
Załącznik nr 3 
do uchwały nr 56/2020/2021 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
z dnia 25 marca 2021 roku 

 

1. Ekonomia menedżerska 
 
KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu:  
j.polski: Ekonomia menedżerska 
j.angielski: Managerial Economics 
 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia przedmiotu: E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE 
Ćwiczenia: dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE 
Laboratorium: 
Egzaminator: dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE 

7. Katedra prowadzącego:  
Katedra Ekonomii 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 18 

ćwiczenia ----------------------------- 12 

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2021/2022 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
         Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− wyjaśnienie zasad i uwarunkowań analizy zjawisk ekonomicznych i podejmowania decyzji 

menedżerskich, w przedsiębiorstwach funkcjonujących w różnych strukturach rynkowych; 
− wykształcenie umiejętności doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi analizy ekonomicznej do 

rozwiązywania problemów menedżerskich w sposób  innowacyjny, indywidualnie i w zespołach, 
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− kreowanie kompetencji do identyfikacji, formułowania i rozwiązywania problemów menedżerskich, 
zgodnie z zasadą optymalizacji. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z 
wykorzystaniem technik 
multimedialnych 

Wykład wzbogacony 
prezentacjami  
z wykorzystaniem projektora 
multimedialnego, obejmujący 
zagadnienia teoretyczne, 
metodyczne oraz przykładowe 
problemy i zadania 

---------- 18 

2. Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem studiów 
przypadków 

Analiza przypadków  
i problemów indywidualnie oraz 
zespołowo 

---------- 6 

3. Rozwiązywanie zadań i 
testów 

Ćwiczenie rozwiązywania zadań 
oraz pisemne prace sprawdzające 
wiedzę i umiejętności, będące 
podstawą zaliczenia przedmiotu 

---------- 6 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Studiowanie 
przyczynowo -skutkowe 
z wykorzystaniem 
literatury 

Pogłębianie wiedzy zdobytej na 
wykładach i ćwiczeniach poprzez 
samodzielne studiowanie 
literatury obowiązkowej i 
zalecanej 

---------- 30 
 

2. Inne Opracowanie i rozwiązanie 
studium przypadku dotyczącego 
menedżerskiego problemu 
decyzyjnego. Student ( w 
dwuosobowym zespole) 
dokonuje samodzielnego 
rozpoznania i wyboru 
menedżerskiego problemu 
decyzyjnego z bieżącej praktyki 
gospodarczej przedstawia i 
analizuje zastosowane w praktyce 
rozwiązania lub projektuje 
kolejne etapy decyzji w celu 
rozwiązania zidentyfikowanego 
problemu (w formie pisemnej - 
tradycyjnej lub elektronicznej 
według określonego standardu) 

---------- 10 

3. Analiza notatek z Przyswajanie materiału ---------- 30 
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wykładów i ćwiczeń przekazanego na wykładzie  
i ćwiczeniach 

Razem: BS: 0 BN: 70 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 100 
Egzamin (E) = 2 
Łącznie AN+BN+E = 102 

15. Słowa klucze: menedżer, optymalizacja, decyzje, przedsiębiorstwo 

16. Treść przedmiotu: 
− Przedmiot i metoda ekonomii menedżerskiej. 
− Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca i jego cechy. Model biznesowy. 
− Cele działalności przedsiębiorstwa w ujęciu wybranych współczesnych koncepcji. 
− Typy decyzji menedżerskich i etapy ich podejmowania. 
− Narzędzia analizy mikroekonomicznej w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. 
− Analiza popytu i optymalna polityka cenowa. 
− Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka. 
− Struktury rynku , ich determinanty i metody oceny. 
− Decyzje produkcyjne i cenowe w przedsiębiorstwie funkcjonującym w warunkach konkurencji 

monopolistycznej. 
− Decyzje produkcyjne i cenowe w przedsiębiorstwie funkcjonującym w warunkach i oligopolu. 

Decyzje strategiczne z wykorzystaniem teorii gier. 
− Wykorzystanie prognoz gospodarczych w procesie podejmowania decyzji menedżerskich; 
− Zawodności rynku i podejścia do ich ograniczania w aspekcie decyzji menedżerskich. 

 

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W01 Ma pogłębioną wiedzę o możliwościach 
wykorzystania wiedzy z zakresu 
ekonomii menedżerskiej do analizy 
zjawisk ekonomicznych i podejmowania 
decyzji menedżerskich 

Egzamin pisemny, 
kolokwium pisemne 

Prace 
egzaminacyjne i 
kolokwia 
studentów, 
zestawy pytań, 
zasady oceny 

FiEB2p_W02 Ma pogłębioną, zintegrowaną wiedzę o 
przedsiębiorstwach i relacjach 
pomiędzy nimi w różnych strukturach 
rynkowych 

Egzamin pisemny, 
kolokwium pisemne 

Prace 
egzaminacyjne i 
kolokwia 
studentów, 
zestawy pytań, 
zasady oceny 

Umiejętności 

FiEB2p_U02 Potrafi formułować i rozwiązywać w 
innowacyjny sposób problemy 
menedżerskie, także złożone i 
nietypowe, dobierając i wykorzystując 
właściwe narzędzia analizy 

Egzamin pisemny, 
pisemne kolokwium, 
aktywność na 
zajęciach, ocena 
przygotowanych 

Prace 
egzaminacyjne i 
kolokwia 
studentów, 
zestawy pytań, 
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mikroekonomicznej studiów przypadku, 
egzamin pisemny, 
(ocena poprawności 
wnioskowania) 

zasady oceny; 
karta postępów 
studentów 
prowadzona na 
ćwiczeniach; 
opracowania 
studentów w 
wersji papierowej 
lub elektronicznej 
według 
określonego 
standardu 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 Dostrzega i formułuje problemy 
menedżerskie, poszukuje ich 
optymalnych rozwiązań posługując się 
zdobytą wiedzą i umiejętnościami z 
zakresu ekonomii menedżerskiej, w tym 
wykorzystując modele ekonomiczne  
 

Ocena 
przygotowanych 
studiów przypadku  

Opracowania 
studentów w 
wersji 
elektronicznej lub 
papierowej 
według 
określonego 
standardu 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia 
przedmiotu 

Opis Udział w 
ocenie z 
przedmiot
u (w %)* 

1. Egzamin pisemny 
bez możliwości 
korzystania z 
podręczników 

Rodzaje pytań: test wyboru, wymień, narysuj, 
zaznacz, pytania otwarte.  
Warunkiem dopuszczającym do egzaminu 
jest zaliczenie ćwiczeń. Na ocenę końcową  
z przedmiotu składa się: praca egzaminacyjna 
w 70% i efekty uczenia się  na ćwiczeniach – 
łącznie w 30%. Praca egzaminacyjna i 
ćwiczenia są oceniane w punktach; 
prowadzący ćwiczenia wprowadza do 
Wirtualnej Uczelni ocenę w skali zal./niezal., 
równolegle przekazuje wykładowcy protokół 
zawierający informację o stopniu osiągnięcia 
efektów uczenia się studenta wyrażoną w % 
maksymalnej sumy punktów możliwych do 
uzyskania na ćwiczeniach. Warunkiem 
zaliczenia zarówno ćwiczeń jak i pracy 
egzaminacyjnej jest uzyskanie co najmniej 
51% maksymalnej sumy punktów. 

70 

2. Kolokwium pisemne Pytania testowe, zadania, problemy do 
rozwiązania 

15 

3. Analiza przypadków Opracowanie i rozwiązanie studium 
przypadku - problemu decyzyjnego 
(opracowania studentów w wersji 
elektronicznej lub papierowej według 

10 
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określonego standardu) 

4. Aktywność na 
zajęciach 

Ocenie podlega aktywność w trakcie ćwiczeń 
w zakresie rozwiązywania problemów i zadań 
indywidualnie lub zespołowo 

5 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 
− Samuelson W.F., Marks S.G.: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa, 2009. 
− Ostoj I., Żelazny R., Tusińska M., Włodarczyk J., Grabowski A.: Ekonomia menedżerska - problemy 

decyzyjne w studiach przypadków. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, 2015. 
− Froeb L.M., Mc Cann B.T.: Ekonomia menedżerska. Wyd. PWE, Warszawa, 2012. 

Literatura zalecana: 
− Solek A.:  Optymalne decyzje: ekonomia menedżerska w zadaniach. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego, Kraków 2017. 
− Ostoj I.: Praca w czasach cyfrowych platform technologicznych . W sieci gig economy (rozdz. 3. 

Fundamenty modelu biznesowego przedsiębiorstw funkcjonujących jako cyfrowe platformy usług 
pracy), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice,2020 (s. 58-77). 

− Png I., Lehman D.: Ekonomia menedżerska, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, 2013. 

20. Język wykładowy:  
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:  
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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2. Europejskie prawo biznesu 
 
KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Europejskie prawo biznesu 
j. angielski: European business law 
 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia przedmiotu: E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr Dorota Benduch 
Ćwiczenia: dr Dorota Benduch 
Laboratorium: 
Egzaminator: dr Dorota Benduch 

7. Katedra prowadzącego:  
Katedra Prawa i Ubezpieczeń 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład ----------------------------- 18 

Ćwiczenia ----------------------------- 12 

Lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

Inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2021/2022 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
         Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− przybliżenie niezbędnych dla uczestnika obrotu gospodarczego zagadnień prawnych z zakresu instytucji 

i prawa Unii Europejskiej; 
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− rozwijanie umiejętności do zidentyfikowania właściwych dla danych problemów regulacji prawnych 
(umów międzynarodowych, źródeł prawa unijnego), podstawowych zasad ich interpretacji oraz 
międzynarodowych organów ochrony prawnej; 

− wykształcenie kompetencji w zakresie podnoszenia świadomości prawnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej w działalności gospodarczej. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z prezentacją 
multimedialną 

Prezentacja multimedialna dla 
przedstawienia zagadnień 
teoretycznych, wzbogacona o 
analizę praktyki i orzecznictwa 

---------- 10 

2. Wykład aktywny Dyskusja w zakresie analizy i oceny 
faktów prawnych 

---------- 8 

3. Ćwiczenia z 
wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Praca w grupach studentów, 
mająca na celu analizę stanu 
faktycznego oraz jego ocenę w 
odniesieniu do obowiązujących 
przepisów w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej w 
warunkach międzynarodowych i 
międzykulturowych 

---------- 6 

4. Ćwiczenia z 
wykorzystaniem 
introspekcji 

Wykorzystanie metod 
aktywizujących studenta do 
dyskusji kierowanej, mającej na 
celu analizę orzecznictwa 
ponadnarodowych organów 
ochrony prawnej 

---------- 3 

5. Praca z komputerem Poznanie źródeł europejskiego 
prawa biznesu drogą elektroniczną 
(zajęcia prowadzone w sali 
komputerowej z dostępem do SIP 
LEX). 

---------- 3 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek z 
wykładów i ćwiczeń 

Przygotowanie do dyskusji 
problemowych na wykładzie 
oraz rozwiązywania studiów 
przypadków na ćwiczeniach 

---------- 15 

2. Rozwiązywanie studiów 
przypadków 

Pogłębianie wiedzy 
samodzielnie poprzez analizę i 
ocenę faktów prawnych na 

---------- 15 
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zadany temat 

3. Samodzielna praca 
studenta 

Studia literatury oraz 
wybranych aktów prawnych i 
orzecznictwa do egzaminu 

---------- 20 

4. Przygotowanie prezentacji Przygotowanie prezentacji 
zaliczeniowej na zadany temat 

---------- 20 

Razem: BS: 0 BN: 70 
 

 
Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

 
Razem AN+BN = 100 
Egzamin (E) = 2 
Łącznie AN+BN+E = 102 

15. Słowa klucze: 
prawo unijne, instytucje UE, kontrakt handlowy, prawo własności przemysłowej, znak towarowy, patent 
europejski 

16. Treść przedmiotu: 
− instytucje i prawo Unii Europejskiej a systemy prawa państw członkowskich UE; 
− swoboda przepływu towarów, usług, kapitału; 
− swoboda zakładania przedsiębiorstw; 
− swoboda przepływu osób; 
− prawa pracowników, w szczególności pracowników migrujących; 
− prawo konkurencji; 
− prawa konsumenta; 
− zawieranie umów w międzynarodowym obrocie handlowym. Klauzule umowne (m.in. klauzula 

rebus sic stantibus, vis maior, gwarancje umowne); 
− umowa sprzedaży w handlu międzynarodowym (Konwencja Wiedeńska z 1980 r. i inne 

uregulowania); 
− rozstrzyganie sporów w obrocie międzynarodowym. Arbitraż; 
− projekty wynalazcze – wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów 

scalonych, projekty racjonalizatorskie; 
− oznaczenia towarów i usług – znaki towarowe, oznaczenia geograficzne; 
− prawa podmiotowe własności przemysłowej (patenty, patenty europejskie, prawa ochronne, 

prawa z rejestracji). 

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W05 Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie 
norm i reguł prawnych (w tym zasad 
ochrony własności intelektualnej), 
określających sposób prowadzenia 
działalności gospodarczej w otoczeniu 
międzynarodowym i 
międzykulturowym. 

Egzamin pisemny Wykaz pytań 
egzaminacyjnych 
oraz prace 
pisemne 
studentów; 
protokół 
egzaminacyjny 

FiEB2p_W06 Zna i rozumie organizacyjne i prawne 
zasady tworzenia i rozwoju działalności 
gospodarczej, w tym sposoby ochrony 
własności przemysłowej w aspekcie 
ponadnarodowym. 

Egzamin pisemny Wykaz pytań 
egzaminacyjnych 
oraz prace 
pisemne 
studentów; 
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protokół 
egzaminacyjny 

Umiejętności 

FiEB2p_U02 Potrafi wyszukiwać elektroniczne źródła 
prawa unijnego i międzynarodowego, w 
tym umiejętnie posługuje się SIP LEX. 

Udzielenie odpowiedzi 
na pytania 
problemowe 

Kwestionariusz 
pytań 
problemowych 
wraz z wybranymi 
pracami 
studentów 

FiEB2p_U08 Potrafi samodzielnie planować i 
realizować własne uczenie się przez całe 
życie, motywować i ukierunkowywać 
innych w tym zakresie. 

Rozwiązywanie 
studiów przypadków 
(kazusów prawnych) 

Studia 
przypadków z 
wybranymi 
odpowiedziami 
studentów 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K04 Jest gotów do podejmowania decyzji w 
sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, 
na rynkach europejskich, a także potrafi 
przewidywać skutki prawne związane z 
naruszeniem zasad ochrony własności 
intelektualnej. 

Rozwiązywanie 
studiów przypadków 
(kazusów prawnych) 

Studia 
przypadków z 
wybranymi 
odpowiedziami 
studentów 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
przedmiotu (w %)* 

1. Egzamin pisemny bez 
możliwości korzystania z 
podręczników 

 60% 

2. Prezentacja zaliczeniowa Prezentacja nt. zasad ochrony 
dóbr intelektualnych 
przedsiębiorcy działającego na 
rynku europejskim (studium 
przypadku) 

30% 

3. Aktywność Udział studentów w dyskusjach 
problemowych 

10% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− M. Pazdan: „Prawo prywatne międzynarodowe”, Warszawa 2017. 
− J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska: „Instytucje i prawo Unii Europejskiej”, Warszawa 2020.  

Literatura zalecana: 
− J. Sieńczyło-Chlabicz: „Prawo własności przemysłowej. Komentarz”, Warszawa 2020. 
− A. Witosz, A.J. Witosz (red.): „Prawo gospodarcze dla ekonomistów”, Warszawa 2015. 
− D. Benduch: „Tokenizacja działalności prostej spółki handlowej” [w:] „Internet. Cyberpandemia” pod 

red. A. Gryszczyńskiej, G. Szpor, C.H. Beck, Warszawa 2020. 
 

20. Język wykładowy:  
polski 
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21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
ćwiczenie nr 1 zaplanowane w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu,  
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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3. Finanse i strategie finansowe przedsiębiorstwa 
 
KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j.polski: Finanse i strategie finansowe 
przedsiębiorstwa 
j.angielski: Company’s finance and financial 
strategies 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia przedmiotu: E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr Maria Gorczyńska, prof. UE 
Ćwiczenia: dr Maria Gorczyńska, prof. UE 
Laboratorium:  
Egzaminator: dr Maria Gorczyńska, prof. UE 

7. Katedra prowadzącego:  
Katedra Finansów i Ubezpieczeń Gospodarczych 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład ----------------------------- 18 

ćwiczenia ----------------------------- 12 

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

Inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2021/2022 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
         Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu:  
− zapoznanie Słuchaczy z elementami strategii finansowych przedsiębiorstwa;  
− nabycie umiejętności w zakresie budowy optymalnej struktury kapitałowej z uwzględnieniem 

zastosowania parametrów jej pomiaru; 
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− nabycie umiejętności w zakresie wyboru kierunków inwestowania oraz kształtowanie strategie portfeli 
inwestycyjnych instrumentów finansowych; 

− zapoznanie Słuchaczy ze strategiami płynności finansowej przedsiębiorstwa; 
− nabycie umiejętności w obszarze strategii zabezpieczenia przed ryzykiem.   

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z wykorzystaniem 
technik multimedialnych 

Multimedialna prezentacja 
zagadnień teoretyczno-
praktycznych 

---------- 10 

2. Wykład aktywny Dyskusja – analiza przypadków ---------- 8 

3. Praca w grupach Analiza i ocena dokonań 
studentów w ramach pracy 
zespołowej – studia 
przypadków  

---------- 12 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza materiałów 
źródłowych 

Pogłębianie wiedzy 
przekazywanej na wykładzie w 
obszarze zagadnień 
teoretyczno-praktycznych 

---------- 20 

2. Analiza konspektów i 
materiałów z zajęć 

Przygotowanie do dyskusji 
problemowych na ćwiczeniach 
i wykładów 

---------- 25 

3. Praca grupowa nad 
studium przypadku 

Pogłębianie wiedzy i 
umiejętności analizy 
przyczynowo skutkowej 

---------- 25 

Razem: BS: 0 BN: 70  
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 100 
Egzamin (E) = 2 
Łącznie AN+BN+E = 102 

15. Słowa klucze: strategia finansowa, parametry doboru strategii finansowej, strategia płynności, 
strategia inwestowania 

16. Treść przedmiotu: 
− istota zarządzania finansami przedsiębiorstwa; 
− cele finansowe przedsiębiorstwa i ich związek ze strategią finansową; 
− wpływ otoczenia na strategie finansowe przedsiębiorstwa – uwarunkowania zewnętrzne; 
− strategie finansowe - uwarunkowania wewnętrzne; 
− metody i sposoby doboru źródeł finansowania przedsiębiorstwa; 
− analiza parametrów optymalizacji struktury kapitału przedsiębiorstwa;  
− strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa; 
− strategie inwestowania przedsiębiorstwa; 
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− wybór źródeł finansowania sytuacji ryzykownych oraz akceptowanego poziomu ryzyka  
z uwzględnieniem projekcja przyszłych warunków otoczenia; 

− strategia finansowa – konsekwencje wyboru.  

