKAMI I RACHUNKOWOŚĆ 
2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

4. 

2.5. Wymagania wstępne Rachunkowość finansowa,  

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin, Zaliczenie z oceną, 

3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis 
Ćwiczenia – warsztat, analiza przypadków 

3.5. Wykaz 
literatur
y 

podstawowa 3. Matuszewicz J., 2011: Rachunek kosztów. Wydawnictwo Finans 
Servis, Warszawa 

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 
2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

uzupełniająca 2. Zakładowy plan kont. 
 

4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
Wiedza – Znajomość rachunku kosztów i jego zadań,  
Umiejętności -  Stosowanie metod kalkulacji kosztów wytworzenia produktów i usług 
Kompetencje społeczne – Organizowanie i kierowanie zespołem w zakresie tworzenia i prowadzenie 
rachunku kosztów.  
4.2. Treści programowe 

Wykład: 
Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja, Ewidencja i rozliczanie kosztów, Koszty bezpośrednie i pośrednie w 
rachunku kosztów, Kalkulacja kosztów produktów i usług i metody jej sporządzania  

Ćwiczenia: 
Etapy ewidencji i rozliczania kosztów – przykłady, Metody kalkulacji kosztów- przykłady 
 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
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ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01  Zna specjalistyczne zastosowanie wiedzy z zakresu 
analizy rachunku kosztów i zna jego strukturę. 

++ ZARZ1A_W15 S1A_W07 
S1A_W11 

W02 Definiuje elementy rachunku kosztów, zna jego cechy, 
cele jego sporządzania  

++ ZARZ1A 
_W05 

S1A_W02 
S1A_W11 

W03 Objaśnia wymagania jakie muszą być spełnione, aby treść 
ekonomiczno-finansowa zawarta w rachunku kosztów 
była m.in. wiarygodna, porównywalna, przydatna 

++ ZARZ1A 
_W16 

S1A_W02 
S1A_W03 

W04 Rozumie nadrzędne i podstawowe zasady rachunkowości 
oraz wpływ ich stosowania na otoczenie zewnętrzne i 
wewnętrzne jednostki organizacyjnej 

++ ZARZ1A 
_W05 

S1A_W02 
S1A_W11 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Stosuje wiedzę o odpowiednich metodach i narzędziach 

analitycznych wspomagających procesy decyzyjne  
++ ZARZ1A 

_U05 
S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U07 

U02 Potrafi wykorzystywać metody matematyczne w 
zarządzaniu, analizować i dokonywać syntezy danych  

++ ZARZ1A 
_U02 

S1A_U02 
S1A_U08 

U03 Formułuje oceny proponowanych rozwiązań i uczestniczy 
w procesach podejmowania decyzji 

++ ZARZ1A 
_U08 

S1A_U06 
 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Organizuje i kieruje pracą zespołów podczas 

przygotowywania dokumentacji do analiz 
++ ZARZ1A 

_K01 
S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 

K02 Wykazuje się odwagą w przekazywaniu własnych 
poglądów 

++ ZARZ1A 
_K03 

S1A_K02 

K03 Podejmuje się samodzielnego zdobywania i doskonalenia 
wiedzy oraz zmian w zakresie swojego zatrudnienia 

++ ZARZ1A 
_K04 

S1A_K04 
S1A_K06 
S1A_K07 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

W- Student 
przyswoił 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 

W- Student 
przyswoił 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 

W- Student 
przyswoił, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 

W - Student 
przyswoił, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 

W - Student 
przyswoił, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć - Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91 -
100%maksymalnej 
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maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia, uczęszczał 
na zajęcia. 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X(W)  X(Ćw)     
        
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

62 37 

Udział w wykładach 30 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 10 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 38 63 
Przygotowanie do wykładu 5 15 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 15 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 28 33 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 100 100 
PUNKTY ECTS za przedmiot 4 4 
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Rachunkowość podatkowa 
 

Kod przedmiotu 04.3-4ZARZ-D55-R6 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Rachunkowość podatkowa 
Tax Accounting angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie  
1.2. Forma studiów studia stacjonarne /studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Aleksandra Pisarska 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Aleksandra Pisarska 
1.9. Kontakt  apisarska@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 

MZARZI_04.2 - ZARZĄDZANIE PODATKAMI I RACHUNKOWOŚĆ 
2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

6 

2.5. Wymagania wstępne Rachunkowość finansowa, Prawo podatkowe 

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin, Zaliczenie z oceną 

3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis 
Ćwiczenia – warsztat, analiza przypadków 

3.5. Wykaz 
literatur
y 

podstawowa 1. Winiarska K., Startek K., Rachunkowość podatkowa, Wydawnictwo 
C.H. Beck, Warszawa 2011 

2. Olchowicz I., Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2011 
uzupełniająca 1. Cicha A., Podatki w rachunkowości, Oficyna Wydawnicza Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011 
 

4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
Wiedza – Zna przesłanki powstawania różnic pomiędzy przychodami, kosztami i wynikiem według prawa 
bilansowego i prawa podatkowego. 
Umiejętności -  Odzwierciedla w ewidencji księgowej różnice wynikające z kosztów uzyskania przychodów 
i przychodów podlegających opodatkowaniu  
Kompetencje społeczne – Organizuje i kieruje zespołem w zakresie tworzenia informacji powstających w 
ewidencji księgowej dotyczącej celów podatkowych i bilansowych    
4.2. Treści programowe 

Wykład: 
Zasady prawa bilansowego i podatkowego – podobieństwa i różnice. Koszty według prawa 
bilansowego i podatkowego. Przychody bilansowe a podatkowe. Zasady ustalenia wyniku 
rachunkowego. Ustalenie dochodu podatkowego. Klasyfikacja różnic w przychodach i kosztach. 
Ewidencja w księgach rachunkowych różnic trwałych i przejściowych. Obowiązki podatnika. Podatek 
dochodowy fiskalny i księgowy. Strata podatkowa. Ewidencja odroczonego podatku dochodowego. 
Przepisy prawa regulujące amortyzację. Amortyzacja w świetle regulacji podatkowych. Amortyzacja 
według prawa bilansowego. Ulepszenia własnych środków trwałych. Ustalenie wartości środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
Ćwiczenia: 
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Ewidencja kosztów i przychodów dla celów podatkowych i bilansowych - Ewidencja różnic 
Ustalenie dochodu do opodatkowania – ewidencja 
Ewidencja odroczonego podatku dochodowego 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Identyfikuje przychody i koszty według prawa 
podatkowego oraz prawa bilansowego 

+++ ZARZ1A_W03 S1A_W01 
S1A_W07 
S1A_W09 

W02 Zna zasady ustalania dochodu do opodatkowania, 
ustalania podatku należnego. 