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W03 Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie 
kształtowania strategii finansowych 
przedsiębiorstwa i metod oraz narzędzi 
jej optymalnego doboru 

Egzamin Test 
egzaminacyjny 

Umiejętności 

FiEB2p_U01 Posiada umiejętności wykorzystania 
wiedzy teoretycznej do analizy i oceny 
wyboru i strategii finansowych 
przedsiębiorstwa - formułowanie 
własnych opinii w tym zakresie 

Analiza studiów 
przypadków 

Treść zadań 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 Jest gotów do poszukiwania 
optymalnych rozwiązań w obszarze 
strategii finansowych przedsiębiorstwa 
z wykorzystaniem opinii ekspertów w 
tym zakresie  

Analiza studiów 
przypadków 

Treść zadań 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
przedmiotu (w %)* 

1. Test wielokrotnego 
wyboru bez możliwości 
korzystania z notatek  

Zawiera pytania zamknięte 50% 

2. Analiza studiów 
przypadków 

Ocena wyboru strategii 
finansowej – uwarunkowania i 
konsekwencje 

50% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− Łukasik G., Błach J.: Strategie finansowe przedsiębiorstwa. UE Katowice, Katowice 2016. 
− Błach J.: Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie. Instrumenty mechanizmy efekty.. Wyd. C.H.BECK, 

Warszawa, 2018. 
−  Łukasik G.: Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych, AE Katowice 2004. 
− Grzywacz J. : Finanse przedsiębiorstw. Przesłanki racjonalnych decyzji. . Wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa , 2018. 
− Szyszko L.: Finanse przedsiębiorstwa. Wyd. PWE, Warszawa, 2017. 
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Literatura zalecana: 
− Błach J., Gorczyńska M., Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K.: 

Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego- perspektywa przedsiębiorstwa. Wyd. CeDeWu, 
Warszawa, 2012. 

− Dziawgo D., Zawadzki A.: Finanse przedsiębiorstwa-istota, narzędzia, zarządzanie. Wyd. Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce, , Warszawa, 2011. 

− Helin A., Zorde K., Bernaziuk R.: Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Wyd. C.H.Beck, Warszawa, 2012. 
− Gorczyńska M., Błach J.: Behawioralne podejście do formułowania celów przedsiębiorstwa, Kwartalnik 

Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, Nr 4 (45) s. 55-67. 
− Gorczyńska M.: Funkcje  i cele przedsiębiorstwa, [w:]  Finanse. Kategorie – Zjawiska  i procesy – 

Podmioty. Red. Zadora H., Difin, Warszawa. 2015, s. 347-353. Oraz Wydatkowanie środków 
finansowych. [w:]  Finanse. Kategorie – Zjawiska  i procesy – Podmioty, pod red., Zadora H., Difin, 
Warszawa 2015, s. 359-365. 

20. Język wykładowy:  
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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4. Statystyka i ekonometria w analizach gospodarczych 
 
KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Statystyka i ekonometria w analizach 
gospodarczych 
j. angielski: Statistics and econometrics in 
economic analyzes 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia przedmiotu:  E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr hab. Józef Biolik, prof. UE 
Ćwiczenia: dr hab. Józef Biolik, prof. UE 
Laboratorium:  
Egzaminator: dr hab. Józef Biolik, prof. UE 

7. Katedra prowadzącego:  
Filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład ----------------------------- 18 

Ćwiczenia ----------------------------- 12 

Lektoraty -----------------------------  

Laboratoria -----------------------------  

Seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

Inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2021/2022 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
   ⌧    Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− zapoznanie studentów z wybranymi metodami analizy statystycznej; 
− rozwijanie umiejętności wykorzystania wnioskowania statystycznego w analizach zjawisk i procesów 

gospodarczych; 
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− rozwijanie umiejętności wykorzystania wyników analiz statystyczno-ekonometrycznych do 
podejmowania decyzji.  

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład klasyczny z 
wykorzystaniem technik 
multimedialnych 

Prezentacja metod i narzędzi 
analizy statystyczno-
ekonometrycznej 

---------- 10 

2. Wykład z wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Prezentacja praktycznych 
rozwiązań problemów 
ekonomicznych  

----------   6 

3. Wykład aktywny  Formułowanie problemów 
badawczych i identyfikacja 
właściwych narzędzi do ich 
rozwiązania  

----------  2 

4. Rozwiązywanie problemów 
i zadań  

Rozwiązywanie problemów i 
zadań tradycyjnie oraz z 
wykorzystaniem programów 
komputerowych (Gretl)  

---------- 10 

… Inne Sprawdzenie opanowania 
metod i narzędzi – praca 
pisemna  

----------   2 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek z 
wykładów i ćwiczeń 

 ---------- 20 

2. Analiza literatury  ---------- 20 

3. Rozwiązywanie zadań   ---------- 15 

4. Analiza i rozwiązywanie 
studiów przypadku 

 ---------- 10 

5  Samodzielna praca z 
wykorzystaniem 
komputera 

 ----------   5 

Razem: BS: 0 BN: 70 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 100 
Egzamin (E) =       2 
Łącznie AN+BN+E =102 

15. Słowa klucze: parametry opisowe zbiorowości statystycznej, estymacja i weryfikacja modelu 
ekonometrycznego, koniunktura gospodarcza, weryfikacja hipotez statystycznych, analiza mnożnikowa, 
predykcja ekonometryczna. 

16. Treść przedmiotu: 
− zastosowanie analizy struktury w zjawiskach gospodarczych; 
− współzależność zjawisk; liniowe i nieliniowe modele ekonometryczne w analizie problemów 

ekonomicznych; 



17 
 

− analiza mnożnikowa: mnożniki dynamiczne i całkowite; 
− analiza koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem wielorównaniowych  modeli ekonometrycznych;  
− zastosowanie predykcji ekonometrycznej w prognozowaniu zjawisk finansowych; klasyczne  

i adaptacyjne metody prognozowania; 
− przegląd modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw oraz ocena ich skuteczności prognostycznej.   

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W03 Zna i rozumie metody i narzędzia 
wnioskowania statystycznego oraz 
metody analizy ekonometrycznej,  zna 
ich warunki zastosowania praktycznego.  

Kolokwium pisemne i 
egzamin pisemny. 
Rozwiązywanie 
problemów na 
ćwiczeniach. 

Prace pisemne 
zaliczeniowe i 
egzaminacyjne 

FiEB2p_W03 Zna klasyczne i nieklasyczne oraz 
adaptacyjne metody prognozowania 
zjawisk ekonomicznych 

Kolokwium pisemne i 
egzamin pisemny. 
Rozwiązywanie 
problemów na 
ćwiczeniach. 

Prace pisemne 
zaliczeniowe i 
egzaminacyjne 

...........    

Umiejętności 

FiEB2p_U04 Potrafi wykorzystać narzędzia 
statystyczno-ekonometryczne do 
rozwiązania sformułowanych 
problemów ekonomicznych w skali 
mikro oraz makroekonomicznej. 

Kolokwium pisemne i 
egzamin pisemny. 
Rozwiązywanie 
problemów na 
ćwiczeniach. 

Zaliczeniowe i 
egzaminacyjne 
prace pisemne 

FiEB2p_U04 Potrafi sformułować hipotezy dotyczące 
problemów gospodarczych oraz 
dokonać ich weryfikacji wykorzystując 
aparat statystyczno-ekonometryczny.  

Kolokwium pisemne i 
egzamin pisemny. 
Rozwiązywanie 
problemów na 
ćwiczeniach. 

Zaliczeniowe i 
egzaminacyjne 
prace pisemne 

FiEB2p_U04 Potrafi sformułować hipotezy dotyczące 
przyszłego przebiegu zjawisk 
gospodarczych, wykorzystując metody 
predykcji ekonometrycznej  

Kolokwium pisemne i 
egzamin pisemny. 
Rozwiązywanie 
problemów na 
ćwiczeniach. 

Zaliczeniowe i 
egzaminacyjne 
prace pisemne 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K2 Dostrzega i formułuje problemy, 
poszukuje ich prawidłowych  rozwiązań 
posługując się zdobytą wiedzą i 
umiejętnościami, w tym wykorzystując 
modele ekonometryczne, a w 
przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu potrafi 
wykorzystać odpowiednią literaturę.  

Kolokwium pisemne i 
egzamin pisemny. 
Rozwiązywanie 
problemów na 
ćwiczeniach. 

Zaliczeniowe i 
egzaminacyjne 
prace pisemne 

 



18 
 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
przedmiotu (w %)* 

1. Egzamin pisemny Problemy i zadania dotyczące 
zastosowania poznanych 
narzędzi statystyczno-
ekonometrycznych   

70,00% 

2. Kolokwium zaliczeniowe Zadania praktyczne, studia 
przypadków. 

30,00% 

3.    

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− M. Łuniewska:  Ekonometria finansowa. Analiza rynku kapitałowego. Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Warszawa 2008 

− E. Sojka, A. Przybylska-Mazur, A. Sączewska-Piotrowska, A. Wolny-Dominiak: Elementy statystyki i 
ekonometrii w analizach szeregów przestrzennych. Podręcznik z przykładami i zadaniami. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2020. 

− Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem. Zbiór zadań. Red naukowa J. Biolik 
− A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2003. 
− G. Kowalewski: Zarys metod badania koniunktury gospodarczej. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009. 
− K. Melich-Iwanek, M. Jadamus-Hacura, K. warzecha: Metody prognozowania. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018. 
Literatura zalecana: 

− B. Prusak:  Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Difin. 
Warszawa 2005. 

− M. Osińska: Ekonometria współczesna. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007 
− Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza. Red. naukowa J. Garczarczyk CeDeWu.Pl. 

Warszawa 2009.  
− J. Biolik: Ocena przydatności modelu ekonometrycznego do badania zmian dynamiki gospodarki 

województwa śląskiego w Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z. 220. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, 

− J. Biolik: Analiza porównawcza koniunktury województw Polski w latach 2000-2014 w: Studia 
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe nr 318 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2017  

20. Język wykładowy:  
Polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
ćwiczenia: pracownia komputerowa, oprogramowanie: Gretl, 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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5. Nowoczesne koncepcje zarządzania 
 
KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Nowoczesne koncepcje zarządzania 
j. angielski: Modern Management: Concepts 
 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia przedmiotu: E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE 
Ćwiczenia: dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE 
Laboratorium:  
Egzaminator: dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE 

7. Katedra prowadzącego:  
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 12 

ćwiczenia ----------------------------- 12 

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 24 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2021/2022 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
        Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− zapoznanie studentów ze współczesnymi uwarunkowania funkcjonowania organizacji, 

determinującymi zmiany w zarządzaniu; 
− przedstawienie wiedzy dotyczącej nowoczesnych koncepcji zarządzania, ich zasad wdrażania, zalet  

i wad; 
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− rozwijanie umiejętności w zakresie analizy potrzeb i przygotowania projektu wdrożenia nowoczesnych 
koncepcji zarządzania; 

− wykształcenie kompetencji społecznych związanych z przygotowaniem i zastosowaniem poznanych 
koncepcji zarządzania. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z wykorzystaniem 
technik multimedialnych 

Prezentacja multimedialna 
zagadnień teoretycznych i 
metodycznych 

---------- 12 

2. Opracowanie projektów Indywidualne i zespołowe 
przygotowanie rozwiązań 
prezentowanych sytuacji 
problemowych 

---------- 12 

Razem: AS: ----- AN: 24 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Studiowanie przyczynowo-
skutkowe  
z wykorzystaniem literatury 

Pogłębienie wiedzy i 
przygotowanie się do 
egzaminu 

---------- 40 

2. Rozwiązywanie studiów 
przypadku 

Samodzielne i grupowe 
rozwiązywanie problemów 

---------- 36 

Razem: BS: 0 BN: 76 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 100 
Egzamin (E) =2 
Łącznie AN+BN+E = 102 

15. Słowa klucze: koncepcje zarządzania, metody zarządzania, zarządzanie 

16. Treść przedmiotu: 
− przedmiot nauk o zarządzaniu. Pojęcia i rozwój koncepcji, metod i technik zarządzania - miejsce 

koncepcji zarządzania w strategii organizacji, zmiany jako stały element strategii przedsiębiorstw, 
przygotowanie firmy do wprowadzania zmian, przesłanki wyboru koncepcji zarządzania; 

− strategiczna Karta Wyników – istota i zasady wdrożenia; 
− Lean Management - istota, zasady oraz narzędzia Lean Management (m.in. JIT, 5S, kanban, poka-yoke, 

SMED); 
− zarządzanie oparte na czasie (Time Based Management); 
− outsourcing, rodzaje, metodyka i ocena koncepcji - nowe oblicza outsourcingu (offshoring, nearshoring, 

impact sourcing); 
− kompleksowe zarządzanie jakością; 
− turkusowe organizacje; 
− sieci organizacyjne - cechy i typy organizacji sieciowych, etapy tworzenia sieci organizacyjnej, korzyści  

i koszty funkcjonowania sieci. 
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17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W0
6 

Zna i rozumie prawne, 
organizacyjne i finansowe 
zasady tworzenia i rozwoju 
różnych form przedsiębiorczości 
z wykorzystaniem 
nowoczesnych koncepcji 
zarządzania 

1. Egzamin pisemny 1. Prace pisemne 
studentów. 

2. Lista pytań 
egzaminacyjnych 

Umiejętności 

FiEB2p_U02 Potrafi formułować i 
rozwiązywać złożone problemy 
ekonomiczno-finansowe 
poprzez właściwy dobór i 
wykorzystanie nowoczesnych 
koncepcji zarządzania 

1. Udział studentów w 
dyskusjach na zadany 
temat (analiza 
przypadków). 

2. Projektowanie rozwiązań 
zadanych problemów 
organizacyjnych (praca 
zespołowa). 

1. Opis przypadków 
2. Prace pisemne 
studentów 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K03 Jest przygotowany do 
inicjowania, aktywnego 
uczestnictwa w działaniach na 
rzecz środowiska społecznego i 
interesu publicznego poprzez 
znajomość zasad implementacji 
nowoczesnych koncepcji 
zarządzania 

1. Udział studentów w 
dyskusjach na zadany 
temat (analiza 
przypadków). 

2. Projektowanie rozwiązań 
zadanych problemów 
organizacyjnych (praca 
zespołowa). 

1. Opis przypadków 
2. Prace pisemne 
studentów 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
przedmiotu (w %)* 

1. Egzamin pisemny Pytania otwarte i zamknięte 50% 

2. Analiza studiów 
przypadków 

Prezentacje przygotowane 
przez studentów na wskazany 
temat 

30% 

3. Praca grupowa nad 
studium przypadku 

Dyskusja grupowa podczas 
ćwiczeń na zadany temat 

20% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− Bernais J., Ingram J., Kraśnicka T.: ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Wydanie drugie 
zmienione i rozszerzone. Wyd. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2010. 

− Zimniewicz K.: Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna. Wyd. PWE, Warszawa, 2014. 
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− Szymańska K.: Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Wyd. Oficyna a Wolters 
Kluwer business, Warszawa, 2015. 

Literatura zalecana: 
− Głód, G., Głód, W.: Wybrane nowoczesne instrumenty zarządzania. Wyd. UE Katowice, 2012. 
− Kraśnicka, T., Głód, G., Pawlak, G. Ewolucja koncepcji Lean Management i jej zastosowanie  

w przedsiębiorstwach w Polsce. Marketing i Rynek, 2014, (5 (CD)), 442-449. 
− Griffin W.R.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. PWN, Warszawa, 2017. 
− A. Zakrzewska-Bielawska (red): Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Wyd. Wydawnictwo 

Nieoczywiste, Kraków, 2017 

20. Język wykładowy:  
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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6. Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem 
 
KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem 
j. angielski: Cooperation between the company 
and the bank 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia przedmiotu: E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5.Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący: 
Wykład: dr hab. Blandyna Puszer 
Ćwiczenia: dr hab. Blandyna Puszer 
Laboratorium:  
Egzaminator: dr hab. Blandyna Puszer 

7. Katedra prowadzącego:  
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 18 

ćwiczenia ----------------------------- 12 

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2021/2022 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
Obowiązkowy dla kierunku 
  Obowiązkowy dla specjalności 
  Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− przedstawienie specjalistycznej, pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych obszarów współpracy na linii 

przedsiębiorstwo – bank; 
− rozwijanie umiejętności w zakresie współpracy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  

z bankami; 
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− wykształcenie kompetencji społecznych związanych z rozwiązaniem interdyscyplinarnych problemów 
w ramach współpracy przedsiębiorstwa z bankami wymagających nie tylko samodzielnego działania,  
a także współpracy z ekspertami. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład aktywny z 
prezentacją multimedialną  

Prezentacja multimedialna 
zagadnień teoretycznych, 
dyskusja 

----------  
18 

2. Ćwiczenia aktywne  Rozwiązywanie zadań, testów, 
case study, praca w zespołach, 
dyskusja 

----------  
12 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Samodzielna praca z 
wykorzystaniem 
komputera  

Przygotowanie prezentacji na 
ćwiczenia. Przygotowanie do 
dyskusji. Nabycie umiejętności 
docierania do aktualnej oferty 
produktów bankowych  

---------- 30 

2. Studiowanie przyczynowo-
skutkowe z 
wykorzystaniem literatury 

Pogłębienie wiedzy, 
przygotowanie do dyskusji 

---------- 20 

3. Analiza notatek z 
wykładów i ćwiczeń 

Pogłębienie wiedzy, 
przygotowanie do dyskusji 

---------- 20 

Razem: BS: 0 BN: 70 

 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 100 
Egzamin (E) =2 
Łącznie AN+BN+E =102 

15. Słowa klucze:  przedsiębiorstwo, bank, rachunek bankowy, kredyt, operacje rozliczeniowe 

16. Treść przedmiotu: 
− znaczenie banku dla przedsiębiorstwa oraz kryteria wyboru banku przez przedsiębiorstwo: konieczność 

współpracy przedsiębiorstwa z bankiem, potrzeba świadomego wyboru, kryteria wyboru banku 
(kryteria mierzalne: pozycja majątkowa banku, bezpieczeństwo lokat i inne; kryteria niemierzalne: 
jakość usług bankowych, polityka kredytowa i itp.); 

− rachunek bankowy jako podstawa współpracy z bankiem: aspekty prawne posiadania rachunku 
bankowego, rodzaje rachunków, wybór rachunku – kwestie praktyczne; 

− usługi bankowe w zakresie zarządzania płynnością (Cash management): istota i usług cash 
management, klasy systemów cash management, produkty i usługi cash management, system płatności 
masowych; 

− współpraca w zakresie operacji rozliczeniowych przeprowadzanych za pośrednictwem banku: 
rozliczenia bezgotówkowe (polecenie przelewu, polecenie zapłaty i itd.), produkty płatnicze w obrocie 
międzynarodowym (polecenie wypłaty, weksel, inkaso dokumentowe, akredytywa dokumentowa); 
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− współpraca w zakresie kredytowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa: rodzaje kredytów 
(kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne i itd.), finansowe warunki kredytowania, przebieg procesu 
kredytowania, instrumenty finansowania handlu zagranicznego; 

− bankowe wsparcie działalności przedsiębiorstw na rynkach finansowych: rola banku na rynku 
instrumentów dłużnych, organizacja emisji akcji, sekurytyzacja aktywów, pozostałe formy współpracy 
np. doradztwo finansowe, ograniczanie ryzyka walutowego, ograniczanie ryzyka stopy procentowej  
i inne; 

− alternatywne formy finansowania przedsiębiorstw: gwarancje i poręczenia bankowe, operacje 
wekslowe, usługi factoringu i forfaitingu, usługi leasingowe; 

− bankowość elektroniczna dla przedsiębiorstw: systemy Office banking, funkcjonalność bankowości 
internetowej dla przedsiębiorstw – poziom podstawowy i poziom zaawansowany, e-fakturowanie  
w systemach bankowości elektronicznej. 

 

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W2 Ma pogłębioną wiedzę o typowych 
powiązaniach bank-przedsiębiorstwo 
oraz relacjach zachodzących między 
nimi 

Prezentacje 
zespołowe 
Test zaliczeniowy 
Egzamin pisemny 

Zapis 
elektroniczny 
prezentacji 
Wykaz pytań 
testowych 
Ocena aktywności 
na ćwiczeniach  

FiEB2p_W5 Zna i rozumie podstawowe prawne, 
ekonomiczne i finansowe normy oraz 
reguły, określające zachowania banków 
i przedsiębiorstw w zakresie współpracy 

Prezentacje 
zespołowe 
Test zaliczeniowy 
Egzamin pisemny 

Zapis 
elektroniczny 
prezentacji 
Wykaz pytań 
testowych 
Ocena aktywności 
na ćwiczeniach 

Umiejętności 

FiEB2p_U1 Obserwuje, poddaje krytycznej analizie i 
interpretuje, z wykorzystaniem wiedzy 
teoretycznej wzajemne relacje w 
zakresie współpracy bank-
przedsiębiorstw 

Prezentacje 
zespołowe 
Test zaliczeniowy 
Egzamin pisemny 

Zapis 
elektroniczny 
prezentacji 
Wykaz pytań 
testowych 
Ocena aktywności 
na ćwiczeniach 

FiEB2p_U8 Ma świadomość dynamiki zamian 
produktowych w sektorze bankowości 
wymagających stałego doskonalenia 
wiedzy w tym zakresie 

Prezentacje 
zespołowe 
Test zaliczeniowy 
Egzamin pisemny 

Zapis 
elektroniczny 
prezentacji 
Wykaz pytań 
testowych 
Ocena aktywności 
na ćwiczeniach 

Kompetencje społeczne 
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FiEB2p_K1 Jest gotów krytycznie oceniać 
posiadaną wiedzę i odbieranie treści z 
zakresu prawno – ekonomiczno- 
finansowych uwarunkowań z zakresu 
współpracy bank-przedsiębiorstwo 

Prezentacje 
zespołowe 
Test zaliczeniowy 
Egzamin pisemny 

Zapis 
elektroniczny 
prezentacji 
Wykaz pytań 
testowych 
Ocena aktywności 
na ćwiczeniach 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Egzamin pisemny  Test wielokrotnego wyboru, 
bez możliwości korzystania z 
materiałów, pytania otwarte  

 
50% 

2. Ocena z ćwiczeń Test pisemny (test 
wielokrotnego wyboru, pytania 
otwarte), prezentacja na 
wybrany temat, aktywność na 
zajęciach 
Test - 60%, prezentacja – 30%, 
aktywność – 10% 

 
 
50% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− Grzywacz J., Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin Warszawa 2006 
− Wiatr M. (red.), Bankowość korporacyjna, Difin Warszawa 2015 
− Szelągowska A. (red.), Współczesna bankowość korporacyjna, CeDeWu Warszawa 2011 
− Błach J., Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie. Instrumenty, mechanizmy, efekty, C.H. Beck, 

Warszawa 2018 
 

Literatura zalecana: 
− Sołoma A., Instytucje i usługi bankowe w opinii właścicieli mikro- i małych przedsiębiorstw, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn 2008 
− Dahmen A., Jacobi P., Bankowa obsługa przedsiębiorstwa, CeDeWu Warszawa 2009 
− Puszer B., Cichorska J., Czynniki wpływające na poziom włączenia finansowego przedsiębiorstw Grupy 

Wyszehradzkiej / Joanna Cichorska, Blandyna Puszer, {w:} Perspektywa ekonomiczna, finansowa  
i prawna kreowania wartości w gospodarce / red. nauk. P. Antonowicz, P. Galiński, P. Pisarewicz, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020 

− Puszer B., Szewczyk Ł., Determinants of financial inclusion of enterprises in Sub-Saharan African states, 
Consumer rights protection. Threats and opportunities for enhancing consumer awareness / ed. by S. 
Smyczek, Publishing House of the University of Economics in Katowice, 2020 
 

20.Język wykładowy: 
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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7. Psychologia biznesu 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Psychologia biznesu 
j. angielski: Business Psychology 
 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia przedmiotu: Z  
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: Daria Dorda 
Ćwiczenia: Daria Dorda 
Laboratorium:  
Egzaminator:  

7. Katedra prowadzącego:  
Praktyk zatrudniony poza Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 9 

ćwiczenia ----------------------------- 12 

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 21 

egzamin (godz.) -----------------------------  
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2021/2022 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
        Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
Podstawowym celem przedmiotu jest wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii 
praktyce biznesowej przedsiębiorstw. Zdobycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych 
umiejętności w zakresie wybranych zagadnień psychologii biznesu, takich jak: skuteczna komunikacja  
w biznesie, wpływ i rola osobowości i temperamentu na zachowania pracownicze, wypalenie zawodowe, 
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kultura organizacji a jej wpływ na ludzkie zachowania. Zachowania i uwarunkowania jednostki i ich wpływ 
na grupę, oraz zachowania grup w rzeczywistości biznesowej, ich wpływ na istnienie, działanie i przewagę 
konkurencyjną przedsiębiorstw. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład interaktywny Wykład z wykorzystaniem 
treści multimedialnych, z 
elementami dialogu i dyskusji 
ze słuchaczami 

---------- 9 

2. Analiza tekstów z dyskusją Analiza badań i/lub studiów 
przypadków 

---------- 4 

3. Gry symulacyjne  ---------- 4 

4. Praca w grupach  ---------- 4 

Razem: AS: ----- AN: 21 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. analiza materiałów 
źródłowych 

 ---------- 20 

2. praca grupowa  ---------- 10 

3. analiza notatek i 
konspektów z zajęć 

 ---------- 10 

4. przygotowanie 
opracowania 

 ---------- 14 

Razem: BS: 0 BN: 54 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AN+BN+E = 75 

15. Słowa klucze: biznes, zmiana, komunikacja w organizacji, zachowania pracowników, wypalenie 
zawodowe, kultura organizacji 

16. Treść przedmiotu: 
− rola i znaczenie umiejętności interpersonalnych w dzisiejszym świecie biznesu; 
− pojęcie VUCA i jego konsekwencje dla ludzkich zachowań w organizacji; 
− skuteczna komunikacja w biznesie; 
− wpływ i rola osobowości i temperamentu na zachowania pracownicze; 
− prewencja wypalenia zawodowego; 
− zmiany oraz typy reakcji na zmianę w środowisku zawodowym; 
− zarządzanie sytuacyjne - metoda rozwoju, motywacji oraz diagnozy zespołu; 
− kultura organizacji a jej wpływ na ludzkie zachowania. 
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17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W05 
 

Student zna i rozumie podstawowe 
psychologiczne pojęcia a także normy i 
reguły tworzenia profesjonalnych i 
efektywnych środowisk pracy (za 
poziomie zespołów i całych organizacji). 
 

Zaliczenie pisemne 
Realizacja projektu 

Druki zaliczenia 
pisemnego 
Opracowania 
studentów 

Umiejętności 

FiEB2p_U01 
 

Student obserwuje, poddaje krytycznej 
analizie i interpretuje, z 
wykorzystaniem posiadanej wiedzy 
teoretycznej, zjawiska psychologiczne w 
środowisku biznesowym. 
 

Zaliczenie pisemne 
Realizacja projektu 

Druki zaliczenia 
pisemnego 
Opracowania 
studentów 

FiEB2p_U03 
 

Student potrafi wykorzystać posiadaną 
wiedzę o psychologii biznesu w celu 
wykonania 
typowych zadań zawodowych w 
profesjonalnych relacjach 
interpersonalnych. 
 

Zaliczenie pisemne 
Realizacja projektu 

Druki zaliczenia 
pisemnego 
Opracowania 
studentów 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K03 
 

Student jest przygotowany do 
inicjowania, aktywnego i etycznego 
uczestnictwa w działaniach na rzecz 
swojego obecnego lub przyszłego 
środowiska zawodowego, w 
szczególności w zakresie 
komunikacyjnym oraz 
interpersonalnym. 

Zaliczenie pisemne 
Realizacja projektu 

Druki zaliczenia 
pisemnego 
Opracowania 
studentów 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. zaliczenie pisemne Test jednokrotnego wyboru 
bez możliwości korzystania z 
materiałów 

70% 

2. Raport/prezentacja Wynik pracy w niewielkich 
grupach roboczych na zadany 
temat 

30% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 
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19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− Psychologia biznesu, Bohdan Rożnowski, Paweł Fortuna 
− Alfabet mitów menedżerskich, czyli o pułapkach bezrefleksyjnego działania, Sławomir Jarmuż, Mirosław 

Tarasiewicz 
− Psychologia zmiany w życiu i biznesie, Angelika Chimkowska 
− Pięć dysfunkcji pracy zespołowej, Patrick Lencioni 
− Jednominutowy Menedżer buduje wydajne zespoły, Donald Carew, dr Ken Blanchard, Eunice Parisi-

Carew 
− Jednominutowy Menedżer i przywództwo, Donald Carew, dr Ken Blanchard, Eunice Parisi-Carew 

Literatura zalecana: 
− Kto zabił zmianę? Ken Blanchard, John Britt, Judd Hoekstra, Pat Zigarmitd 
− dobry szef, martwy szef, Immelman Ray, 
− Odwaga w przywództwie, Brene Brown 
− Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej, Patrick Lencioni 
− Głaskologia, Miłosz Brzeziński, Ray Immelman 

20. Język wykładowy:  
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala ćwiczeniowa wyposażona w projektor multimedialny i ułatwiająca pracę w grupach 
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8. Zintegrowane wykorzystanie pakietu MS OFFICE 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  

Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu 
form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 

j.polski: Zintegrowane wykorzystanie pakietu MS 
OFFICE 

j.angielski: Integrated use of MS Office 

2. Kod przedmiotu: 

Liczba punktów ECTS: 3 

Forma zaliczenia przedmiotu: Z 

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 

Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 

Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    

Wykład:  

Ćwiczenia:  

Laboratorium: mgr inż. Arkadiusz Ptasiński 

Egzaminator:  

7. Katedra prowadzącego:  

Praktyk zatrudniony poza Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład -----------------------------  

ćwiczenia -----------------------------  

lektoraty -----------------------------  

laboratoria ----------------------------- 21 

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 21 

egzamin (godz.) -----------------------------  
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2021/2022 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I semestr 

10. Stopień kształcenia:  

studia II stopnia 

 

11. Status przedmiotu:  
Obowiązkowy dla kierunku 
  Obowiązkowy dla specjalności 
  Do wyboru 
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12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 

Obowiązkowe: brak 

Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 

− doskonalenie umiejętności praktycznego i efektywnego korzystania z oprogramowania w skład pakietu 
biurowego MS Office 

− kształtowanie umiejętności współpracy pomiędzy różnymi aplikacjami pakietu MS Office 
− doskonalenie zaawansowanych technik wykorzystania edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego  

i programu do tworzenia prezentacji multimedialnej 
− integracja ze środowiskiem internetowym  

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Praca z komputerem Nauka wybranych technik 
wykorzystania składowych 
pakietu MS Office 

---------- 8 

2. Rozwiązywanie zadań Realizacja projektów 
praktycznych w oparciu o 
elementy pakietu MS Office 

---------- 16 

Razem: AS: ----- AN: 21 
 

 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Praca z komputerem Ćwiczenie technik posługiwania 
się pakietem MS Office 

---------- 20 

2. Rozwiązywanie zadań 
zadanych do domu 

Realizacja zadanych projektów 
praktycznych w oparciu o 
elementy pakietu MS Office 

---------- 34 

Razem: BS: 0 BN: 54 
 

Razem AS+BS = 0 

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AN+BN+E = 75 

15. Słowa klucze: 

MS Office, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacja, Internet 

16. Treść przedmiotu: 

− Doskonalenie technik korzystania z edytora tekstu MS World (definiowanie stylów, tworzenie 
automatycznych spisów, korespondencja seryjna, osadzanie obiektów) 
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− Doskonalenie technik korzystania z arkusza kalkulacyjnego MS Excel (formatowanie niestandardowe, 
style, wykorzystanie formularzy, wybrane narzędzia analizy danych, formatowanie wydruku, tablice 
przestawne) 

− Doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnej (tworzenie szablonów prezentacji, 
tworzenie dynamicznych slajdów, animacja) 

− Integracja aplikacji tworzących pakiet MS Office (osadzanie on-line danych i wykresów z Excela  
w dokumencie MS World i prezentacji Power Point) 

− Pobieranie danych on-line ze stron internetowych 

17. Efekty kształcenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

Symbole 
efektów 

kształcenia dla 
kierunku 

Efekty kształcenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 

kształcenia 
Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W03 Zna i rozumie ilościowe i informatyczne 
narzędzia pozwalające efektywnie 
przetwarzać dane finansowe i 
ekonomiczne 

Wykonywanie zadań 
cząstkowych i 
projektów w trakcie 
zajęć i w domu 

Pliki zaliczeniowe 

Umiejętności 

FiEB2p_U02 Potrafi dokonywać analizy problemu i 
formułować zasady jego rozwiązania z 
wykorzystaniem technik informatycznych 

Wykonywanie zadań 
cząstkowych i 
projektów w trakcie 
zajęć i w domu 

Pliki zaliczeniowe 

FiEB2p_U03 Potrafi samodzielnie wykorzystywać 
narzędzia informatyczne do 
rozwiązywania typowych zadań 
zawodowych 

Wykonywanie zadań 
cząstkowych i 
projektów w trakcie 
zajęć i w domu 

Pliki zaliczeniowe 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 Formuje problemy poszukując metod ich 
optymalnego rozwiązania również 
wspierając się sugestiami ekspertów 

Wykonywanie zadań 
cząstkowych i 
projektów w trakcie 
zajęć i w domu 

Pliki zaliczeniowe 

 

 

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Zaliczenie zadań 
cząstkowych i projektów 

Rozwiązywanie zadań 
cząstkowych i projektów 

100% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 

Literatura obowiązkowa: 

1. J.Kaczmarzyk, T.Zieliński: Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego, Wyd. 
Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010 

2. W.Wrotek, Office 2019 PL. Kurs, Helion 2018 
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Literatura zalecana: 

Materiały pomocnicze dostępne za pośrednictwem strony internetowej wykładowcy 

20. Język wykładowy: polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: zajęcia prowadzone w laboratorium komputerowym 
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9. Ekonomia Międzynarodowa 
 
KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Ekonomia międzynarodowa 
j. angielski: International Economics 
 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia przedmiotu: E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr Katarzyna Czech 
Ćwiczenia: dr Katarzyna Czech 
Laboratorium:  
Egzaminator: dr Katarzyna Czech 

7. Katedra prowadzącego:  
Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 18 

ćwiczenia ----------------------------- 12 

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2021/2022 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
    ⌧    Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 

Obowiązkowe: brak 

Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− zapoznanie studentów z wybranymi zjawiskami, procesami, prawidłowościami i problemami 

związanymi z umiędzynarodowieniem i globalizacją gospodarek narodowych i gospodarki światowej; 
− rozwijanie umiejętności analizowania omawianych zjawisk, dokonywania ich krytycznych ocen, 

uzasadniania posiadanych opinii na ich temat; 
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− rozszerzanie horyzontów myślowych o wymiar międzynarodowy, pobudzanie wrażliwości na problemy 
globalne i wypracowywanie odpowiedzialnych, świadomych postaw i zachowań studentów jako 
przyszłych uczestników życia gospodarczego. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z prezentacja 
multimedialną 

Prezentacja multimedialna 
ilustrująca omawiane 
zagadnienia 

---------- 12 

2. Praca w grupach Analiza i interpretacja 
wybranych problemów 

---------- 6 

3. Analiza przypadków Analiza kształtowania się 
wybranych wielkości  

---------- 6 

4. Dyskusja, debata Analiza i interpretacja 
wybranych problemów. 
Prowadzenie debaty na zadany 
temat 

---------- 6 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek i 
konspektów z zajęć 

Przygotowanie do egzaminu, 
utrwalanie wiedzy 

---------- 20 

2. Przygotowanie prezentacji Przygotowanie prezentacji na 
wybrany temat 

---------- 30 

3. Studia literatury Szukanie i przygotowanie 
informacji na zadany temat 

---------- 20 

Razem: BS: 0 BN: 70 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 100 
Egzamin (E) = 2 
Łącznie AN+BN+E = 102 

15. Słowa klucze: gospodarka światowa, globalizacja, przepływy gospodarcze, umiędzynarodowienie 

16. Treść przedmiotu: 
− charakter współczesnej gospodarki światowej i prawidłowości w niej zachodzące. Czynniki 

determinujące kształt współczesnej gospodarki światowej; 
− przepływy gospodarcze i ich znaczenie dla współczesnej gospodarki światowej i jej podmiotów (handel 

międzynarodowy, międzynarodowy przepływ kapitału, migracja, transfer technologii w skali 
międzynarodowej); 

− zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna z uwzględnieniem praktycznej realizacji  
w wybranych krajach i regionach; 
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− dysproporcje w rozwoju współczesnej gospodarki światowej – problemy globalne i działania na rzecz 
ich ograniczenia w skali państw, regionów i gospodarki światowej jako całości. 