++ ZARZ1A 
_W05 

S1A_W02 
S1A_W11 

W03 Identyfikuje determinanty wyniku podatkowego i 
bilansowego 

+++ ZARZ1A 
_W14 

S1A_W02 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Ewidencjonuje koszty i przychody dla celów 

podatkowych i bilansowych – różnice trwałe i 
przejściowe.  

++ ZARZ1A 
_U03 

S1A_U02 
S1A_U03 

U02 Ustala dochód do opodatkowania. Ewidencjonuje  
odroczony podatek dochodowy. Ustala dochód, wynik 
finansowy, podstawę do opodatkowania i podatek należny 

+++ ZARZ1A 
_U05 

S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U07 

U03 Potrafi klasyfikować przychody podlegające 
opodatkowaniu  

+++ ZARZ1A 
_U18 

S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Organizuje i kieruje pracą zespołów podczas 

przygotowywania dokumentacji do ustalenia dochodu i 
wyniku finansowego jednostki gospodarczej 
 

+++ ZARZ1A 
_K01 

S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 

K02 Wykazuje się odwagą w przekazywaniu własnych 
poglądów 

++ ZARZ1A 
_K03 

S1A_K02 

K03 Podejmuje się samodzielnego zdobywania i doskonalenia 
wiedzy oraz zmian w zakresie swojego zatrudnienia 

+++ ZARZ1A 
_K04 

S1A_K04 
S1A_K06 
S1A_K07 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

W- Student 
przyswoił 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 

W- Student 
przyswoił 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 

W- Student 
przyswoił, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 

W - Student 
przyswoił, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 

W - Student 
przyswoił, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
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punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

do zdobycia. 
 
 
Ć - Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

do zdobycia. 
 
 
Ć - Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

do zdobycia. 
 
Ć - Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91 -
100%maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia, uczęszczał 
na zajęcia. 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X(W)  X(Ćw)     
 
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

42 27 

Udział w wykładach 15 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 5 
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 33 48 
Przygotowanie do wykładu 5 10 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 10 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 23 28 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 75 75 
PUNKTY ECTS za przedmiot 3 3 
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Rachunkowość zarządcza 
 

Kod przedmiotu 04.3-4ZARZ-D56-R3 
Nazwa przedmiotu 
w języku 

polskim Rachunkowość zarządcza 

angielskim Management Accounting 
 

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 
1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia  
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu      dr  hab. Anna Wójcik-Karpacz 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr  hab. Anna Wójcik-Karpacz 
1.9. Kontakt  Anna.karpacz@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 

MZARZI_04.2 - ZARZĄDZANIE PODATKAMI I RACHUNKOWOŚĆ 
2.2. Status przedmiotu fakultatywny 
2.3. Język wykładowy Polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

3 

2.5. Wymagania wstępne Rachunkowość finansowa 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykłady/ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia  w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin i Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład: metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, angażowanie studentów do wymiany 
spostrzeżeń i wniosków 

3.5. Wykaz 
literatur
y 

podstawowa Dobija D., Rachunkowość zarządcza, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2009 
Świderska G. (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, 
Difin, Warszawa 2010 

uzupełniająca Kotapski R., Rachunkowość zarządcza, Wyd. Marina, Wrocław 2009 
 

4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza- Znajomość klasyfikacji kosztów na potrzeby podejmowania decyzji menedżerskich 
Umiejętności – wykorzystanie rachunku kosztów działań w podejmowaniu decyzji średnio- i długookresowych 
Kompetencje społeczne - wykształcenie reguł pracy zespołowej w zakresie wykorzystania rachunku kosztów 
zmiennych w podejmowaniu decyzji krótkookresowych 

4.2. Treści programowe 
Wykład: 
Pojęcie kosztów. Obiekty kosztów. Istota i zakres rachunku kosztów. Sposoby prezentacji i ewidencji kosztów. 
Cele sprawozdawczego rachunku kosztów. Pojęcie kosztu standardowego. Standardy materiałów bezpośrednich, 
robocizny bezpośredniej i innych kosztów bezpośrednich. Standardy kosztów pośrednich. Odchylenia od 
standardów. Wykorzystanie koncepcji zmienności kosztów dla ustalenia standardowej stawki kosztów 
pośrednich. Ujawnianie i rozliczanie odchyleń. Rachunek kosztów zmiennych a rachunek kosztów pełnych. 
Wpływ zastosowania rachunku kosztów zmiennych na wynik na sprzedaży. Wpływ zastosowania rachunku 
kosztów pełnych na wynik na sprzedaży. Ćwiczenia: 
Wady i zalety rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych. Metody wyodrębniania kosztów 
stałych i zmiennych. Rachunek kosztów działań. Rachunek kosztów klienta. Ilościowy punkt krytyczny 
produkcji. Wartościowy punkt krytyczny sprzedaży. Punkt krytyczny ceny. Marża brutto w planowaniu 
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operacyjnym. Produkcja wieloasortymentowa w analizie CVP (Cost – Volume – Profit). Determinanty decyzji 
cenowych. Sposoby ustalenia optymalnej ceny sprzedaży przy wykorzystaniu metod opartych na kosztach. 
Budżet jako instrument zarządzania. Wykorzystanie BalancedScore Card. 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla 
obszaru 

W01 Zna możliwości zastosowania rachunku kosztów 
zmiennych i kosztów pełnych w podejmowaniu decyzji 
długo- i krótkookresowych 

++ ZARZ1A_W14 S1A_W02 

W02 Zna zastosowanie rachunku kosztów działań w 
zarządzaniu rentownością klientów/dostawców 

++ ZARZ1A_W15 S1A_W07 
S1A_W11 

W03 Zna metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych ++ ZARZ1A_W17 S1A_W06 
 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     

U01 Potrafi pozyskiwać informacje o kosztach na potrzeby 
podejmowania decyzji menedżerskich  

++ ZARZ1A_U01 S1A_U03 
S1A_U08 

U02 Potrafi dokonać rachunku kosztów klientów/dostawców  ++ ZARZ1A_U04 S1A_U01 
S1A_U02 