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W01 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie 
zjawisk i procesów występujących we 
współczesnej gospodarce światowej  

Egzamin pisemny Prace 
egzaminacyjne 
studentów 

FiEB2p_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu 
stosunki gospodarcze pomiędzy 
podmiotami gospodarki światowej oraz 
regulacje i zasady działania w 
umiędzynarodowionym środowisku. 

Egzamin pisemny Prace 
egzaminacyjne 
studentów 

Umiejętności 

FiEB2p_U05 Potrafi przygotować i przedstawić 
wystąpienia ustne dotyczące 
problemów ekonomii międzynarodowej 
z wykorzystaniem  terminologii 
charakterystycznej dla omawianych 
zagadnień. 

Przygotowanie i 
przedstawienie 
prezentacji 

Prezentacja w 
formie 
elektronicznej lub 
tradycyjnej 

FiEB2p_U06 Potrafi zabierać głos i prowadzić debaty 
stosując przy tym odpowiednią 
argumentację i posługując się 
ekonomiczną nomenklaturą w zakresie 
problematyki ekonomii 
międzynarodowej 

Udział w debacie Notatki 
studentów  z 
debaty 

FiEB2p_U08 Ma świadomość dynamiki i 
różnorodności procesów zachodzących 
w światowej gospodarce wymagających 
stałego aktualizowania wiedzy 

Udział w debacie Notatki 
studentów  z 
debaty 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K01 Potrafi poddać krytycznej ocenie stan 
posiadanej wiedzy z zakresu ekonomii 
międzynarodowej 

dyskusja notatki 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Udział w debacie, 
dyskusji podczas 
ćwiczeń 

Aktywność na zajęciach 15% 

2. Przygotowanie i 
przedstawienie na 
zajęciach  efektów pracy 
zespołowej  

Prezentacja wyników pracy 
zespołowej na zajęciach 

15% 
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3. Egzamin pisemny bez 
możliwości korzystania z 
podręczników  

Pytania testowe wielokrotnego 
wyboru, pytania otwarte, 
pytanie problemowe 

70% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− A.Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017 
− E. Oziewicz, T. Michałowski (red.): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wyd. PWE, Warszawa, 

2013. 
Literatura zalecana: 

− I. Pawlas , S. Talar S., M. Dziembała, K. Czech,  Inkluzywna gospodarka światowa – szanse i wyzwania, 
PWE 2020, ISBN 978-83-208-2383-7 

− J. Świerkocki J.: Zarys ekonomii międzynarodowej. Wyd. PWE, Warszawa, 2011. 

20. Język wykładowy:  
polski  

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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10.  Finanse sektora publicznego 
 
KARTA OPISU PRZEDMIOTU 
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1.Nazwa przedmiotu:  
j. polski: Finanse sektora publicznego 
j. angielski: Finances of public sector 
 

2.Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia przedmiotu: E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia:2021/22 

3.Kolegium/Filia: 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5.Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący: 
Wykład: dr Magdalena Jarczok-Guzy 
Ćwiczenia: dr Magdalena Jarczok-Guzy 
Laboratorium: 
Egzaminator: dr Magdalena Jarczok-Guzy 

7. Katedra prowadzącego: 
Katedra Finansów Publicznych 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład ----------------------------- 18 

Ćwiczenia ----------------------------- 12 

Lektoraty -----------------------------  

Laboratoria -----------------------------  

Seminarium -----------------------------  

Proseminarium -----------------------------  

Inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2021/2022 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
Obowiązkowy dla kierunku 
   Obowiązkowy dla specjalności 
   Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− zapoznanie studenta z charakterystyką sektora publicznego oraz finansów sektora publicznego; 
− zapoznanie studenta z elementami zarządzania finansami sektora publicznego; 
− praktyczna analiza i ocena zarządzania finansami wybranej jednostki z sektora publicznego. 
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14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z prezentacją 
multimedialną 

Przekazywanie treści 
programowych ilustrowanych 
prezentacją graficzną 

---------- 17 

2. Metoda projektów Projekt badawczy realizowany 
podczas ćwiczeń w grupach 
prezentowany ustnie 

---------- 12 

3. Debata Dyskusja podczas wykładu ---------- 1 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek z 
wykładów 

Analiza materiałów źródłowych 
z wykorzystaniem literatury 

---------- 45 

2. Przygotowanie projektu z 
prezentacją 

Przygotowanie analizy i opisu 
do projektu grupowego oraz 
prezentacji multimedialnej 

---------- 25 

Razem: BS: 0 BN: 70 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E= 0 

Razem AN+BN = 100 
Egzamin (E) =2 
Łącznie AN+BN+E = 102 

15. Słowa klucze: sektor publiczne, finanse publiczne, zarządzanie publiczne. 
 

16. Treść przedmiotu: 
− charakterystyka sektora publicznego; 
− wpływy i wydatki budżetowe; 
− budżet instytucji ochrony zdrowia na przykładzie; 
− budżet jednostki oświatowej na przykładzie; 
− istota, elementy i teorie zarządzania; 
− teoria wyboru publicznego; 
− zarządzanie budżetem; 
− zarządzanie publiczne; 
− organizacje publiczne i non-profit. 

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W01 Student ma pogłębioną wiedzę w Egzamin pisemny bez Prace pisemne 
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zakresie elementów zarządzania 
jednostkami sektora publicznego, 
identyfikuje procesy i zjawiska w 
sektorze publicznym, zna teorie 
zarządzania w sektorze publicznym oraz 
zna zależności zachodzące pomiędzy 
sektorem publicznym a finansami. 

możliwości 
korzystania z 
materiałów 

studentów 

Umiejętności 

FiEB2p_U05 Potrafi przygotować wystąpienie ustne i 
zaprezentować projekt dotyczący 
zarządzania finansami sektora 
publicznego. 

Przygotowanie 
projektu i 
przedstawienie w 
formie prezentacji 
multimedialnej 

Prezentacje 
projektów w 
formie 
papierowej lub 
elektronicznej 

FiEB2p_U06 Potrafi brać czynny udział w debatach 
dotyczących zagadnień finansów 
sektora publicznego.  

Dyskusja na zajęciach Notatka z dyskusji 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K01 Jest gotów krytycznie oceniać 
posiadaną wiedzę i wykorzystać ją do 
sporządzenia analizy i projektu 
zarządzania finansami jednostki sektora 
publicznego. 

Przedstawienie 
prezentacji 
multimedialnej 

Prezentacje 
projektów w 
formie 
papierowej lub 
elektronicznej 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Egzamin pisemny bez 
możliwości korzystania z 
podręczników 

Student, który uzyskał 
zaliczenie, przystępuje do 
pisemnego egzaminu (bez 
możliwości korzystania z 
podręczników i notatek).  

70% 

2. Projekt Ocena zaprezentowanego 
projektu 

30% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− K. Lisiecka, T. Papaj, E. Czyż-Gwiazda (red.): Public Governance koncepcją zarządzania w administracji 
publicznej. Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2011. 

− M. Zawicki, Nowe zarządzanie publiczne. PWE. Warszawa 2011. 
− Bosiacki A.,  Izdebski  H., Nelicki A., Zachariasz I. (red.) Nowe Zarządzanie publiczne i public 

governance w Polsce i w Europie. Liber 2010. 
− Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2013. 

 
Literatura zalecana: 

− Gaudemet P. M., Molinier J.: Finanse publiczne, wyd. PWE, Warszawa, 2000. 
− Jarczok-Guzy M.: Poland's budgetary expenditures in years 2006-2016 and national public debt, 

„Optimum. Economic studies”, 2018, nr 3, s. 76-84. 
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− Jarczok-Guzy M.: Zmiany w systemie emerytalnym w okresie Polski Ludowej i Rzeczpospolitej 
Polskiej  [w:] "Wybrane aspekty z dziejów Polski w XX wieku", Lublin, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 
2019, s. 117-124. 

20.Język wykładowy: 
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:  
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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11.  Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w biznesie 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU 
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Rachunkowość i sprawozdawczość 
finansowa w biznesie 
j. angielski: Financial accounting and reporting in 
business 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS:  4 
Forma zaliczenia przedmiotu: E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr hab. Małgorzata Rówińska- Kráľ , prof. UE, dr Ewelina Papaj-Wlisłocka 
Ćwiczenia: dr Ewelina Papaj-Wlisłocka 
Laboratorium:   
Egzaminator:  dr hab. Małgorzata Rówińska- Kráľ , prof. UE, dr Ewelina Papaj-Wlisłocka 

7. Katedra prowadzącego:  
Katedra Rachunkowości 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 18 

ćwiczenia ----------------------------- 18 

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 36 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2021/2022 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
        Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− przedstawienie wiedzy na temat zasad prezentowania informacji w sprawozdaniu finansowym  

z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych rachunkowości; 
− przedstawienie wiedzy dotyczącej modeli wyceny bilansowej i finansowymi konsekwencjami ich 

zastosowania; 
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− rozwijanie umiejętności  w zakresie wykorzystania zasad rachunkowości do poprawnego sporządzania 
sprawozdania finansowego (obejmującego odpowiednie jego elementy); 

− wypracowanie umiejętności czytania sprawozdania finansowego. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z prezentacją 
multimedialną z 
wykorzystaniem studiów 
przypadku 

 ---------- 18 

2. Analiza przypadków  ---------- 8 

3. Rozwiązywanie zadań  ---------- 10 

Razem: AS: ----- AN: 36 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek i 
konspektów z zajęć 

 ---------- 24 

2. Rozwiązywanie zadań  ---------- 20 

3. Studia literatury  ---------- 20 

Razem: BS: 0 BN: 64 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 100 
Egzamin (E) = 2 
Łącznie AN+BN+E = 102 

15. Słowa klucze: 
wycena bilansowa, koszt historyczny, wartość godziwa, przychody, koszty, sprawozdanie finansowe 

16. Treść przedmiotu: 
− regulacje prawne rachunkowości; zasady prowadzenia rachunkowości; 
− sprawozdanie finansowe jako finalny efekt przetwarzania informacji w rachunkowości; 
− struktura sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych; 
− kategorie wyceny aktywów i pasywów; 
− modele wyceny bilansowej i ich zastosowanie; 
− sprawozdawcze skutki wyceny w koszcie historycznym; 
− sprawozdawcze skutki wyceny w wartości godziwej; 
− sprawozdawcze odzwierciedlenie wyniku działalności jednostki. 
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17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W03 Zna i rozumie metody i narzędzia, jakimi 
posługuje się rachunkowość, zna ich 
zastosowanie praktyczne prowadzące 
do sporządzania sprawozdania 
finansowego. 

Kolokwium  
Egzamin 

Praca 
egzaminacyjna,  
kolokwialna 

Umiejętności 

FiEB2p_U02 Potrafi formułować i rozwiązywać 
złożone problemy dotyczące doboru 
narzędzi polityki rachunkowości 
jednostek gospodarczych, w tym modeli 
wyceny i ich skutków sprawozdawczych 
poprzez umiejętne posługiwanie się 
regulacjami prawnymi. 

Zadania sytuacyjne 
Kolokwium 
Egzamin 
 

Praca 
egzaminacyjna,  
kolokwialna 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 Dostrzega i formułuje problemy 
związane z wyceną bilansową w 
rachunkowości, poszukuje ich 
rozwiązań posługując się zdobytą 
wiedzą i umiejętnościami, w tym 
wykorzystując regulacje prawne 
rachunkowości, a w przypadku 
trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu jest gotów do 
zasięgania opinii ekspertów. 

Praca studentów na 
zajęciach 
Zadania sytuacyjne 
Kolokwium  
Egzamin 

Praca 
egzaminacyjna,  
kolokwialna 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Pisemne kolokwium z 
ćwiczeń 

Kolokwium obejmujące część 
teoretyczną i zadania do 
rozwiązania  

40% 

2. Egzamin pisemny Egzamin obejmujący cześć 
teoretyczną (test 
jednokrotnego wyboru) oraz 2 
zadania do rozwiązania. 
Warunkiem przystąpienia do 
egzaminu jest uzyskanie 
pozytywnej oceny z ćwiczeń 

60% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 
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19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz. U. z 2019, poz. 351, ze zmianami 
− J. Pfaff (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa 2017 
− E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer, 

Warszawa, 2019 
− J. Dyktus, M. Gaertner, B. Malik, Sprawozdawczość i analiza finansowa. Difin, Warszawa, 2017 

Literatura zalecana: 
−  T. Martyniuk, D. Makowska, Zaawansowana rachunkowość finansowa. PWE, Warszawa, 2010. 
− M. Hass - Symotiuk (red.), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa - od jego powstania do 

likwidacji. Wolters Kluwer, Warszawa, 2018. 

20. Język wykładowy:  
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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12.  Zarządzanie projektem 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Zarządzanie projektem 
j. angielski: Project management 
 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 4 
Forma zaliczenia przedmiotu: E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład:  dr hab. Adam Drobniak, prof. UE  
Ćwiczenia: mgr Piotr Rykała, mgr Klaudia Plac 
Laboratorium:  
Egzaminator: dr hab. Adam Drobniak, prof. UE 

7. Katedra prowadzącego:  
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 18 

ćwiczenia ----------------------------- 12 

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2021/2022 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
        Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− nabycie wiedzy z zakresu metodyki zarządzania projektami, w tym publicznymi (realizowanymi przez 

jednostki samorządu terytorialnego), biznesowymi (realizowanymi przez przedsiębiorstwa) oraz 
społecznymi (realizowanymi przez organizacje pozarządowe); 
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− nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie posługiwania się technikami zarządzania projektami  
w zakresie: zarządzania zakresem, zarządzania czasem, zarządzania kosztami oraz zarządzania ryzykiem 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład aktywny Prezentacja podstaw 
teoretycznych i metodyki 
zarządzania projektami  

---------- 18 

2. Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem studiów 
przypadków 

Praca zespołowa nad studium 
przypadku projektu miejskiego 
lub deweloperskiego 

---------- 12 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Przygotowanie raportu Opracowanie raportu - studium 
przypadku projektu 

---------- 30 

2. Praca w grupach  Podział i wykonanie prac 
związanych z przygotowaniem 
studium przypadku projektu  

---------- 20 

3. Analiza notatek z wykładu Weryfikacja i dopasowanie 
metodyki zarządzania projektem 
do potrzeb wybranego studium 
przypadku - projektu 

---------- 20 

Razem: BS: 0 BN: 70 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 100 
Egzamin (E) = 2 
Łącznie AN+BN+E = 102 

15. Słowa klucze: 
Innowacyjność, innowacja, zarządzanie innowacjami 

16. Treść przedmiotu: 
− pojęcie podstawowe związane z projektem: zarządzanie funkcjonalne vs. zarządzanie między-

funkcjonalne, cechy działalnością bieżącej a działalności projektowej, kluczowe atrybuty/cele 
operacyjne projektu (zakres, czas, jakość, koszt), zależności między kluczowymi atrybutami/celami 
operacyjnymi projektu, definicje projektu i zarządzania projektami, typologia projektów)  

− przegląd metodyk zarządzania projektami: PMI, Prince, CPM, ZOPP, PCM, Agile – metodyki zwinne 
− cykle życia projektu: sekwencyjny, fazy nakładające się, iteracyjny; przykłady cykli życia projektów; cykl 

życia projektu a dokumentacja projektu; cykl życia projektu a przepływy finansowe) 
− uczestnicy projektu: kluczowe podmioty uczestniczące w projekcie ich role i zakres odpowiedzialności 

(inicjator, kierownik projektu, zespół projektowy, odbiorca – klient – konsument, podwykonawcy, 
instytucje publiczne, społeczność lokalna, mass media)  

− zarządzanie zakresem projektu: struktura podziału pracy (WBS), podejścia do wykorzystania WBS, cele 
i korzyści wykorzystania WBS 
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− zarządzani czasem w projekcie: podejścia do szacowania czasu zadań, harmonogramowanie projektu, 
sieci AoA, AoN, ścieżka krytyczna, luz czasowy – zapas czasu, ścieżka superkrytyczna, analiza PERT; 

− zarządzanie kosztami projektu: założenia do kosztorysowania, kategorie nakładów inwestycyjnych, 
kosztów eksploatacyjnych, przychodów ze sprzedaży, oszczędności kosztów, wartość rezydualna 

− zarządzanie ryzykiem w projekcie: pojęcie ryzyka, czynniki ryzyka, metody ilościowe i jakościowe do 
zarządzania ryzykiem w projekcie, plan zarządzania ryzykiem 

− narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektami  
− studia przypadków: przegląd przykładowych projektów realizowanych w zakresie: przemysłu wydarzeń, 

zagospodarowania przestrzeni publicznych, infrastruktury transportowej 

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W03 Zna i rozumie metody i narzędzia, w 
szczególności ilościowe i informatyczne 
związane z planowaniem i zarządzaniem 
projektem, zna ich zastosowanie 
praktyczne pozwalające pozyskiwać i 
efektywnie przetwarzać dane 
ekonomiczne i finansowe na rzecz 
przygotowania przedsięwzięć 
biznesowych i publicznych 

Egzamin ustny   Raport 
zaliczeniowy, 
prezentacja 
projektu 

Umiejętności 

FiEB2p_U05 Potrafi komunikować się z otoczeniem 
poprzez realizowane prace pisemne 
dotyczące dokumentacji planistycznej 
projektu oraz przygotowane 
wystąpienia ustne dotyczące związane z 
projektem - w kategoriach ekonomii i 
finansów z wykorzystaniem 
specjalistycznej terminologii. 