U03 Umie przeprowadzić kalkulację kosztów produktów w 
rachunku kosztów działań 

+++ ZARZ1A_U27 S1A_U06 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Pracuje samodzielnie ++ ZARZ1A_K07 S1A_K06 

S1A_K07 
 

4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 
 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium pisemny 
na poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium pisemny 
na poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium pisemny 
na poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium pisemny 
na poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
kolokwium 
pisemnym. Zaliczył 
kolokwium pisemny 
na poziomie 91-
100% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ć - zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 
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4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 
 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

   x     
5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

62 37 

Udział w wykładach 30 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 10 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 38 63 
Przygotowanie do wykładu 5 15 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 15 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 28 33 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 100 100 
PUNKTY ECTS za przedmiot 4 4 
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Rewizja finansowa 
 

Kod przedmiotu 04.3-4ZARZ-D57-R6 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Rewizja finansowa 
Financial review angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie  
1.2. Forma studiów studia stacjonarne /studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Aleksandra Pisarska 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Aleksandra Pisarska 
1.9. Kontakt  apisarska@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 

MZARZI_04.2 - ZARZĄDZANIE PODATKAMI I 
RACHUNKOWOŚĆ 

2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

6 

2.5. Wymagania wstępne Rachunkowość finansowa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, 
Analiza sprawozdań finansowych, Rachunek kosztów 

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin, Zaliczenie z oceną,  

3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis 
Ćwiczenia – warsztat, analiza przypadków 

3.5. Wykaz 
literatur
y 

podstawowa 1. Hołda A., Pociecha J., 2004: Rewizja finansowa. Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków. 

2. Bielówka L., Kiedrowska M., (red), 2001: Rewizja finansowa. 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków. 

uzupełniająca 1. Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o 
nadzorze publicznym (Dz. U. z dnia 22 maja 2009 r.) 

2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 
2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

3. Zakładowy plan kont. 
 

4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
Wiedza - Zna elementy sprawozdania finansowego i obowiązek ich sporządzania oraz badania przez 
biegłego rewidenta 
Umiejętności – Stosuje  regulacje dotyczące wiarygodności informacji ekonomicznej, zawartej w 
sprawozdaniach finansowych. 
Kompetencje społeczne – Organizuje i kieruje współpracą przy etapach badania sprawozdania finansowego 
przez biegłego rewidenta. 
4.2. Treści programowe 

Wykład: 
Zasady (polityka) rachunkowości  
Sprawozdanie finansowe 
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Elementy sprawozdania finansowego 
Cel sporządzania sprawozdania finansowego 

Podmiotowy zakres badania ksiąg rachunkowych (obowiązek badania) 
Cel badania sprawozdania finansowego 
Publikacja sprawozdania finansowego 

Biegły rewident (podmioty uprawnione do badania) 
Techniczne i metodologiczne aspekty badania sprawozdań finansowych 

 Pojęcie istotności i metody jego szacowania 
 Rodzaje i charakterystyka ryzyka 
 Rodzaje i techniki badania 
 Badanie wiarygodności 

Organizacja i weryfikacja funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej 
Ocena systemu elektronicznego przetwarzania danych 
Procedura badania sprawozdania finansowego 
Zakończenie i dokumentacja badania 

Ćwiczenia: 
Etapy badania sprawozdania finansowego, analiza i przygotowanie dowodów księgowych do badania, analiza 
dokumentacji z badania, przyczyny wydawania różnych opinii przez biegłego rewidenta. 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Zna specjalistyczne zastosowanie wiedzy z zakresu 
analizy sprawozdań finansowych i zna strukturę 
sprawozdań 

++ ZARZ1A_W14 S1A_W02 
 

W02 Definiuje elementy sprawozdania finansowego, zna jego 
cechy, cele jego sporządzania i badania przez biegłego 
rewidenta oraz genezę jego sporządzania 

+++ ZARZ1A 
_W02 

S1A_W07 
S1A_W08 

W03 Objaśnia wymagania jakie muszą być spełnione, aby treść 
ekonomiczno-finansowa zawarta w sprawozdaniu była 
m.in. wiarygodna, porównywalna, przydatna 

+++ ZARZ1A 
_W07 

S1A_W01 
S1A_W03 

W04 Rozumie nadrzędne i podstawowe zasady rachunkowości 
oraz wpływ ich stosowania na otoczenie zewnętrzne i 
wewnętrzne jednostki organizacyjnej 

+++ ZARZ1A 
_W16 

S1A_W02 
S1A_W03 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Stosuje wiedzę o odpowiednich metodach i narzędziach 

analitycznych wspomagających procesy decyzyjne i stale 
je udoskonala 

+++ ZARZ1A 
_U08 

S1A_U06 
 

U02 Potrafi wykorzystywać metody matematyczne w 
zarządzaniu, analizować i dokonywać syntezy danych 
pochodzących z rachunkowości 

+++ ZARZ1A 
_U20 

S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U08 

U03 Stosuje instrumenty rachunkowości finansowej w 
rozwiązywaniu problemów organizacji 

+++ ZARZ1A 
_U19 

S1A_U06 
 

U04 Formułuje oceny proponowanych rozwiązań i uczestniczy 
w procesach podejmowania decyzji 

++ ZARZ1A 
_U07 

S1A_U01 
S1A_U08 

U05 Potrafi zbierać i przetwarzać informacje dotyczą 
zarządzania organizacją (do podejmowania decyzji) 

++ ZARZ1A 
_U18 

S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U08 

U06 Potrafi samodzielnie wyrażać opinie (pisemnie i ustnie) 
na zadany temat na podstawie obserwacji i analizy  

++ ZARZ1A 
_U04 

S1A_U01 
S1A_U02 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Organizuje i kieruje pracą zespołów podczas ++ ZARZ1A S1A_K01 
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przygotowywania dokumentacji do badania i podczas 
procesu wykonywanego przez biegłego rewidenta 

_K01 S1A_K02 
S1A_K03 
S1A_K04 

K02 Wykazuje się odwagą w przekazywaniu własnych 
poglądów 

++ ZARZ1A 
_K03 

S1A_K02 

K03 Podejmuje się samodzielnego zdobywania i doskonalenia 
wiedzy oraz zmian w zakresie swojego zatrudnienia 