Dialogowanie podczas 
ćwiczeń  

Raport cząstkowe 
prezentacje 
cząstkowe  

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 Dostrzega i formułuje problemy w 
zakresie identyfikacji projektów i 
opracowania ich dokumentacji 
planistycznej, poszukuje ich 
optymalnych rozwiązań wykorzystując 
wiedzę z zarządzania projektami, w 
przypadku jej ograniczeń jest gotów do 
zasięgania opinii ekspertów 

Dialogowanie podczas 
ćwiczeń  

Raport cząstkowe 
prezentacje 
cząstkowe 
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18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Egzamin ustny Prezentacja projektu  50 

2 Projekt Opracowanie projektu – raportu 
zaliczeniowego prezentującego 
podstawowe elementy metodyki 
zarządzania projektem 

50 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− Cohn M. Agile. Metodyki zwinne w planowaniu projektów. Helion, Gliwice 2018 
− Wysocki R.K, Efektywne zarządzanie projektami. Helion, Gliwice 2018 
− Szitter A.A., Metodyki zarządzania projektami. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018 
− PMBOK 6t Edition. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Sixth Edition, PMI, USA, 

2017 
− Kozarkiewicz A.: Zarządzanie portfelami projektów. Warszawa 2012.Wyd. Wydawnictwo 

Profesjonalne PWN. 
− Carl. L. Pritchard: Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. WIG-PRESS Warszawa 2002. 
− Brandenburg H.: Zarządzanie projektami. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 

Katowice 2002. 
Literatura zalecana: 

− Brandenburg H., Drobniak A. [red.], Projekty regionalne i lokalne – zarządzanie ryzykiem projektu. Wyd. 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018 

− Drobniak A., (2018), Programowanie rezyliencji miejskiej – przykład dzielnicy Załęże w Katowicach. 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018, nr 502, s. 22-33 

− Drobniak A., Stangel M., Łańcuch wartości jako mechanizm budowania nowych relacji gospodarczych - 
przykład strategii zagospodarowania terenów poprzemysłowych wybranych miast aglomeracji 
górnośląskiej. Studia KPZK PAN, 2017, t. 174, s. 168-178 

− Drobniak A.: Podstawy oceny efektywności projektów publicznych. Wyd. AE Katowice, Katowice 2008 
− Behrens W., Hawranek P.M. : Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasability. UNIDO. 

Warszawa 1993. 

20. Język wykładowy:  
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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13.  Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu 
j. angielski: Ethics and corporate social responsibility 
 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia przedmiotu: E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr Michał Kapias 
Ćwiczenia:  
Laboratorium:  
Egzaminator: dr Michał Kapias 

7. Katedra prowadzącego:  
Praktyk zatrudniony poza Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 24 

ćwiczenia -----------------------------  

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 24 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2021/2022 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
        Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− zapoznanie się z fundamentalnymi problemami moralnymi;  
− wyjaśnienie istoty etyki jako nauki normatywnej (alfabet etyczny); 
− istota etyki gospodarczej; 
− wskazanie na etyczne podstawy społecznej odpowiedzialność biznesu. 
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14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. wykład interaktywny metoda dialogowa ---------- 15 

2. analiza tekstów z dyskusją przeprowadzenie logicznego 
wnioskowania wynikającego z 
interpretowanych tekstów 
klasycznych 

---------- 9 

Razem: AS: 0 AN: 24 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. analiza notatek i konspektów 
z zajęć 

Przygotowanie się do dyskusji 
problemowych i do 
końcowego zaliczenia 

---------- 31 

2. przygotowanie opracowania opracowanie analiz 
wybranych problemów 

---------- 10 

3. studia literatury zapoznanie się z literaturą 
przedmiotu (teksty 
filozoficzne i etyczne) 

---------- 10 

Razem: BS: 0 BN: 51 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 
Egzamin (E) =2 
Łącznie AN+BN+E = 77 

15. Słowa klucze: moralność, etyka, człowiek, osoba, czyn ludzki, etyka biznesu, CSR 
 

16. Treść przedmiotu: 
− definicja etyki; 
− główne kierunki etyczne (eudajmonizm, deontonomizm, personalizm); 
− podstawowe zagadnienia etyki (czyn ludzki, norma moralności, czyn moralnie dobry, prawo moralne, 

sumienie); 
− istota etyka biznesu; 
− rola etyki w kształtowaniu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W01  Ma pogłębioną wiedzę na temat 
teoretycznych i praktycznych  zjawisk i 
procesów występujących w  dyscyplinie 

Kolokwium 
zaliczeniowe 

Praca pisemna 
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ekonomia i finanse, umiejscawia je w 
obrębie nauk społecznych. 

FiEB2p_W04  Ma wiedzę o człowieku pojmowanego 
jako podmiot gospodarujący, potrafiący 
rozwiązywać dylematy społeczno - 
gospodarcze i etyczne w kontekście 
dylematów i trendów współczesnej 
cywilizacji 

Kolokwium 
zaliczeniowe 

Praca pisemna 

FiEB2p_W05  Zna i rozumie podstawowe normy i 
reguły etyczne określające zachowania 
podmiotów w działalności gospodarczej 

Kolokwium 
zaliczeniowe 

Praca pisemna 

Umiejętności 

FiEB2p_U02  Potrafi analizować i rozwiązywać 
problemy ekonomiczno-finansowe 
poprzez umiejętne posługiwanie się 
normami moralnymi  

Dyskusje dialogiczne 
oparte o wcześniej 
zdobytą wiedzę 
zgromadzoną w 
wyniku analizy 
materiałów 
źródłowych 

Wykaz materiałów 
źródłowych 
wykorzystanych w 
przeprowadzanych 
analizach 

FiEB2p_U05  Potrafi komunikować się z otoczeniem 
wystąpienia ustne dotyczące etycznych 
zagadnień z zakresu ekonomii i 
finansów,  

Dyskusje dialogiczne 
oparte o wcześniej 
zdobytą wiedzę 
zgromadzoną w 
wyniku analizy 
materiałów 
źródłowych 

Wykaz materiałów 
źródłowych 
wykorzystanych w 
przeprowadzanych 
analizach 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02  Dostrzega i formułuje problemy natury 
moralnej, poszukuje ich optymalnych 
rozwiązań posługując się zdobytą 
wiedzą i umiejętnościami, a w 
przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu jest gotów do 
zdobycia kompetentnych informacji z 
zakresu literatury przedmiotu. 

Aktywność w pracach 
indywidualnych i 
zespołowych 

Wykaz literatury 
przedmiotu 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
przedmiotu (w %)* 

1. Zaliczenie pisemne Kolokwium zaliczeniowe 100% 

 
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2003.  
− A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 2008 
− Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni publicznej. Strategie i społeczne znaczenie,    Red. M. 

Kapias, Katowice 2014.  
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Literatura zalecana: 
− M. Kapias, G. Polok, Prawe sumienie człowieka – luksus czy powinność?, Katowice 2013, 
− M. Kapias, G. Polok, Odpowiedzialność jako przejaw etosu pracy, [w:] Etos pracy w przestrzeni 

społeczno - pastoralnej, I. Celary, G. Polok red., Katowice 2015 
− M. Kapias, Etyka jako pożądany element działalności gospodarczej człowieka, [w:] Etyczny wymiar 

działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, G. Polok red., „Studia Ekonomiczne”. Nr 35, 
Katowice 2005 

20. Język wykładowy:  
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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14.  Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne 
j. angielski: Commercial and Social Insurance 
 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia przedmiotu: E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr Władysław Świątek 
Ćwiczenia: dr Władysław Świątek 
Laboratorium:  
Egzaminator: dr Władysław Świątek 

7. Katedra prowadzącego:  
Praktyk zatrudniony poza Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 12 

ćwiczenia ----------------------------- 18 

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2021/2022 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
        Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− świadomość społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa ubezpieczeń; 
− nabycie wiedzy z zakresu praw i obowiązków stron stosunków prawnych w zakresie ubezpieczeń; 
− nabycie wiedzy w zakresie konstrukcji prawa ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. 
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− nabycie praktycznych umiejętności związanych z podejmowaniem decyzji w sprawie doboru 
ubezpieczeń do określonych rodzajów ryzyka zarówno w obszarze ubezpieczeń społecznych, jak  
i gospodarczych 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z prezentacją 
multimedialną 

Prezentacja zagadnień 
ogólnych 

---------- 12 

2. Analiza przypadków Case study  ---------- 13 

3. Dyskusja Aktywizowanie studentów do 
dyskusji w ramach określonego 
tematu 

---------- 5 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek  ---------- 20 

2. Rozwiązywanie zadań Case study na podstawie 
omawianych na zajęciach 
zagadnień 

---------- 15 

3. Studia literatury Pogłębianie wiedzy w zakresie 
omawianych zagadnień 

---------- 10 

Razem: BS: 0 BN: 45 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 
Egzamin (E) = 2 
Łącznie AN+BN+E = 77 

15. Słowa klucze: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia gospodarcze, ryzyko ubezpieczeniowe 

16. Treść przedmiotu: 
− system ubezpieczeń w Polsce; 
− produkty ubezpieczeniowe oferowane przez zakłady ubezpieczeń; 
− zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym; 
− nadzór nad ryzykiem ubezpieczeniowym; 
− ZUS i KRUS jako instytucje rynku ubezpieczeń społecznych; 
− zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu; 
− świadczenia długoterminowe i krótkoterminowe z ubezpieczeń społecznych; 
− ulgi i preferencje w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ich skutki; 
− finansowanie ubezpieczeń społecznych. 

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 
 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 
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Wiedza 

FiEB2p_W01 Ma pogłębioną wiedzę o normach, 
regulacjach prawnych determinujących 
zachowania podmiotów rynku 
ubezpieczeń oraz organizację 
ubezpieczeń społecznych.  

Kolokwium 
zaliczeniowe i egzamin 
pisemny. 

Prace studentów 

FiEB2p_W02 Ma pogłębioną wiedzę o podmiotach i 
instytucjach rynku ubezpieczeń 

Kolokwium 
zaliczeniowe i egzamin 
pisemny. 

Prace studentów 

Umiejętności 

FiEB2p_U01 
FiEB2p_U03 

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę 
teoretyczną do analizy oferty 
ubezpieczeniowej, rozumie procesy 
rozdziału ubezpieczeń społecznych od 
ubezpieczeń rynkowych. 

kolokwium, egzamin 
pisemny 

Prace studentów 

FiEB2p_U01 
FiEB2p_U05 

Analizuje krytycznie wskazane problemy 
zarządzania ryzykiem w 
przedsiębiorstwie lub gospodarstwie 
domowym i proponuje sposoby ich 
rozwiązania  

Kolokwium 
zaliczeniowe 

Prace studentów 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 
FiEB2p_K03 
 

Dostrzega problemy niedostatecznej 
ochrony ubezpieczeniowej w 
przedsiębiorstwach i gospodarstwach 
domowych, potrafi zastosować normy 
prawne celem określenia sposobów 
dochodzenia podstawowych roszczeń 
ubezpieczeniowych i jest gotowy do 
odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych 

Egzamin pisemny Prace studentów 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. zaliczenie pisemne Rozwiązywanie zadań 50% 

2. egzamin pisemny Test jednokrotnego wyboru 50% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− Paweł Jamróz, Dorota Ostrowska: „Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce”. CeDeWu 2016 
− Gertruda Uścińska: „Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja”. Ch. Beck 

2019 
Literatura zalecana: 

− Grażyna Szyburska Walczak: „Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium”. Wolter Kluwer 2019r.  
− Małgorzata Iwanicz-Drozdowska: „Ubezpieczenia”. Wolter Kluwer 2017 

 

20. Język wykładowy:  
polski 
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21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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15. Global problems of natural resources management 

 
KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Globalne problemy gospodarowania 
zasobami naturalnymi 
j. angielski: Global problems of natural resources 
management 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia przedmiotu: Z  
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr hab. Agnieszka Lorek 
Ćwiczenia:  
Laboratorium:  
Egzaminator:  

7. Katedra prowadzącego:   
Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 12 

ćwiczenia -----------------------------  

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 12 

egzamin (godz.) -----------------------------  
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2021/2022 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
 Obowiązkowy dla kierunku 
 Obowiązkowy dla specjalności 

  Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− zapoznanie studentów z problematyką zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska 

naturalnego w skali globalnej oraz krajowej; 
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− prezentacja i analiza globalnych problemów ekologicznych, społecznych i gospodarczych dotyczących 
skali oraz sposobów wykorzystania zasobów środowiskowych. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład aktywny z 
wykorzystaniem 
technik multimedialnych 

Techniki multimedialne 
wykorzystywane są  do 
przedstawienia przykładów 
ilustrujących analizowane 
problemy teoretyczne 
(wykresy, tabele, fragmenty 
materiałów źródłowych, 
zdjęcia, animacje i materiał 
filmowy). 

---------- 12 

Razem: AS: ----- AN: 12 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Przygotowywanie 
referatów z prezentacją 

Przygotowanie referatów na 
wybrany temat dotyczący 
problemów związanych z 
gospodarowaniem oraz 
wykorzystywaniem zasobów 
naturalnych. 

---------- 20 

2. Studiowanie przyczynowo-
skutkowe z 
wykorzystaniem literatury 

Uzupełnienie wiedzy 
przekazywanej na wykładzie 
poprzez studiowanie literatury 
przedmiotu 

---------- 18 

3. Analiza materiałów 
źródłowych 

Analiza materiałów źródłowych 
w celu przygotowania referatu 

---------- 15 

4. Analiza notatek z 
wykładów 

Studenci po każdych zajęciach 
powinni ponownie 
przestudiować omawiane 
zagadnienia 

---------- 10 

Razem: BS: 0 BN: 63 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AN+BN+E = 75 

15. Słowa klucze: problemy ekologiczne, rozwój zrównoważony, zasoby środowiskowe 

16. Treść przedmiotu: 
− koncepcja kapitału naturalnego oraz usług ekosystemów;  
− wycena wartości dóbr i usług świadczonych przez środowisko; 
− globalne problemy ekologiczne;  
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− globalne działania na rzecz ochrony środowiska oraz przykłady stosowanych instrumentów; 
− ochrona dóbr i usług świadczonych przez środowisko w przekroju branżowym (np. zasoby leśne, 

wodne, energetyczne). 

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W01 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu 
problematyki uwarunkowań 
ekologicznych w teorii ekonomii, w tym 
roli środowiska oraz zasobów 
naturalnych jako czynników produkcji 
oraz ich roli jako podstawowych 
uwarunkowań jakości życia. Posiada 
wiedzę z 
zakresu degradacji i ochrony 
środowiska przyrodniczego, w 
szczególności zasady wyceny wartości 
dóbr środowiskowych. 

Obowiązkowe 
opracowanie 
referatu oraz 
prezentacji 
zawierającej 
podstawowe założenia 
referatu 

wydruk referatu 
lub 
prezentacji; 
fakultatywnie 
referat lub 
prezentacja w 
formie 
elektronicznej 

Umiejętności 

FiEB2p_W04 Ma wiedzę o człowieku i jego 
funkcjonowaniu jako podmiotu 
gospodarującego w kontekście 
fundamentalnych dylematów i trendów 
współczesnej cywilizacji w tym zagrożeń 
środowiskowych 

obowiązkowe 
opracowanie 
referatu oraz 
prezentacji 
zawierającej 
podstawowe 
założenia referatu 

wydruk referatu 
lub 
prezentacji; 
fakultatywnie 
referat lub 
prezentacja w 
formie 
elektronicznej 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 Dostrzega i formułuje problemy 
dotyczące roli zasobów naturalnych dla 
gospodarki i społeczeństwa, poszukuje 
ich optymalnych rozwiązań posługując 
się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, a 
w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu jest gotów do 
zasięgania opinii ekspertów. 

obowiązkowe 
opracowanie 
referatu oraz 
prezentacji 
zawierającej 
podstawowe 
założenia referatu 

wydruk referatu 
lub 
prezentacji; 
fakultatywnie 
referat lub 
prezentacja w 
formie 
elektronicznej 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Prezentacja Prezentacja podstawowych tez 
zawartych w referacie 

50% 

2. Referat Przygotowanie w grupach 
pisemnych referatów 
dotyczących analizy wybranego 
przez studentów problemu. 

50% 
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3.    

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− Broniewicz E., Godlewska J., Lulewicz – Sas A., Miłaszewski R.: Ekonomia i zarządzanie w inżynierii 
środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2019 

− Brown L.R.: Eco-Economy - Building an Economy for the Earth, WW Norton & Co, 2001 
− Carley M., Spapens Ph.: Sharing the World: Sustainable Living and Global Equity in the 21st Century, 

Routledge, London, 1998 
− Costanza R., de Groot R., Sutton P., van der Ploeg S., Anderson S.J., Kubiszewski I., Farber S., Turner 

R.K. (2014): Changes in the global value of ecosystem services, “Global Environmental Change”, Nr. 26 
(2014), s.152 – 158. 

− Czaja S., Fiedor B., Graczyk A., Jakubczyk Z.: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, 
Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa,2002 

− Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D.: Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. PWN 
Warszawa 2008. 

− Lorek A.: Usługi ekosystemów w rozwoju zrównoważonym gmin regionu wysoko zurbanizowanego. 
Wyd. UE Katowice, Katowice, 2019. 

 
Literatura zalecana: 

− Ehrlich P.R., Ehrlich A.H.: Extinction: the causes and consequences of the disappearance of species, 
„Random House”, New York, 1981 

− Koczur W., Lorek A. (2018): The importance of green infrastructure for the insurance risk reduction with 
particular emphasis on urbanised areas, 25th Anniversary Conference. Geographic Information Systems 
Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2018”. Conference proceedings.  

− Kośmicki E.: Główne zagadnienia ekologizacji społeczeństwa i gospodarki. Wyd. Agencja Wydawniczo – 
Edytorska EkoPress, Białystok , 2009. 

− Kośmicki E.: Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Wyd. Wyd. Ekonomia i 
Środowisko,Białystok - Poznań , 2010. 

− Lorek E., Lorek A. (2018): The circular economy in sustainable water management – theory and practice, 
Ekonomia i Środowisko (Economics and Environment) Nr 4 (67), s. 50-59 

− Żylicz T.: Międzynarodowa współpraca ekologiczna. Wyd. Ekonomia i Środowisko, 2016. 
− Czasopismo: "Economics and Environment"  (Ekonomia I Środowisko) 

20. Język wykładowy:  
angielski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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16.  Promotion strategy 

 
KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Strategia promocji 
j.angielski: Promotion strategy 
 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia przedmiotu: Z  
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr Mirosława Malinowska 
Ćwiczenia:  
Laboratorium:  
Egzaminator:  

7. Katedra prowadzącego:   
Katedra Rynku i Konsumpcji 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 12 

ćwiczenia -----------------------------  

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 12 

egzamin (godz.) -----------------------------  
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2021/2022 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
 Obowiązkowy dla kierunku 
 Obowiązkowy dla specjalności 

      Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane:  brak 

13. Cele przedmiotu: 
− poznanie zasadniczych mechanizmów związanych z działalnością promocyjną przedsiębiorstwa, 
− dostarczenie wiedzy z zakresu tworzenia strategii promocyjnej oraz jej uwarunkowań. 
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14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład aktywny z 
wykorzystaniem technik 
multimedialnych 

Zaprezentowanie kluczowych 
zagadnień dotyczących 
strategii promocyjnej 

---------- 7 

2. Analiza przypadków Tworzenie briefów 
promocyjnych 

---------- 3 

3. Dyskusja Ocena skuteczności działań 
promocyjnych 

---------- 2 

4.   ----------  

…   ----------  

Razem: AS: ----- AN: 12 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza materiałów 
źródłowych 

Analiza źródeł wskazanych 
przez prowadzącego 

---------- 15 

2. Analiza  notatek i 
konspektów z zajęć 

Analiza materiałów z wykładów 
dostarczonych przez 
prowadzącego 

---------- 15 

3. Studia literatury Studiowanie wskazanej przez 
prowadzącego literatury 

---------- 18 

4. Przygotowanie prezentacji Przygotowanie prezentacji na 
temat innowacji i nowych 
technologii w promocji 

---------- 15 

…   ----------  

Razem: BS: 0 BN: 63 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN =75 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AN+BN+E = 75 

15. Słowa klucze: promocja, komunikacja marketingowa, strategia promocji 

16. Treść przedmiotu: 
− promocja jako proces komunikacji: istota procesu komunikacji, promocja a zintegrowana komunikacja 

marketingowa; 
− tworzenie programu promocyjnego: etapy budowy programu promocyjnego, czynniki wpływające na 

program promocyjny przedsiębiorstwa; 
− cele promocji: cele sprzedażowe, cele komunikacyjne i informacyjne; 
− przekazy promocyjne: zasady konstrukcji przekazu promocyjnego, proces odbioru przekazu 

promocyjnego, czynniki wpływające na odbiór przekazu promocyjnego; 
− instrumenty promocyjne: Reklama, promocja sprzedaży, public relations, sprzedaż osobista; 
− media promocyjne: istota i rodzaje mediów promocyjnych; 
− budżetowanie i koszty promocji; 
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− skuteczność i efektywność promocji; 
− strategie promocji na rynkach międzynarodowych; 
− innowacje i nowe technologie w promocji. 

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W1 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą 
działalności promocyjnej oraz jej 
uwarunkowań 

Kolokwium pisemne Kolokwia 
studentów 

FiEB2p_W2 Identyfikuje relacje konsument - 
przedsiębiorstwo wskazując na 
specyfikę zachowań konsumentów i 
wynikające z nich działania 
przedsiębiorstw w zakresie realizacji 
celówpromocyjnych 

Kolokwium pisemne 
Case study 

Kolokwia 
studentów 
Rozwiązanie case 
study 

Umiejętności 

FiEB2p_U2 Potrafi przygotować projekt strategii 
promocyjnej dla wybranego 
przedsiębiorstwa/produktu/marki 

case study, 
prezentacje 

Rozwiązanie case 
study, 
prezentacja 
multimedialna 

FiEB2p_U7 Nabywa i doskonali umiejętności 
językowe (język angielski) dotyczące 
posługiwania się terminologią z zakresu 
strategii promocji. 

case study, 
prezentacje 

Rozwiązanie case 
study, 
prezentacja 
multimedialna 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K2 Potrafi formułować i rozwiązywać 
problemy związane z działalnością 
promocyjną przedsiębiorstwa. 

Case study Rozwiązanie case 
study 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Kolokwium pisemne 10 krótkich pytań otwartych 70 

2. Prezentacja Opracowanie prezentacji na 
temat innowacji i 
nowoczesnych technologii w 
promocji 

15 

3. Przygotowanie i udział w 
dyskusji 

Rozwiązywanie case study 15 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 
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19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− Hajduk G., Zarządzanie komunikacją marketingową : integracja, nowe media, outsourcing,  Poltext, 
Warszawa 2019 

− Malinowska M., Kucharska B., Innowacje w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw handlowych, [w] 
Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych / red. nauk. Joanna Szwacka-Mokrzycka, 
Marzena Lemanowicz, Wydawnictwo SGGW, 2019 

− Wiktor J.W.: Komunikacja marketingowa: modele, struktury, formy przekazu. Wyd. PWN, Warszawa, 
2013. 

− Taranko T.: Komunikacja marketingowa Istota, uwarunkowania, efekty. Wyd. Wolters Kluwer, 
Warszawa, 2015. 

 
Literatura zalecana: 

− Malinowska M., Kucharska B., Wirtualizacja obsługi klienta w handlu detalicznym perspektywa 
przedsiębiorstwa i klienta [w] Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2019 

− Clow K., Baack D.: Integrated advertising, promotion, and marketing communications. Wyd. Upper 
Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2010. 

− Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody. Praca zbiorowa pod red. B. Szymoniuk, PWE, 
Warszawa 2006. 

− Malinowska M.: Efektywność i skuteczność komunikacji marketingowej. Wyd. Difin, Warszawa, 2015. 
 

20. Język wykładowy:  
angielski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 

 

 
  

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/193006641276/hajduk-grzegorz/zarzadzanie-komunikacja-marketingowa
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17.  Elements of professional language in finance and economics 

 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Elementy specjalistycznego języka 
angielskiego w zakresie finansów i ekonomii 
j. angielski:  Elements of professional language in 
finance and economics 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia przedmiotu: Z 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr Ewa Wójcik 
Ćwiczenia:  
Laboratorium:  
Egzaminator:   

7. Katedra prowadzącego:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 12 

ćwiczenia -----------------------------  

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 12 

egzamin (godz.) -----------------------------  
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2021/2022 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
 Obowiązkowy dla kierunku 
 Obowiązkowy dla specjalności 

     Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− zdobycie, pogłębienie  i wykorzystanie  wiedzy z zakresu ekonomii i finansów  w j. angielskim; 
− pogłębienie znajomości założeń ekonomii oraz jej wpływu na różne obszary życia jednostki  

i funkcjonowania firmy z wykorzystaniem terminologii w j. angielskim; 
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− rozwój umiejętności krytycznej oceny i dyskusji w j. angielskim o współczesnych trendach, zjawiskach 
ekonomicznych i zachowaniach konsumentów; 

− rozwój  kompetencji językowych związanych z identyfikowaniem obszarów decyzyjnych i stosowaniem 
technik wspierających pożądane zachowania. 

 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład interaktywny Prezentacja problemów z 
zakresu ekonomii i finansów 

---------- 6 

2. Analiza tekstów z dyskusją Studiowanie materiałów 
źródłowych i prezentacja opinii 

---------- 6 

Razem: AS: ----- AN: 12 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza materiałów 
źródłowych 

Przygotowanie do dyskusji z 
wykorzystaniem terminologii w 
j. angielskim w zakresie 
przedstawionych zagadnień i 
omówionych problemów  

---------- 20 

2. Analiza materiałów e-
learningowych 

Studiowanie i analiza tekstów, 
przegląd opinii różnych 
autorów oraz przygotowanie 
do dyskusji 

---------- 23 

3. Analiza notatek Przegląd omówionych 
zagadnień, przyswojenie 
specjalistycznego słownictwa 

---------- 20 

Razem: BS: 0 BN: 63 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AN+BN+E = 75 

15. Słowa klucze: economy, business activity, financial performance, household finance 

16. Treść przedmiotu: 
− key issues in macro-economics (growth, employment/unemployment, inflation,  business cycle, 

globalization); 
− banking system in the economy; 
− business management (risk in business activity, business models, activity and functions, HRM, 

marketing); 
− financial issues, company performance basic ratios; 
− consumer in a marketplace, consumption, consumer decisions, household finance, saving and 

investing; 
− cross cultural issues in business and employment, CSR, business ethics. 
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17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 
efektów uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W01  
Ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach i 
procesach zachodzących w sferze 
ekonomii i finansów, zna zależności 
między nimi i ich miejsce w systemie 
nauk społecznych.  

 

 
Test pisemny 

 
Test  

FiEB2p_W02  
Ma pogłębioną wiedzę o typowych 
strukturach, instytucjach i podmiotach 
realnej i finansowej sfery gospodarki, 
oraz o relacjach zachodzących między 
nimi.  

 

 
Test pisemny 

 
Test  

Umiejętności 

FiEB2p_U01  
Obserwuje, poddaje krytycznej 
analizie i interpretuje, z 
wykorzystaniem posiadanej wiedzy 
teoretycznej zjawiska społeczne, 
ekonomiczne i finansowe.  

 

 
Udział w dyskusji  

 
Materiały źródłowe, 
teksty wraz z 
komentarzem do 
omawianych zagadnień 
(w punktach)  

FiEB2p_U07 Ma umiejętności językowe zgodne z 
wymogami określonymi dla poziomu 
B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego.  
 

Test  Test  

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K01 Jest gotów krytycznie oceniać 
posiadaną wiedzę i odbierane treści z 
zakresu ekonomicznych i finansowych 
uwarunkowań funkcjonowania realnej i 
finansowej sfery gospodarki.  
 

Udział w dyskusji  Materiały źródłowe 
wraz z komentarzem o 
przebiegu dyskusji 

 

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
 przedmiotu (w %)* 

1. Zaliczenie pisemne  Test (bez możliwości 
korzystania z materiałów) 

70% 

2. Udział w dyskusji Zajęcie i uzasadnienie 
stanowiska (ćwiczenia w 
grupach na zajęciach) 

20% 

3. Aktywność  Formułowanie wniosków po 
dyskusji 

10% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 
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19. Literatura 
1. Literatura obowiązkowa:  

− E. Wójcik, M. Wróblewska-Banaś, Business English. Enrich your vocabulary. Wyższa Szkoła Bankowości 
I Finansów w Katowicach, Katowice 2012 

− Hughes J., Naunton J., Business Results, Oxford University Press, 2017 
   2. Literatura zalecana: 
− Robert F. H., Bernanke Ben S., Principles of microeconomics.  McGraw-Hill/Irwin, 2004 
− Solomon M., Bamossy G., Askegaard S., Hogg M.K., Consumer Behaviour. A European Perspective. 

Third Edition. Prentice Hall. Financial Times, 2006 

20. Język wykładowy:  
angielski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:  
brak 
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18.  Rachunkowość w decyzjach finansowych 

 
KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Rachunkowość w decyzjach 
finansowych 
j. angielski: Accounting in the financial decisions 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia przedmiotu:  E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr Aleksandra Ferens 
Ćwiczenia:  
Laboratorium: dr Aleksandra Ferens  
Egzaminator: dr Aleksandra Ferens 

7. Katedra prowadzącego:  
Katedra Rachunkowości 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 12 

ćwiczenia -----------------------------  

laboratoria ----------------------------- 24 

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 36 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2022/2023 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: III semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 

 

11. Status przedmiotu:  
        Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− przekazanie wiedzy o znaczeniu kosztów w procesach decyzyjnych podejmowanych 

w przedsiębiorstwach;  
− zapoznanie z wiedzą o systemach rachunku kosztów i ich umiejscowieniu w podejmowanych decyzjach 

finansowych; 
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− przekazanie wiedzy o problemowych rachunkach decyzyjnych i ich wykorzystaniu przez odbiorców 
zewnętrznych i wewnętrznych; 

− przekazanie wiedzy z zakresu wykorzystania podstawowych sprawozdań finansowych do oceny sytuacji 
finansowej podmiotu gospodarczego. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład aktywny z 
wykorzystaniem technik 
multimedialnych 

Prezentacja multimedialna, 
wykorzystanie dyskusji, 
studium przypadku 

---------- 12 

2. Ćwiczenia  Rozwiązywanie zadań, 
dyskusja, analizy przypadku 

---------- 12 

3. Zajęcia praktyczne w 
laboratorium 
komputerowym 

Analizy przypadku, praca z 
komputerem 

---------- 12 

Razem: AS: ----- AN: 36 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek z 
wykładów i zajęć 
praktycznych 

Przygotowanie się do 
rozwiązywania zadań  

---------- 15 

2. Studiowanie przyczynowo -
skutkowe z 
wykorzystaniem literatury 

Pogłębienie wiedzy poprzez 
samodzielne analizy 
przedstawionych problemów 

---------- 14 

3. Rozwiązywanie testów i 
zadań 

Pogłębienie wiedzy poprzez 
samodzielne rozwiązywanie 
zadań 

---------- 10 

Razem: BS: 0 BN: 39 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 
Egzamin (E) = 2 
Łącznie AN+BN+E = 77 

15. Słowa klucze: koszty, problemowe rachunki decyzyjne, analiza sprawozdań 
 

16. Treść przedmiotu: 
− rachunkowość jako system retrospektywny i prospektywny; 
− koszty w procesach decyzyjnych; 
− tradycyjny model rachunku kosztów – wady i zalety; 
− systemy rachunku kosztów wykorzystywane dla potrzeb decyzyjnych; 
− decyzyjne rachunki kosztów i wyników w krótkim okresie; 
− próg rentowności przy produkcji jedno i wieloasortymentowej; 
− analiza struktury majątku; 
− analiza rentowności na podstawie sprawozdania finansowego.  
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17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W01 Student ma pogłębioną wiedzę 
odnośnie zasad i sposobu oceny sytuacji 
finansowej przedsiębiorstwa na 
podstawie sprawozdania finansowego  

Pisemne kolokwium 
zaliczeniowe oraz 
egzamin końcowy. 
Analiza zadań 
sytuacyjnych 

Formularz 
kolokwium 
zaliczeniowego i 
egzaminu. 

FiEB2p_W06 Student zna możliwości wykorzystania 
kategorii kosztów w zarządzaniu 
jednostkami gospodarczymi oraz zna 
rolę nowoczesnych odmian rachunku 
kosztów 

Pisemne kolokwium 
zaliczeniowe oraz 
egzamin końcowy. 
Analiza zadań 
sytuacyjnych 

Formularz 
kolokwium 
zaliczeniowego i 
egzaminu. 

Umiejętności 

FiEB2p_U01 Posiada zdolność wykorzystania wiedzy 
teoretycznej i praktycznej odnośnie 
kategorii kosztów oraz podstawowych 
narzędzi rachunkowości wspomagające 
procesy zarządcze; potrafi dobierać 
narzędzia i metody w celu 
formułowania własnych wniosków. 

Pisemne kolokwium 
zaliczeniowe oraz 
egzamin końcowy. 
 

Formularz 
kolokwium 
zaliczeniowego i 
egzaminu. 

FiEB2p_U02 Posiada umiejętność wykorzystania 
wiedzy na temat zasad i metod analizy 
sytuacji finansowej w praktyce, potrafi 
je samodzielnie i odpowiednio dobrać, 
aby były przydatne w podejmowaniu 
decyzji finansowych 

Pisemne kolokwium 
zaliczeniowe oraz 
egzamin końcowy. 
 

Formularz 
kolokwium 
zaliczeniowego i 
egzaminu. 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 Potrafi uzupełniać wiedzę odnośnie, 
planowania, analizy sytuacji finansowej 
oraz jej wykorzystania na potrzeby 
podejmowania krótkookresowych i 
długookresowych decyzji finansowych 

Pisemne kolokwium 
zaliczeniowe oraz 
egzamin końcowy. 
Udział studentów w 
zespołach roboczych, 
którym przypisane są 
konkretne zadania do 
wykonania w ramach 
analizowanych zadań 
sytuacyjnych 

 
Formularz 
kolokwium 
zaliczeniowego i 
egzaminu. 
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18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Egzamin pisemny bez 
możliwości korzystania z 
podręczników 

Egzamin w formie pytań 
testowych i otwartych, część 
pytań wymaga rozwiązania 
zadań w celu ustalenia 
prawidłowej odpowiedzi 

50 % 

2. Zaliczenie pisemne Zaliczenie - część pytań 
wymaga rozwiązania zadań w 
celu ustalenia prawidłowej 
odpowiedzi 

30 % 

3. Aktywność podczas 
ćwiczeń i laboratoriów 

Aktywność oceniana podczas 
ćwiczeń i laboratoriów 

20 %  

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E.: Podstawy rachunkowości zarządczej. PWE, Warszawa 
2013. 

− Jaruga A., Kabalski P., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza. Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 
2014. 

− Nowak E., Wierzbiński M.: Rachunek kosztów. Modele i zastosowania. PWE, Warszawa 2010. 
− Nowak E: Analiza i kontrola kosztów przedsiębiorstwa. CEDEWU, Warszawa 2019. 