++ ZARZ1A 
_K04 

S1A_K04 
S1A_K06 
S1A_K07 

 
4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

W- Student 
przyswoił 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Student 
przyswoił 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Student 
przyswoił, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W - Student 
przyswoił, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

W - Student 
przyswoił, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Student zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91 -
100%maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia, uczęszczał 
na zajęcia. 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X(W)  X(Ćw)     
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

62 37 

Udział w wykładach 30 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 10 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 38 63 
Przygotowanie do wykładu 5 15 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 15 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 28 33 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 100 100 
PUNKTY ECTS za przedmiot 4 4 
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Ubezpieczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
 

Kod przedmiotu 04.0-4ZARZ-D58-U5 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Ubezpieczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
angielskim Insurance in company management 

 
 

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 
1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne/studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Zarządzanie podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA. Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       dr Jarosław W. Przybytniowski 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr Jarosław W. Przybytniowski  
1.9. Kontakt  Jaroslaw.przybytniowski@ujk.edu.pl 
 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_04 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 

M_ZARZI_04.2 – Zarządzanie podatkami i rachunkowość 
2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których 
realizowany jest przedmiot 

5 

2.5. Wymagania wstępne Makroekonomia, nauka o organizacji, Analiza sprawozdań 
finansowych, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa 

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia  
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin, zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, konwersatoryjny 

Ćwiczenia – ćwiczenia przedmiotowe 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa 1. Hadyniak B. Monkiewicz J. (red.) (2010). Ubezpieczenia w 
zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa tom 1. Podstawy. Poltext. 
Warszawa  

2. Przybytniowski J.W. (2009) Rynek ubezpieczeń gospodarczych w 
procesie integracji europejskiej, Uniwersytet Humanistyczno-
Przyrodniaczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce  

uzupełniająca 1. Gąsiorkowicz L. Monkiewicz J. (2009). Ubezpieczenia w 
zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa TOM 2. Zastosowania. 
Poltext 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza – Znajomość form prawnych funkcjonowania  przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego  
Umiejętność –ocena zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa 
Kompetencje społeczne – uwrażliwienie na rolę przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego w dbaniu o 

bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych  
4.2. Treści programowe 

Wykład: 
1. Poznanie mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej i powiązań miedzy 

jej podmiotami, ze szczególnym uwzględnieniem sektora finansowego, w tym ubezpieczeniowego 
2. Znajomość organizacji rynku ubezpieczeń pod względem wyboru umowy ubezpieczenia 
3. Zapoznanie się z otoczeniem przedsiębiorstwa w tym przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego 
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Ćwiczenia:  
1. Umiejętność analizy funkcjonowania przedsiębiorstw pod względem formy prawnej 
2. Zaznajomienie się z treścią umów ubezpieczenia działu I i II – zasady wypełniania, wyboru, czytania i 

likwidacji szkód 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Opisuje  podstawowe mechanizmy systemu finansowego 
w państwie i jego wpływu na zarządzanie 
przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym 

++ 
ZARZ1A_W05 

S1A_W02 
S1A_W11 

W02 Definiuje rozwój struktur organizacyjnych 
przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego w horyzoncie 
czasowym oraz wskazuje czynniki strukturotwórcze tego 
procesu 

++ 

ZARZ1A_W06 
S1A_W08 
S1A_W09 

W03 Charakteryzuje główne atrybuty przedsiębiorstwa 
ubezpieczeniowego oraz organizacji należących do 
sektora finansowego 

++ 
ZARZ1A_W07 

S1A_W01 
S1A_W03 

WO4 Zna procesy zarządzania przedsiębiorstwem 
ubezpieczeniowym i wykorzystuje je w działalności 
organizacji 

++ 
ZARZ1A_W08 S1A_W11 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Analizuje problemy badawcze pozwalające rozwiązywać 

typowe dylematy w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym 
++ 

ZARZ1A_U05 
S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U07 

U02 Rozróżnia zjawiska i procesy w przedsiębiorstwie 
ubezpieczeniowym, stosując podstawowe zagadnienia i 
ujęcia teoretyczne w odniesieniu do form prawnych 
funkcjonowania zakładów ubezpieczeń  

++ 

ZARZ1A_U04 
S1A_U01 
S1A_U02 

U03 Planuje wprowadzanie innowacji w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym i przewiduje jej 
konsekwencje ekonomiczne 

+++ 
ZARZ1A_U12 

S1A_U04 
S1A_U07 

U04 Określa strategie działania przedsiębiorstwa 
ubezpieczeniowego w długim i krótkim horyzoncie czasu 

+++ ZARZ1A_U14 
S1A_U06 
S1A_U08 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Wykazuje się odwagą w przekazywaniu i obronie 

własnych poglądów w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym nie tylko w 
sprawach zawodowych 

++ 

ZARZ1A_K03 S1A_K02 

K02 Podejmuje wysiłek samodzielnego zdobywania i 
doskonalenia wiedzy ubezpieczeniowej 

++ ZARZ1A_K07 
S1A_K06 
S1A_K07 

K03 Pracuje w zespołach zakładów ubezpieczeń, 
współpracuje z jej członkami 

++ 

ZARZ1A_K08 

 
S1A_K01 
S1A_K02 
 
S1A_K03 
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4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

Wykład: 
Posiadł podstawową 
wiedzę, umiejętności i 
kompetencje społeczne 
weryfikowane 
egzaminem pisemnym. 
Zaliczył egzamin 
pisemny na poziomie 
55-65% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do zdobycia. 
 
 
 
 
Ćwiczenia: 
Zaliczył kolokwium -
pisemnie na poziomie 
55-65% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do zdobycia, 
uczęszczał na ćwiczenia. 

Wykład: 
Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 66-
75% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
Ćwiczenia: 
 Zaliczył 
kolokwium – 
pisemnie na 
poziomie 66-75% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Wykład: 
Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 76-
85% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ćwiczenia 
 Zaliczył 
kolokwium - 
pisemnie na 
poziomie 76-85% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Wykład: 
Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 86-
90% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ćwiczenia 
Zaliczył kolokwium 
– pisemnie na 
poziomie 86-90% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

Wykład: 
Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 91-
100% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
Ćwiczenia: 
Zaliczył kolokwium 
– pisemnie na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X (W)  X (ćw)     
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

62 32 

Udział w wykładach 30 10 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 5 
Udział w konsultacjach 15 15 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 2 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 38 68 
Przygotowanie do wykładu 5 15 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 15 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 28 38 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 100 100 
PUNKTY ECTS za przedmiot 4 4 
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MZARZI _05 - MODUŁ FAKULTATYWNY 
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MZARZI _05.1 - MODUŁ FAKULTATYWNY A 
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E-biznes 
 

Kod przedmiotu 04.9-4ZARZ-F59-E3 
Nazwa przedmiotu w 
języku 

polskim E-biznes 
angielskim E-business 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne/ studia niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 
1.4. Profil studiów ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji; Zarządzanie 

podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu Marcin Szplit 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Marcin Szplit 
1.9. Kontakt m.szplit@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_05 - MODUŁ FAKULTATYWNY; 

MZARZI_05.1 - MODUŁ FAKULTATYWNY A 
2.2. Status przedmiotu Fakultatywny 
2.3. Język wykładowy Polski 
2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot 3. 
2.5. Wymagania wstępne Procesy informacyjne w zarządzaniu  
 

3. FORMY, SPOSOBY I  METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
 
3.1. Formy zajęć Ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Słowne, praktyczne – rozwiązywania zadań podczas pracy w grupie 
3.5. Wykaz 

literatury 
podstawowa P. Majewski, Czas na e-biznes, Wydawnictwo Helion, Warszawa 

Gliwice 2007 
uzupełniająca C. Barrow, Biznes w sieci, Wydawnictwo FelbergSJA, Warszawa 

2006 
 

4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
 

4.1. Cele przedmiotu 
C1- Znajomość zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie nowych technologii. 
C2- Zdolność do zastosowania praktycznych metod oceny działalności firmy w Internecie. 
C3- Świadomość społeczna roli Internetu w funkcjonowaniu organizacji 

 
4.2. Treści programowe 

Ćwiczenia: 
Podstawy e-biznesu 
Strategia w e-biznesie 
Branding 
Dystrybucja w Internecie 
Reklama w Internecie 
Wskaźniki dotyczące serwisu internetowego 
Wykorzystanie wyszukiwarek 
Programy partnerskie 
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4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 

 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

 
Odniesienie do efektów 

kształcenia  
 

w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla 
obszaru 

W01  Zna strategie działania przedsiębiorstwa w Internecie + ZARZ1A_W08 S1A_W11 
W02 Definiuje zasady obecności firmy w Internecie + ZARZ1A_W08 S1A_W11 
W03 Objaśnia sposoby prowadzenia firmy internetowej + ZARZ1A_W08 S1A_W11 
W04 Zna mierniki skuteczności programów marketingowych 

w zakresie działania w Internecie 
++ ZARZ1A_W19 S1A_W06 

w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Formułuje kampanie promocyjne w Internecie ++ ZARZ1A_U25 S1A_U03 

S1A_U08 
U02 Projektuje markę przedsiębiorstwa ++ ZARZ1A_U25 

 

S1A_U03 
S1A_U08 

U03 Opracowuje reklamy internetowe ++ ZARZ1A_U25 
 

S1A_U03 
S1A_U08 

U04 Potrafi obliczyć skuteczność działania przedsiębiorstwa 
w Internecie 

+ ZARZ1A_U20 S1A_U03 
S1A_U04 
SIA_U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Jest świadomy oddziaływania Internetu na 

współczesnego konsumenta 
+ ZARZ1A_K07 S1A_K06 

S1A_K07 
K02 Wykazuje zainteresowanie użyciem narzędzi 

sieciowych w biznesie 
+ 

ZARZ1A_K07 
S1A_K06 
S1A_K07 

 
 

4.4. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

50-59% 
punktów 
zdobytych za 
zrealizowane 
projekty w 
ramach pracy w 
grupach na 
ćwiczeniach  

60-69% 
punktów 
zdobytych za 
zrealizowane 
projekty w 
ramach pracy w 
grupach na 
ćwiczeniach  

70-79% 
punktów 
zdobytych za 
zrealizowane 
projekty w 
ramach pracy w 
grupach na 
ćwiczeniach  

80-89% 
punktów 
zdobytych za 
zrealizowane 
projekty w 
ramach pracy w 
grupach na 
ćwiczeniach  

90-100% punktów zdobytych za 
zrealizowane projekty w ramach 
pracy w grupach na ćwiczeniach  

 
4.5. Metody oceny 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

  X      
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

21 11 

Udział w wykładach - - 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 5 
Udział w konsultacjach 5 5 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 1 1 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 9 19 
Przygotowanie do wykładu - - 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. - - 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 9 19 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 30 30 
PUNKTY ECTS za przedmiot 1 1 
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Laboratorium pracy firmy 
 

Kod przedmiotu 04.9-4ZARZ-F60-E3 
Nazwa przedmiotu 
w języku 

polskim Laboratorium pracy firmy 
angielskim Laboratory of Enterprise Activity 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne  
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki  
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji; Zarządzanie podatkami i 

rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA Instytut Zarządzania 
1.7.Osoba przygotowująca kartę przedmiotu Dr Szymon Jopkiewicz 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Szymon Jopkiewicz 
1.9. Kontakt szymon.jopkiewicz@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_05 - MODUŁ FAKULTATYWNY 

MZARZI_05.1 – MODUŁ FAKULTATYWNY A 
2.2. Status przedmiotu fakultatywny 
2.3. Język wykładowy Język polski  
2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot 3 
2.5. Wymagania wstępne Podstawy zarządzania 
 

3. FORMY, SPOSOBY I  METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć Ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK   
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Ćwiczenia – warsztat, analiza przypadków 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

Podstawowa Markowski Wł. ABC small businessu.Marcus Warszawa 2013 
Carrey D.C., Weichsvon M. C. Jak prowadzić firmę. Z doświadczeń 
wybitnych dyrektorów MT  Biznes Warszawa 2006 

Uzupełniająca Kennedy G. Negocjacje. Jak osiągnąć nową przewagę 
negocjacyjną, Business Press, Warszawa 1999; 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza- Znajomość funkcji i narzędzi współczesnego zarządzania w przedsiębiorstwie 
Umiejętności - Opracowanie i wdrażanie projektu w obszarze działalności przedsiębiorstwa 
Kompetencje społeczne – Uwrażliwienie na społeczny aspekt pracy w organizacji 
 