Literatura zalecana: 
− Trentowska M.: Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Warszawa 2016. 
− Rachunkowość zarządcza. Praca zbiorowa pod red. Kiziukiewicz T., Ekspert, Wrocław 2006. 
− Gabrusewicz W. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. PWE, Warszawa 2014.   
− Drury C. : Management and Cost Accounting. Seventh edition, Cengage Learning, EMEA, 2011 
− Ferens A. Systematyka kosztów środowiskowych w przedsiębiorstwie branży energetycznej dla celów 

decyzyjnych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 86 (142), Warszawa, 2016 

20. Język wykładowy:  
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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19.  Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie jego wartością 

 
KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie 
jego wartością 
j. angielski: Enterprise valuation and value 
management 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia przedmiotu: E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr hab., prof. UE Krystian Pera 
Ćwiczenia: dr hab., prof. UE Krystian Pera 
Laboratorium:  
Egzaminator: dr hab., prof. UE Krystian Pera 

7. Katedra prowadzącego:  
Katedra Inwestycji  

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 12 

ćwiczenia ----------------------------- 18 

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2022/2023 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: III semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
        Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: zaliczony przedmiot Finanse i strategie finansowe przedsiębiorstwa 

13. Cele przedmiotu: 
− rozumienie istoty i specyfiki kategorii wartości biznesu oraz pogłębiona znajomość problematyki 

wartości w ekonomii i finansach; 
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− nabycie  wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się zróżnicowanymi metodami szacowania wartości 
przedsiębiorstwa; 

− rozumienie i zdolność do skutecznego wdrażania metod i procedur zarządzania wartością; 
− nabycie umiejętności myślenia o wartości w kategoriach ilościowo-jakościowych. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład klasyczny Przekaz wiedzy studentom z 
wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnej i programu MS 
Excel 

---------- 12 

2. Rozwiązywanie zadań Praca studentów pod 
kierunkiem prowadzącego 
zajęcia z wykorzystaniem 
danych finansowych 
przedsiębiorstw i programu MS 
Excel 

---------- 12 

3. Analiza case study Analiza i dyskusja nad 
przedmiotową problematyką 

---------- 6 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Studia literaturowe Analiza przedmiotowej 
literatury 

---------- 15 

2. Studiowanie notatek z 
wykładu 

Połączenie studiów literatury z 
analizą notatek z wykładów 

---------- 10 

3. Samodzielne 
rozwiązywanie zadań 

Analiza zadań rozwiązanych  na 
ćwiczeniach i na tej podstawie 
rozwiązywania zadań 
podanych do indywidualnego 
rozwiązania 

---------- 15 

4. Repetytorium przed 
egzaminem 

Końcowe przygotowanie się do 
egzaminu 

---------- 5 

Razem: BS: 0 BN: 45 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 
Egzamin (E) =2 
Łącznie AN+BN+E = 77 

15. Słowa klucze: przedsiębiorstwo, wartość, wycena 

16. Treść przedmiotu: 
Problematyka wykładów: 
Przedsiębiorstwo jako wartość i podstawy jego wyceny  
− Wartość przedsiębiorstwa jako kategoria ekonomiczna 
− Zasady analizy ekonomiczno-finansowej w aspekcie metod wyceny 
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− Ogólny przegląd metod wyceny przedsiębiorstwa 
Metody wyceny przedsiębiorstwa 
− Istota ujęcia metodycznego 
− Istota metod majątkowych 
− Metody wskaźnikowe 
− Metody dochodowe  
− Metody mieszane i niekonwencjonalne 
Metody dochodowe wyceny – analiza szczegółowa, podejście analityczno -  metodyczne 
− Przepływy pieniężne FCF, FCFF, FCFE, 
− Stopa dyskonta w wycenie przedsiębiorstwa 
− Analityka metod dochodowych 
− Opcje rzeczowe w metodach dochodowych 
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie  VBM (Value Based Management) 
− Audyt strategiczny 
− Architektura systemu zarządzania w oparciu o model EVA/SVA 
− Mapy kluczowych mierników efektywności (KPI) 
− Model kalkulacji oraz symulacji wartości spółki w oparciu o model EVA/SVA 
− Analiza luk wartości firmy 
− Strategia wzrostu wartości firmy 

 
Problematyka ćwiczeń: 
Kategorie wartości przedsiębiorstwa analiza studiów literaturowych 
− Dyskusja nad istotą kategorii „wartość” 
− Wartość w literaturze przedmiotu 
− Ewolucja kategorii „wartość” 
− Wartość a wycena przedsiębiorstwa 
Praktyczne aspekty szacowania wolnych przepływów pieniężnych i kosztu kapitału 
− Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych dla wszystkich stron finansujących FCFF 
− Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych dla dawców kapitału własnego FCFE 
− WACC jako stopa dyskonta 
− Koszt kapitału własnego jako stopa dyskonta 
Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi - case study i zadania 
− Istota metod dochodowych 
− Formuły ustalania wartości metodami dochodowymi 
− Metody wyceny z wykorzystaniem rachunku dyskonta 
− Symulacja stochastyczna i opcje rzeczowe – przegląd zastosowania 
− Praktyczna problematyka wyceny – niejednoznaczności metodyczne i sposoby ich pokonywania. 
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie VBM (Value Based Management) – case study i 
zadania  
− Ekonomiczna wartość  dodana EVA  
− Wartość dla akcjonariuszy SVA 
− Rynkowa wartość dodana MVA 
 

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W03  Kolokwium Test zaliczeniowy 
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 Zna i rozumie metody i narzędzia, w 
szczególności ilościowe, zna ich 
zastosowanie praktyczne pozwalające 
poprawnie szacować wartość 
przedsiębiorstwa. 

 

zaliczeniowe oraz 
egzamin końcowy 

oraz 
egzaminacyjny 

FiEB2p_W06  

 Zna i rozumie prawne, 
organizacyjne i finansowe zasady 
tworzenia i rozwoju różnych form 
zarządzania przedsiębiorstwem.  

 

 

Kolokwium 
zaliczeniowe oraz 
egzamin końcowy 

Test zaliczeniowy 
oraz 
egzaminacyjny 

Umiejętności 

FiEB2p_U02  

 Potrafi formułować i rozwiązywać 
złożone problemy ekonomiczno-
finansowe poprzez umiejętne 
posługiwanie się systemami 
normatywnymi oraz dobór i 
wykorzystanie metod i narzędzi 
właściwych dla problematyki wyceny 
przedsiębiorstwa i zarządzania 
wartością.  

 

Weryfikacja sposobu 
rozwiązywania zadań 
oraz case study 

Dokumentacja 
ćwiczeń i prac 
pisemnych 
studentów 

FiEB2p_U03 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o 
środkach i narzędziach ekonomii i 
finansów w procedurach wyceny 
przedsiębiorstwa i zarządzania jego 
wartością. 
 

Weryfikacja sposobu 
rozwiązywania zadań 
oraz case study 

Dokumentacja 
ćwiczeń i prac 
pisemnych 
studentów 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 Dostrzega i formułuje problemy, 
poszukuje ich optymalnych rozwiązań 
posługując się zdobytą wiedzą i 
umiejętnościami, w tym wykorzystując 
poznane metody wyceny i sposoby 
zarządzania wartością, a w przypadku 
trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu jest gotów do 
zasięgania opinii ekspertów.  
 

Dyskusja na 
ćwiczeniach 

- 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Zaliczenie pisemne Końcowy test zaliczeniowy z 
praktycznej części przedmiotu 

50% 

2. Egzamin pisemny Praca egzaminacyjna lub 
egzamin ustny z teoretycznej 
części przedmiotu. 

50% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 
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19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− Buszko M., Jaworek M.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Wyd. 
UMK w Toruniu. Toruń 2016; 

− Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. PWE Warszawa 2005; 
− Fierla A.: Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi. Wys. SGH Warszawa 2008; 
− Panfil M., Szablewski A. [red.]: Wycena przedsiębiorstwa od teorii do praktyki. Poltext, Warszawa 

2011;  
− Szczepankowski P.: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wyd. Nauk. PWN Warszawa 

2012. 
Literatura zalecana: 

− Panfil M., Szablewski A.[praca zbiorowa pod red.]: Wycena przedsiębiorstwa – od teorii do 
praktyki.Poltext Warszawa 2011; 

− Zadora H.: Wycena przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd 
Główny w Warszawie, Warszawa 2010.; 

− Podgórska M., Klimkowska J.: Matematyka finansowa. PWN Warszawa  2005. 
− Pera K., i in. Wartość przedsiębiorstwa inwestującego. Wyd. AE w Katowicach. Katowice 2007. 

20. Język wykładowy:  
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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20.  Controlling finansowy i narzędzia Business Intelligence 

 
KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Controlling finansowy i narzędzia Business 
Intelligence 
j. angielski: Financial controlling and Business 
Intelligence tools 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 3  
Forma zaliczenia przedmiotu: E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr Katarzyna Olejko 
Ćwiczenia: dr Katarzyna Olejko 
Laboratorium:  
Egzaminator: dr Katarzyna Olejko 

7. Katedra prowadzącego:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku;  
Praktyk zatrudniony poza UE 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 12 

ćwiczenia ----------------------------- 18 

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2022/2023 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: III semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
        Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu:  
− przybliżenie studentom zasad budowy systemu informacji finansowej wykorzystywanej  w jednostce 

gospodarczej i na tym tle zaprezentowanie koncepcji controllingu jako wieloaspektowej  techniki 
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pozyskiwania, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji na temat działalności 
jednostki gospodarczej,  

− przedstawienie praktycznych metod wykorzystania controllingu jako technik wspierania 
profesjonalnego menadżera w procesie podejmowania istotnych decyzji gospodarczych, 

− omówienie najlepszych praktyk w zakresie tworzenia baz informacyjnych w oparciu o informacje 
pozyskiwane z systemu controllingowego oraz zasad tworzenia raportów dostosowanych do potrzeb 
kierownictwa jednostki gospodarczej, 

− wskazanie zasad interpretacji informacji pozyskiwanych z systemu controllingu oraz przygotowywania 
zaleceń będących efektem obserwacji odchyleń od przyjętych celów działalności przedsiębiorstwa.  

− zaprezentowanie zasad wykorzystania narzędzi Business Intelligence jako wsparcia procesu 
controllingu w jednostce gospodarczej.  

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład multimedialny  ---------- 12 

2. Dyskusja – studium 
przypadku 

 ---------- 5 

3. Rozwiązywanie ćwiczeń  ---------- 8 

4. Praca z komputerem   ---------- 5 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza materiałów 
źródłowych 

 ---------- 15 

2. Analiza notatek  ---------- 10 

3. Przygotowanie prezentacji  ---------- 10 

4. Rozwiązywanie zadań  ---------- 10 

Razem: BS: 0 BN: 45 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 
Egzamin (E) = 2 
Łącznie AN+BN+E =77 

15. Słowa klucze: controlling, budżetowanie, business intelligence, dashboard, systemy informacyjne 

16. Treść przedmiotu: 
− Koncepcja controllingu w procesie .  
− Istota i funkcje oraz rodzaje procesów controllingowych. 
− Wdrożenie i organizacja systemu controllingowego w jednostce gospodarczej. 
− Tworzenie budżetów operacyjnych z uwzględnieniem ośrodków odpowiedzialności. 
− Kontrola i ocena wykonania budżetu przedsiębiorstwa. 
− Wykorzystanie narzędzi Business Intelligence w procesach controllingowych. 
− Raporty controllingowe jako źródło informacji na temat przedsiębiorstwa. 
− Wykorzystanie dashboardów w prezentacji wyników analizy controllingowej.  
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17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W03 Zna i rozumie metody oraz narzędzia 
controllingowe, wykorzystywane w 
budowie sprawnego, a także 
innowacyjnego systemu 
informacyjnego, wspomagającego 
zarządzanie przedsiębiorstwem, zna ich 
zastosowanie praktyczne 
pozwalające pozyskiwać i efektywnie 
przetwarzać informacje finansowe. 

Test jednokrotnego 
wyboru i prezentacja 
multimedialna 

Zestaw pytań 
egzaminacyjnych 

Umiejętności 

FiEB2p_U02 Potrafi formułować i rozwiązywać 
złożone problemy ekonomiczno-
finansowe poprzez umiejętne 
posługiwanie 
się narzędziami controllingowymi oraz 
dobór i wykorzystanie właściwych 
metod analizy controllingowej, a także 
narzędzi   Business Intelligence.  
 

Test jednokrotnego 
wyboru i prezentacja 
multimedialna  

Zestaw pytań 
egzaminacyjnych 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 Dostrzega i formułuje problemy, 
poszukuje ich optymalnych rozwiązań 
posługując się zdobytą wiedzą i 
umiejętnościami, w tym wykorzystując 
narzędzia i metody controllingowe, a w 
przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu 
jest gotów do zasięgania opinii 
ekspertów. 

Test jednokrotnego 
wyboru   

Zestaw pytań 
egzaminacyjnych 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. zaliczenie Prezentacja multimedialna 30% 

2. egzamin Test jednokrotnego wyboru z 
zadaniami sytuacyjnymi  

70% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 
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19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− M. Sierpińska, A. Sierpińska-Sawicz, R. Węgrzyn, Controlling finansowy  
w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018. 

− M. Brojak-Trzaskowska M. Porada-Rochoń A. Owidia Surmacz, Budżetowanie i controlling  
w przedsiębiorstwie,  CeDeWu, Warszawa 2015.  

− E. Nowak (red.), Controlling dla menedżerów, CeDeWu, Warszawa 2013.  
Literatura zalecana: 

− M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie: centra odpowiedzialności  
w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 2013.  

20. Język wykładowy:  
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny, 
ćwiczenia w sali komputerowej 

 
 

 
 

  

https://www.empik.com/szukaj/produkt?publisherFacet=wydawnictwo+naukowe+pwn
https://tezeusz.pl/wydawnictwo/cedewu
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21.  Electronic Business  
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Biznes elektroniczny 
j.angielski: Electronic Business 
 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia przedmiotu: E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr inż. Tomasz Zieliński 
Ćwiczenia:  
Laboratorium:  
Egzaminator: dr inż. Tomasz Zieliński 

7. Katedra prowadzącego:   
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 24 

ćwiczenia -----------------------------  

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 24 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2022/2023 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: III semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
        Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane:  brak 

13. Cele przedmiotu: 
− zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu teorii informacji i jej roli we 

współczesnej gospodarce 
− prezentacja głównych obszarów wykorzystania technologii informatycznych w różnych obszarach 

ekonomii i finansów 
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14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład aktywny z 
wykorzystaniem technik 
multimedialnych 

Zaprezentowanie kluczowych 
zagadnień i problemów 
dotyczących zakresu i skali 
wykorzystania technologii 
informatycznej we 
współczesnej gospodarce 

---------- 14 

2. Analiza przypadków Analiza wybranych rozwiązań z 
zakresu wykorzystania 
technologii informatycznej we 
współczesnej gospodarce 

---------- 10 

Razem: AS: ----- AN: 24 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza materiałów 
źródłowych 

Analiza źródeł wskazanych 
przez prowadzącego 

---------- 25 

2. Studia literatury Studiowanie wskazanej przez 
prowadzącego literatury 

---------- 15 

3. Przygotowanie prezentacji Przygotowanie prezentacji na 
temat wybranych aspektów 
gospodarki informacyjnej 

---------- 11 

Razem: BS: 0 BN: 51 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN =75 
Egzamin (E) = 2 
Łącznie AN+BN+E = 77 

15. Słowa klucze: Informacja, system informacyjny, bankowość elektroniczna, pieniądz elektroniczny,  
gospodarka wiedzy 

16. Treść przedmiotu: 
− Analiza pojęcia: „informacja”, omówienie podstawowych atrybutów informacji. Schemat obiegu 

informacji w przedsiębiorstwie. Pojęcia: „luki informacyjnej” i „asymetrii informacji”, Informacja jako 
wyznacznik kształtowania świadomości „społeczeństwa informacyjnego”. Problemy społeczeństwa 
informacyjnego. 

− Analiza podstawowych czynników kształtujących „nowy ład gospodarczy”. Wskazanie na rosnące 
znaczenie informacji jako z jednej strony równoprawnego czynnika produkcji, z drugiej natomiast, 
występującego coraz częściej w roli samodzielnego towaru.  

− Technologia informatyczna jako naturalna metoda realizacji założeń nowego ładu informacyjnego. 
Ewolucja zastosowań technik informatycznych dla potrzeb gospodarki. Analiza podstawowych pojęć 
typu: sieć, wielodostęp, rodzaje architektury, transakcje. 
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− Internet – idea funkcjonowania, omówienie podstawowych aspektów technicznych. Rola Internetu jako 
nowego medium, w sposób wyjątkowo aktywny wpływającego na modyfikację podstawowych założeń 
dotychczasowego ładu gospodarczego. Wykorzystanie Internetu w handlu elektronicznym. 

− Korzyści dla przedsiębiorstw wynikające z koncepcji bankowości wirtualnej. Biznesowe uzasadnienie 
innowacji informatycznych. Dostępne kanały dystrybucji produktów bankowych – home banking, 
corporate banking, phone banking, karty płatnicze, bankowość internetowa. 

− Pieniądz elektroniczny, rozliczenia pieniężne, kryptowaluty 
− Systemy wspomagania działalności przedsiębiorstw – systemy ekspertowe, sieci neuronowe, bazy 

danych, hurtownie danych. 
− Problemy bezpieczeństwa systemów informatycznych. Podstawowe zagrożenia. Omówienie 

podstawowych metod zabezpieczenia różnych warstw funkcjonowania aplikacji (dostęp do modułu, 
aplikacji, systemu operacyjnego, sieci itd.). Zabezpieczenie transakcji sieciowych – omówienie 
infrastruktury kluczy publicznych i prywatnych. Omówienie założeń ustawy o podpisie elektronicznym 

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W3 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą 
mechanizmów i narzędzi biznesu 
elektronicznego 

Kolokwium pisemne Kolokwia 
studentów 

FiEB2p_W4 Identyfikuje kluczowe zjawiska, 
dylematy i zagrożenia wynikające z 
wdrożenia mechanizmów e-biznesu 

Kolokwium pisemne Kolokwia 
studentów 

Umiejętności 

FiEB2p_U1 Poddaje krytycznej analizie zjawiska 
społeczne i gospodarcze wynikające z 
wykorzystania mechanizmów biznesu 
elektronicznego 

Kolokwium pisemne, 
prezentacje 

Kolokwia 
studentów, 
prezentacja 
multimedialna 

FiEB2p_U3 Potrafi zidentyfikować i 
scharakteryzować wybrane zagadnienia 
e-biznesu 

Kolokwium pisemne, 
prezentacje 

Kolokwia 
studentów, 
prezentacja 
multimedialna 

FiEB2p_U7 Nabywa i doskonali umiejętności 
językowe (język angielski) dotyczące 
posługiwania się terminologią z zakresu 
strategii promocji na poziomie B2+. 