4.2. Treści programowe 
Ćwiczenia: 
Analiza rynku. Przedstawienie głównych form organizacyjno-prawnych polskich przedsiębiorstw: spółka 
cywilna, spółka jawna, spółka z o.o., spółka akcyjna. Procedura rejestracji przedsiębiorstwa. Planowanie 
działalności marketingowej w przedsiębiorstwie. Praktyczna nauka posługiwania się podstawowymi systemami 
księgowym. Pozyskiwanie środków na działalność gospodarczą: kredyt, leasing, frachsing. Praktyczna nauka 
prowadzenia spraw kadrowych w przedsiębiorstwie. Zarządzanie personelem i jego rozwojem. 
 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 

 
Odniesienie do efektów 

kształcenia  
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w zakresie WIEDZY:  
[+] [++] [+++]  

dla kierunku dla obszaru 

W01 
Identyfikuje procesy zarządzania i typy systemów 
gospodarczych 

++ ZARZ1A_W01 S1A_W01 

W02 Identyfikuje i charakteryzuje typy rynków oraz ich 
elementy  

++ ZARZ1A_W01 S1A_W01 

W03 Wymienia podstawowe procedury rejestracyjne firmy  ++ ZARZ1A_W09 S1A_W07 
w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:   

U01 Planuje działalność marketingową w firmie ++ ZARZ1A_U25 S1A_U03 
S1A_U08 

U02 Posługuje się podstawowymi systemami księgowym ++ ZARZ1A_U27 S1A_U06 
S1A_U08 

U03 Pozyskuje środki na działalność gospodarczą: kredyt, 
leasing, frachsing 

++ ZARZ1A_U29 S1A_U01 
S1A_U02 
S1A_U03 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:   
K01 Podejmuje wysiłek samodzielnego zdobywania i 

doskonalenia wiedzy z zakresu gospodarki 
magazynowej 

++ ZARZ1A_K01 S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 

 
4.4. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na zajęcia. 

Ć - zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91 -
100%maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

   X(ćw)     
5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/0 

41 21 

Udział w wykładach - - 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 30 10 
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 1 1 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 19 39 
Przygotowanie do wykładu - - 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. - 10 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 19 29 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 60 60 
PUNKTY ECTS za przedmiot 2 2 
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Wykład monograficzny I   
 

Kod przedmiotu 04.0-4ZARZ-F61-W3 
Nazwa przedmiotu 
w języku 

polskim Wykład monograficzny   
angielskim Monographic Lecture 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne  
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji; Zarządzanie podatkami i 

rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA Instytut Zarządzania 
1.7.Osoba przygotowująca kartę przedmiotu Dr Szymon Jopkiewicz 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. UJK dr hab. Jan Kaźmierski 
1.9. Kontakt szymon.jopkiewicz@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_05 - MODUŁ FAKULTATYWNY 

MZARZI_05.1 – MODUŁ FAKULTATYWNY A 
2.2. Status przedmiotu fakultatywny 
2.3. Język wykładowy Język polski  
2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot 3 
2.5. Wymagania wstępne - 
 

3. FORMY, SPOSOBY I  METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć Wykład 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK   
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis,  
3.5. Wykaz 

literatur
y 

Podstawowa Kostera M. (red.) Nowe kierunki w zarządzaniu. Wyd. Akademickie i 
Profesjonalne Warszawa 2008. 
Griffin R.W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN Warszawa 2010. 

Uzupełniająca Jemielniak D. Koźmiński A.K. (red.nauk.) Zarządzanie wiedzą. Wyd. 
Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2008. 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza-znajomość instrumentów tworzenia i kierowania różnymi typami organizacji 
Umiejętności – stosowanie reguł zarządzania współczesną organizacją 
Kompetencje społeczne – uwrażliwienie na reguły racjonalnego zarządzania zasobami organizacji  
 

4.2. Treści programowe 
Wykład: 
Pojęcie zarządzania. Aspekt organizacji i zarządzania we współczesnych teoriach. Znaczenie, elementy i rodzaje 
struktur organizacji. Typologia struktur organizacji. Turbulentne otoczenie organizacji i jego składniki. Analiza 
strategiczna otoczenia konkurencyjnego organizacji. Analiza makrootoczenia. Analiza kluczowych czynników 
sukcesu. Rola misji i wizji organizacji. Współczesne problemy zarządzania organizacjami. 
 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 

 
Odniesienie do efektów 

kształcenia  
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w zakresie WIEDZY:  
[+] [++] [+++]  

dla kierunku  dla obszaru 

W01 
Identyfikuje współczesne organizacje i zjawiska 
zachodzące w ich otoczeniu 

+ 
ZARZ1_W01 S1A_W01 

W02 
Wymienia współczesne koncepcje zarządzania 
organizacją 

+ 
ZARZ1_W03 

S1A_W01 
S1A_W07 
S1A_W09 

W03 
Identyfikuje kategorie makro- i mikroekonomiczne i 
jest świadom ich wpływu na współczesną organizację 

+ 
ZARZ1_W02 

S1A_W07 
S1A_W08 

w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Ocenia wpływ otoczenia na organizację  + 

ZARZ1_U04 
S1A_U01 
S1A_U02 

U02 Opisujeracjonalne gospodarowanie ograniczonymi 
zasobami organizacji w turbulentnym otoczeniu 

+ 
ZARZ1_U09 

S1A_U04 
S1A_U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Podejmuje współpracę w zespole i wykorzystuje 

zdolności organizacyjne 
+ 

ZARZ1_K01 
S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 

 
4.4. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
 
 

W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 61-
70% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 
 
 
 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
 
 
 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
 
 
 

W - Posiadł 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. 
Zaliczył egzamin 
pisemny na 
poziomie 91-
100% 
maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium 
Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X(W)       
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

41 11 

Udział w wykładach 30 5 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 0 0 
Udział w konsultacjach 10 5 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 1 1 
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 34 64 
Przygotowanie do wykładu  4 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp.   
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 34 60 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 75 75 
PUNKTY ECTS za przedmiot 3 3 
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MZARZI_05.2 - MODUŁ FAKULTATYWNY B 
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Informatyka w zarządzaniu 
 

Kod przedmiotu 14.2-4ZARZ-F62-M3 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Informatyka w zarządzaniu 
Informatics in controlling angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji; Zarządzanie 

podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       dr Robert Kowal  
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr Andrzej Wiśniewski 
1.9. Kontakt  Andrzej.wiśniewski@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_05 - MODUŁ FAKULTATYWNY 

MZARZI_05.2 – MODUŁ FAKULTATYWNY B 
 

2.2. Status przedmiotu Fakultatywny 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

3 

2.5. Wymagania wstępne Technologia informacyjna, informatyka 
 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć  Wykład, ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis 

Ćwiczenia - warsztat 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

podstawowa Janiczak J., Technologia informacyjna w zarządzaniu, Warszawa AON, 
2009. 
Kisielnicki J., MIS. Systemy informatyczne zarządzania, Warszawa 
Placet, 2008. 
 
Nowicki A., Podstawy informatyki dla ekonomistów, Warszawa PWN, 
2000. 

uzupełniająca 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 
Wiedza – zapoznanie się z podstawowymi systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie 
Umiejętności – automatycznego przetwarzania informacji 
Kompetencje społeczne – uwrażliwianie na społeczną rolę informatyki w zarządzaniu 
4.2. Treści programowe 

      Wykład: 
• Podstawowe elementy informatyki ekonomicznej; 
• Charakterystyka informacyjna obiektu gospodarczego; 
• Wybrane systemy zarządzania przedsiębiorstwem; 

Ćwiczenia: 
• Kształtowanie umiejętności posługiwania sie informatyką w ekonomii; 
• Charakterystyka systemów informacyjnych w funkcjonowaniu obiektów gospodarczych; 
• Analiza systemów informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 
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4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 Opisuje podstawowe systemy informacyjne w 
przedsiębiorstwie 

 ++ ZARZ1A_W17 S1A_W06 
 

W02 Definiuje pojęcie informacji i jej przetwarzania ++ ZARZ1A_W06 S1A_W08 
S1A_W09 

W03 Charakteryzuje główne technologie automatycznego 
przetwarzania danych 

++ ZARZ1A_W07 S1A_W01 
S1A_W03 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Analizuje problemy badawcze pozwalające 

rozwiązywać je przy pomocy komputera 
++ ZARZ1A_U01 S1A_U03 

S1A_U08 
U02 Rozróżnia podstawowe programy i technologie 

informacyjne do zarządzania przedsiębiorstwem 
++ ZARZ1A_U18 S1A_U03 

S1A_U04 
S1A_U08 

U03 Określa problemy, które można rozwiązać przy pomocy 
technologii informatycznych 

++ ZARZ1A_U22 S1A_U06 
S1A_U07 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Pracuje w zespołach zajmujących się przetwarzaniem 

informacji i współpracuje z jej członkami 
++ ZARZ1A_K08 S1A_K01 

S1A_K02 
S1A_K03 

K02 Podejmuje wysiłek samodzielnego zdobywania i 
doskonalenia wiedzy informatycznej 

++ ZARZ1A_K07 S1A_K06 
S1A_K07 

K03     
 

4.4.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 
 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 
 W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 
 
 
Ć - zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 
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4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 
 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X (W)  X (ćw)     
        
 

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE 
NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 42 21 

Udział w wykładach 15 - 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 10 
Udział w konsultacjach 10 10 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 2 1 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 18 39 
Przygotowanie do wykładu 5 - 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. 5 10 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 8 29 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 60 60 
PUNKTY ECTS za przedmiot 2 2 
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Metodologia badań empirycznych 
 

Kod przedmiotu 14.2-4ZARZ-F63-M3 
Nazwa przedmiotu w 
języku  

polskim Metodologia badań empirycznych 
 Methodology of empirical research angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji; Zarządzanie 

podatkami i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA, Instytut Zarządzania 
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu       Dr Magdalena Piłat-Borcuch 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Magdalena Piłat-Borcuch 
1.9. Kontakt  magdalena.pilat-borcuch@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_05 - MODUŁ FAKULTATYWNY 

MZARZI_05.1 - MODUŁ FAKULTATYWNY A 
2.2. Status przedmiotu Fakultatywny 
2.3. Język wykładowy Język polski 
2.4. Semestry, na których  
       realizowany jest przedmiot 

3 

2.5. Wymagania wstępne Socjologia 

 
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 

3.1. Formy zajęć  ćwiczenia audytoryjne 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 
3.4. Metody dydaktyczne Ćwiczenia – warsztat 
3.5. Wykaz 

literatur
y 

Podstawowa Babbie E. Badania społeczne w praktyce. PWN. Warszawa 2007. 
Oppenheim A. N. Kwestionariusze. Wywiady. Pomiary postaw. Zysk i S-
ka. Poznań 2004. 

uzupełniająca Sztumski J. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Śląsk. Katowice 
1995. 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza – znajomość zasad prowadzenia badań społecznych   
Umiejętności – przeprowadzanie procesu badawczego  
Kompetencje społeczne – uwrażliwianie na społeczny aspekt badań 
 

o Treści programowe 
 
Ćwiczenia: 

• wprowadzenie do podstaw metodologii badań społecznych, 
• planowanie badań społecznych, 
• eksplikacja problematyki badawczej (formułowanie problemu badawczego, pytań badawczych, hipotez 

badawczych) 
• operacjonalizacja problematyki badawczej (zmienne, zmienne zależne, zmienne niezależne, wskaźniki), 
• wybór metod, technik i narzędzi badawczych 
• dobór próby badawczej 
• konstruowanie narzędzi badawczych 
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4.2. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 
 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 
[+] [++] [+++]  

Odniesienie do efektów 
kształcenia 

 w zakresie WIEDZY:   dla kierunku dla  
obszaru 

W01 zna węzłowe metody statystyczne i narzędzia 
informatyczne pozyskiwania, analizy i prezentacji danych 
ekonomicznych i społecznych 

++ ZARZ1A_W17 S1A_W06 

W02 definiuje i wyjaśnia rolę kultury, etyki oraz postępu 
technicznego w procesach przemian współczesnych 
organizacji 

++ ZARZ1A_W13 S1A_W05 
S1A_W09 

W03 objaśnia i opisuje funkcje zarządzania zasobami ludzkimi 
w zależności od typu organizacji i obszaru jej działania 

++ ZARZ1A_W11 S1A_W05 
S1A_W11 

 w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 formułuje i poddaje krytycznej ocenie zjawiska 

zachodzące w życiu organizacji i jej otoczeniu 
++ ZARZ1A_U07 S1A_U01 

S1A_U08 
U02 projektuje i potrafi tworzyć i realizacje w oparciu o 

posiadaną wiedzę z zakresu zarządzania 
++ ZARZ1A_U13 S1A_U02 

S1A_U03 
S1A_U08 

U03 opracowuje i stosuje wiedzę teoretyczną w wybranym 
obszarze funkcjonalnym organizacji 

++ ZARZ1A_U03 S1A_U02 
S1A_U03 

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 jest świadomy i wykazuje się odwagą w przekazywaniu i 

obronie własnych poglądów nie tylko w sprawach 
zawodowych 

++ ZARZ1A_K03 S1A_K02 

 
4.3.  Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 

 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć- Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 61-70% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
ćwiczenia. 

Ć - Zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

Ć - zaliczył 
kolokwium na 
poziomie 91-100% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia, 
uczęszczał na 
zajęcia. 

 
4.4. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

   X (ćw)     
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

21 11 

Udział w wykładach - - 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 15 5 
Udział w konsultacjach 5 5 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 1 1 
Inne - - 
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 9 19 
Przygotowanie do wykładu - - 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp. - - 
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 9 19 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa - - 
Opracowanie prezentacji multimedialnej - - 
Przygotowanie hasła do wikipedii - - 
Inne - - 
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 30 30 
PUNKTY ECTS za przedmiot 1 1 
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Wykład monograficzny II 
 

Kod przedmiotu 04.0-4ZARZ-F64-W3 
Nazwa przedmiotu 
w języku 

polskim Wykład monograficzny  II 
angielskim MonographicLecture II 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Zarządzanie 
1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne  
1.3. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia licencjackie 
1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 
1.5. Specjalność Ekonomika i rozwój organizacji; Zarządzanie podatkami  

i rachunkowość 
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot WA Instytut Zarządzania 
1.7.Osoba przygotowująca kartę przedmiotu Dr Szymon Jopkiewicz 
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot  
1.9. Kontakt szymon.jopkiewicz@ujk.edu.pl 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
2.1. Przynależność do modułu MZARZI_05 - MODUŁ FAKULTATYWNY 

MZARZI_05.2 – MODUŁ FAKULTATYWNY B 
2.2. Status przedmiotu fakultatywny 
2.3. Język wykładowy Język polski  
2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot 3 
2.5. Wymagania wstępne - 
 

3. FORMY, SPOSOBY I  METODY PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
3.1. Formy zajęć Wykład 
3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UJK   
3.3. Sposób zaliczenia zajęć Egzamin 
3.4. Metody dydaktyczne Wykład – wykład problemowy, opis,  
3.5. Wykaz 

literatur
y 

Podstawowa Kostera M. (red.) Nowe kierunki w zarządzaniu. Wyd. Akademickie i 
Profesjonalne Warszawa 2008. 
Griffin R.W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN Warszawa 2010. 

Uzupełniająca Jemielniak D. Koźmiński A.K. (red.nauk.) Zarządzanie wiedzą. Wyd. 
Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2008. 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
4.1. Cele przedmiotu 

Wiedza-znajomość instrumentów tworzenia i kierowania różnymi typami organizacji 
Umiejętności – stosowanie reguł zarządzania współczesną organizacją 
Kompetencje społeczne – uwrażliwienie na reguły racjonalnego zarządzania zasobami organizacji 
 

4.2. Treści programowe 
Wykład: 
Pojęcie zarządzania. Aspekt organizacji i zarządzania we współczesnych teoriach. Znaczenie, elementy i rodzaje 
struktur organizacji. Typologia struktur organizacji. Turbulentne otoczenie organizacji i jego składniki. Analiza 
strategiczna otoczenia konkurencyjnego organizacji. Analiza makrootoczenia. Analiza kluczowych czynników 
sukcesu. Rola misji i wizji organizacji. Współczesne problemy zarządzania organizacjami. 
 

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) 

ko
d 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Stopień 
nasycenia 

efektu 
przedmiotowego 

 
Odniesienie do efektów 

kształcenia  
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w zakresie WIEDZY:  
[+] [++] [+++]  

dla kierunku  dla obszaru 

W01 
Identyfikuje współczesne organizacje i zjawiska 
zachodzące w ich otoczeniu 

+ 
ZARZ1_W01 S1A_W01 

W02 
Wymienia współczesne koncepcje zarządzania 
organizacją 

+ 
ZARZ1_W03 

S1A_W01 
S1A_W07 
S1A_W09 

W03 
Identyfikuje kategorie makro- i mikroekonomiczne i 
jest świadom ich wpływu na współczesną organizację 

+ 
ZARZ1_W02 

S1A_W07 
S1A_W08 

w zakresie UMIEJ ĘTNOŚCI:     
U01 Ocenia wpływ otoczenia na organizację  + 

ZARZ1_U04 
S1A_U01 
S1A_U02 

U02 Opisuje racjonalne gospodarowanie ograniczonymi 
zasobami organizacji w turbulentnym otoczeniu 

+ 
ZARZ1_U09 

S1A_U04 
S1A_U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:     
K01 Podejmuje współpracę w zespole i wykorzystuje 

zdolności organizacyjne 
+ 

ZARZ1_K01 
S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K03 

 
4.4. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

W- Posiadł 
podstawową wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 50-60% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 

W- Posiadł 
podstawową 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny 
na poziomie 61-
70% maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 

W- Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 71-80% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 

W - Posiadł wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. Zaliczył 
egzamin pisemny na 
poziomie 81-90% 
maksymalnej liczby 
punktów możliwych 
do zdobycia. 

W - Posiadł 
wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje 
społeczne 
weryfikowane 
egzaminem 
pisemnym. 
Zaliczył egzamin 
pisemny na 
poziomie 91-
100% 
maksymalnej 
liczby punktów 
możliwych do 
zdobycia. 

 
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć 

 
Egzamin 

ustny 
Egzamin 
pisemny 

Projekt Kolokwium 
Zadania 
domowe 

Referat 
Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

 X(W)       
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5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 
Kategoria Obciążenie studenta 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM 
UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ 

41 11 

Udział w wykładach 30 5 
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd. 0 0 
Udział w konsultacjach 10 5 
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. 1 1 
Inne   
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 34 64 
Przygotowanie do wykładu  4 
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp.   
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium 34 60 
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa   
Opracowanie prezentacji multimedialnej   
Przygotowanie hasła do wikipedii   
Inne   
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 75 75 
PUNKTY ECTS za przedmiot 3 3 

 
 