Kolokwium pisemne, 
prezentacje 

Kolokwia 
studentów, 
prezentacja 
multimedialna 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K2 Potrafi formułować i rozwiązywać 
problemy związane z działalnością 
przedsiębiorstwa w obszarze e-biznesu. 

prezentacje prezentacja 
multimedialna 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Kolokwium pisemne Test jednokrotnego wyboru 50 % 

2. Prezentacja  Opracowanie prezentacji 50 % 
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multimedialnej (indywidualnie 
lub w parach) na ustalony 
wcześniej temat 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− Borcuch A.: Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce, CeDeWu , Październik 2010 
− Olszak C.: Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, 2007 
− Carl Shapiro , Hal R. Varian: Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, One 

Press, Wydawnictwo Helion , Kwiecień 2007 
− Borcuch A.: Bankowość elektroniczna w Polsce, CeDeWu , Czerwiec 2011 
− Red. Gospodarowicz A.: Bankowość elektroniczna, PWE, Warszawa 2005 

 
Literatura zalecana: 

− Zieliński T.: Will Bitcoin Become New Money of an Innovative Digital and Entrepreneurial Society?, 
The Influence of Scientific Applied Research on the Quality of Modern Studies (abbreviation ISARQMS, 
ISSN printed 2029-2279, ISSN online 2538-8576), Vilniaus Kolegija / University of Applied Sciences, 
Vilnius, Lithuania 2018 

− Zieliński T.: Financial networks as a source of systemic instability, (author: Tomasz Zieliński) pages: 59-
68,The Quarterly “e-finanse”, numer vol.12, nr 3, ISSN: 1734-039X, University of Information 
Technology and Management in Rzeszów 

20. Język wykładowy:  
angielski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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22.  Prawo finansowe 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Prawo finansowe 
j. angielski: Financial law 
 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia przedmiotu: Z  
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: Dr Dorota Benduch 
Ćwiczenia:  
Laboratorium:  
Egzaminator:  

7. Katedra prowadzącego:  
Katedra Prawa i Ubezpieczeń 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 12 

ćwiczenia -----------------------------  

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 12 

egzamin (godz.) -----------------------------  
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2022/2023 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: III semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
 Obowiązkowy dla kierunku 
 Obowiązkowy dla specjalności 
⌧  Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− przedstawienie wiedzy specjalistycznej z zakresu gałęzi prawa finansowego ze szczególnym 

uwzględnieniem specyfiki regulacji prawnej obowiązującej w tym zakresie; 
− rozwijanie umiejętności w zakresie analizy polskiego prawa finansowego na tle rozwiązań 

obowiązujących w Unii Europejskiej. Dodatkową umiejętnością jakiej można oczekiwać jest radzenie 
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sobie z rozwiązaniem problemów interpretacyjnych wyłaniających się na tle wykładni przepisów prawa 
finansowego; 

− wykształcenie kompetencji społecznych związanych z wykorzystaniem instytucji i konstrukcji prawnych 
prawa finansowego, tak o charakterze dynamicznym, jak i statycznym zmierzających do przygotowania 
studentów do pracy w organach administracji finansowej czy innych podmiotach. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z wykorzystaniem 
technik multimedialnych.  

Techniki multimedialne posłużą 
do zaprezentowania przykładów 
ilustrujących analizowane 
problemy teoretyczne oraz 
praktyczne (przepisy prawa, 
orzecznictwo, interpretacje 
podatkowe) 

---------- 6 

2. Wykład klasyczny Zaprezentowanie wiedzy w 
sposób usystematyzowany 
zgodnie z treścią opisu 
przedmiotu 

---------- 6 

Razem: AS: ----- AN: 12 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Rozwiązywanie studiów 
przypadku 

Analiza i ocena przez studenta 
faktów prawnych oraz 
interpretacja norm prawnych 

---------- 21 

2. Studiowanie przyczynowo-
skutkowe z 
wykorzystaniem literatury, 
orzecznictwa oraz 
interpretacji podatkowych 

Samodzielna praca z 
wykorzystaniem literatury 
przedmiotu, aktów 
normatywnych, orzecznictwa 
oraz interpretacji podatkowych 

---------- 21 

3. Inne Przygotowanie się do testu 
zaliczeniowego z  przedmiotu 
oraz przygotowanie projektu: 
wniosku o wydanie 
interpretacji podatkowej, 
umowy o mediację (Sąd 
Polubowny), wniosku do BAK. 

---------- 21 

Razem: BS: 0 BN: 63 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AN+BN+E = 75 

15. Słowa klucze: interpretacje norm prawnych, odpowiedzialność, orzecznictwo podatkowe, podmioty 
prawa finansowego 
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16. Treść przedmiotu: 
− prawo finansowe - zagadnienia podstawowe. Miejsce prawa finansowego w systemie prawa. Dostęp 

do informacji prawno-finansowej;  
− źródła prawa finansowego (krajowe, unijne i międzynarodowe); 
− charakterystyka ogólna dziedzin prawa finansowego (prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, 

prawo celne, prawo walutowe, prawo dewizowe, prawo bankowe, prawo rynku finansowego); 
− odpowiedzialność w prawie finansowym (czynniki wyznaczające rodzaj i zakres odpowiedzialności w 

prawie finansowym, jurysdykcja i postępowanie w sprawie odpowiedzialności podmiotów biernych  
i czynnych prawa finansowego); 

− odpowiedzialność karno-skarbowa za naruszenie norm prawa finansowego; 
− tajemnice prawnie chronione w przepisach prawa finansowego (m.in. tajemnica bankowa, tajemnica 

giełdowa, tajemnica skarbowa); 
− polubowne rozstrzyganie sporów na rynku finansowym (Sąd Polubowny przy KNF, Bankowy Arbitraż 

Konsumencki, Rzecznik Finansowy). 
 

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W02 Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie 
źródeł oraz wybranych instytucji prawa 
finansowego 

Test zaliczeniowy Prace pisemne 
studentów. 
Protokół 
zaliczeniowy. 

Umiejętności 

FiEB2p_U02 Identyfikuje regulacje prawne 
odnoszące się do stosunków 
zachodzących między podmiotami 
prawa finansowego 

Test zaliczeniowy Prace pisemne 
studentów. 
Protokół 
zaliczeniowy. 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K04 Samodzielnie inicjuje oraz potrafi 
aktywnie uczestniczyć w działaniach na 
rzecz środowiska społecznego i interesu 
publicznego, w szczególności w zakresie 
finansowo-prawnym. 

Projekt Wniosek o 
wydanie 
interpretacji 
podatkowej, 
umowa o 
mediację, 
wniosek do BAK 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Zaliczenie pisemne Test wielokrotnego wyboru 50 % 

2. Przygotowanie projektu: 
wniosku o wydanie 
interpretacji podatkowej, 
umowy o mediację (Sąd 
Polubowny), wniosku do 
BAK. 

Projekty pisemne 50 % 
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* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− E. Janik: Prawo finansowe dla ekonomistów – zarys wykładu. Materiały studyjne. Wydanie II 
poprawione i rozszerzone. Wyd. UE Katowice, Katowice, 2020.  

− W. Wójtowicz (red.): Zarys finansów publicznych i prawa finansowego. Wyd. Wolters Kluwer, 
Warszawa, 2020. 

Literatura zalecana: 
− W. Miemiec, Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, 

2020. 
− D. Benduch: „Tajemnica skarbowa”, Monitor Prawniczy 2014, Nr 15, s. 823-832. 
− D. Benduch: „Tajemnica celna”, „Tajemnica skarbowa” [w:] „Leksykon tajemnic”, pod. red. G. Szpor, A. 

Gryszczyńskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 25-28; 233-236. 

 

20. Język wykładowy:  
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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23.  Współpraca sektora publicznego i prywatnego 

 
KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Współpraca sektora publicznego i 
prywatnego 
j. angielski: Public-private sectors cooperation 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia przedmiotu: Z 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr Dorota Benduch 
Ćwiczenia:  
Laboratorium:  
Egzaminator:  

7. Katedra prowadzącego:  
Katedra Prawa i Ubezpieczeń 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład ----------------------------- 12 

Ćwiczenia -----------------------------  

Lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

Inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 12 

egzamin (godz.) -----------------------------  
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2022/2023 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: III semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
 Obowiązkowy dla kierunku 
 Obowiązkowy dla specjalności 

  Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− przybliżenie zagadnień dotyczących instrumentów współpracy sektora publicznego i prywatnego,  

tj. partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych oraz umów koncesji na roboty 
budowlane lub usługi oraz przekazanie wiedzy w zakresie praktycznego wdrażania tych instytucji  
w oparciu o studium przypadku; 
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− rozwijanie umiejętności interpretacji i stosowania przepisów prawnych niezbędnych do realizacji 
współpracy sektora publicznego i prywatnego oraz nabycie umiejętności koordynowania działań 
realizowanych w tej formule; 

− wykształcenie kompetencji w zakresie podnoszenia świadomości prawnej oraz konieczności 
upowszechniania instytucji współpracy sektora publicznego i prywatnego dla wykonywania zadań 
publicznych. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z prezentacją 
multimedialną 

Prezentacja multimedialna dla 
przedstawienia zagadnień 
teoretycznych, wzbogacona o 
analizę praktyki i orzecznictwa 

---------- 8 

2. Wykład aktywny Dyskusja w zakresie analizy 
studiów przypadku 

---------- 3 

3.  Kolokwium zaliczeniowa Test zaliczeniowy zostanie 
przeprowadzony na ostatnim 
wykładzie 

---------- 1 

Razem: AS: ----- AN: 12 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek z 
wykładów 

Przygotowanie do dyskusji 
problemowych na wykładzie 
oraz zaliczenia końcowego 

---------- 23 

2. Rozwiązywanie studiów 
przypadków 

Pogłębianie wiedzy 
samodzielnie poprzez analizę i 
ocenę faktów prawnych w celu 
przygotowania się do dyskusji 
na wykładzie 

---------- 10 

3. Samodzielna praca 
studenta 

Studia literatury oraz 
wybranych aktów prawnych i 
orzecznictwa do zaliczenia 
przedmiotu 

---------- 30 

Razem: BS: 0 BN: 63 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AN+BN+E = 75 

15. Słowa klucze: 
partnerstwo publiczno-prywatne, zamówienia publiczne, umowa o PPP, spółka PPP, umowa koncesji na 
roboty budowlane i usługi 

16. Treść przedmiotu: 
− współpraca sektora publicznego i prywatnego – pojęcia podstawowe; 
− formy współpracy administracji publicznej z otoczeniem; 
− partnerstwo publiczno-prywatne 

a. uczestnicy partnerstwa publiczno-prywatnego; 
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b. obszary wykorzystania partnerstwa publiczno- prywatnego; 
c. warianty współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; 
d. wybór partnera prywatnego; 
e. formy organizacyjno-prawne partnerstwa publiczno-prywatnego; 
f. umowa o partnerstwo publiczno-prywatne; 

− zamówienia publiczne 
a. strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zamawiający, wykonawca); progi 

w zamówieniach (zamówienia bagatelne, krajowe, unijne); korzystanie z potencjału podmiotu 
trzeciego; 

b. przedmiot zamówień publicznych (opis przedmiotu zamówienia, dostawa, usługi, roboty 
budowlane); 

c. tryby udzielania zamówień publicznych; badanie ofert w przetargu nieograniczonym  
i ograniczonym; procedura odwrócona; składanie i rozpatrywanie odwołań; 

d. umowa w sprawie zamówienia publicznego (zmiany umowy, ochrona podwykonawców, 
odstąpienie od umowy, zabezpieczenie); 

e. sądowe i pozasądowe rozwiązywanie sporów; 
− umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi 

a. postępowanie w sprawie zawarcia umowy koncesji (strony, opis przedmiotu koncesji, zasady 
postępowania); 

b. koncesje in-house; 
c. umowa koncesji; 
d. środki ochrony prawnej. 

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W05 Zna ogólne i wybrane szczegółowe 
zasady tworzenia i rozwoju różnych 
form współpracy sektora publicznego z 
sektorem prywatnym 

Zaliczenie pisemny Wykaz pytań 
testowych z 
odpowiedziami 
oraz prace 
pisemne 
studentów; 
protokół 
egzaminacyjny 

Umiejętności 

FiEB2p_U03 Posiada umiejętności samodzielnego 
inicjowania przedsięwzięć 
inwestycyjnych oraz działalności 
gospodarczej w sektorze publicznym 

Udział studenta w 
dyskusji problemowej 

Kwestionariusz 
pytań 
problemowych 
wraz z wybranymi 
odpowiedziami 
studentów 

FiEB2p_U08 Ma świadomość zmian zachodzących w 
otoczeniu sektora publicznego oraz 
prywatnego i związanej z tym 
konieczności ciągłego uaktualniania 
wiedzy i umiejętności 

Udział studenta w 
dyskusji problemowej 

Kwestionariusz 
pytań 
problemowych 
wraz z wybranymi 
odpowiedziami 
studentów 
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Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 Podejmuje próby rozwiązywania 
dostrzeganych problemów w zakresie 
realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, odwołując się do 
dobrych praktyk w tym względzie 

Udział studenta w 
dyskusji problemowej 

Kwestionariusz 
pytań 
problemowych 
wraz z wybranymi 
odpowiedziami 
studentów 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Pisemne kolokwium 
zaliczeniowe 

Test wielokrotnego wyboru lub 
pytania otwarte 

100% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− R. Blicharz: Publiczne prawo gospodarcze, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017 (Rozdział IV-VII) 
− Ustawa z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (aktualny stan prawny) 
− Ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (aktualny stan prawny) 
− Ustawa z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (aktualny stan prawny) 

Literatura zalecana: 
− M. Kania: Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy po nowelizacji z 5 lipca 2018 r., 

DIFIN S.A., Warszawa 2018 

20. Język wykładowy:  
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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24.  Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 
KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Zarządzanie zasobami ludzkimi 
j. angielski: Human Resource Management 
 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia przedmiotu: Z  
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr hab. Tomasz Ingram, Prof. UE 
Ćwiczenia:  
Laboratorium:  
Egzaminator:  

7. Katedra prowadzącego:  
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 12 

ćwiczenia -----------------------------  

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 12 

egzamin (godz.) -----------------------------  
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2022/2023 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: III semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
 Obowiązkowy dla kierunku 
 Obowiązkowy dla specjalności 

  Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− dostarczenie wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, zwłaszcza w dużych 

podmiotach gospodarczych; 
− dostarczenie kompetencji w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia procesów 

personalnych w komórkach organizacyjnych. 
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14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z wykorzystaniem 
technik multimedialnych 

Celem jest dostarczenie wiedzy ---------- 9 

2. Dyskusja nad zadanymi 
problemami 

Pobudzenie do refleksji nad 
kluczowymi obszarami 
zarządzania zasobami ludzkimi 
w przedsiębiorstwie 

---------- 3 

Razem: AS: ----- AN: 12 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek z 
wykładów 

Dotyczy treści objętych 
programem przedmiotu 

---------- 28 

2. Studiowanie przyczynowo-
skutkowe z 
wykorzystaniem literatury 

Dotyczy treści objętych 
programem przedmiotu 

---------- 35 

Razem: BS: 0 BN: 63 

  

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 
Egzamin (E) =0 
Łącznie AN+BN+E = 75 

15. Słowa klucze: planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, selekcja, wynagrodzenia, oceny okresowe, 
szkolenia i rozwój, strategie personalne 

16. Treść przedmiotu: 
− istota, cechy i składniki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji; 
− różne podejścia do definiowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi;  
− pojęcia pokrewne; 
− planowanie funkcji personalnej;  
− rekrutacja pracowników;  
− selekcja pracowników; 
− wprowadzanie do pracy;  
− rozwój zawodowy pracowników; 
− ocenianie pracowników; 
− wynagradzanie za pracę;  
− odejścia i zwalnianie pracowników 
− zarządzanie talentami w organizacjach. 
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17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W01 Ma pogłębioną ̨wiedzę o zjawiskach i 
procesach, teoriach i metodach 
właściwych dyscyplinie zarządzanie, a w 
szczególności w obszarze zarządzania 
zasobami ludzkimi, zna zależności 
między nimi i ich miejsce w systemie 
nauk społecznych.  

Test wiedzy 
jednokrotnego 
wyboru bez 
możliwości 
korzystania z 
materiałów oraz z 
pytaniami otwartymi 

Wypełnione 
arkusze testowe 

Umiejętności 

FiEB2p_U0 Ma pogłębioną ̨wiedzę o zjawiskach i 
procesach, teoriach i metodach 
właściwych dyscyplinie zarządzanie, a w 
szczególności obszarowi zarządzanie 
zasobami ludzkimi, zna zależności 
między nimi i ich miejsce w systemie 
nauk społecznych.  

Test wiedzy 
jednokrotnego 
wyboru bez 
możliwości 
korzystania z 
materiałów oraz z 
pytaniami otwartymi; 
udział w dyskusji 

Wypełnione 
arkusze testowe 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K0 Dostrzega i formułuje problemy 
dotyczące zarządzania zasobami 
ludzkimi, poszukuje ich optymalnych 
rozwiązań posługując się ̨zdobytą 
wiedzą i umiejętnościami, a w 
przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu jest gotów do 
zasięgania opinii ekspertów.  

Test wiedzy 
jednokrotnego 
wyboru bez 
możliwości 
korzystania z 
materiałów oraz z 
pytaniami otwartymi; 
udział w dyskusji 

Wypełnione 
arkusze testowe 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Test wiedzy bez 
możliwości korzystania z 
materiałów 

Test składa się z pytań 
jednokrotnego wyboru oraz 
pytań otwartych 

100% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004. 
− Tadeusz Listwan: Zarządzanie kadrami. Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2004. 
− System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. Praca zb. pod red. H. Bienioka. Wyd. AE, Katowice 

2006. 

Literatura zalecana: 
− Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi. Praca zbiorowa pod redakcją M. Juchnowicz. Poltext, 

Warszawa 2003. 
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− Pocztowski, A. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 1998. 

− Ingram, T. (red, 2011). Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami 
ludzkimi. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 

20. Język wykładowy:  
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa z projektorem multimedialnym 
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25.  Excel i VBA w zaawansowanych analizach gospodarczych 

 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  

Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu 
form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 

j.polski: Excel i VBA w zaawansowanych analizach 
gospodarczych 

j.angielski: Excel and VBA in advanced economic 
analyzes 

2. Kod przedmiotu: 

Liczba punktów ECTS: 3 

Forma zaliczenia przedmiotu: E 

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 

Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 

Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    

Wykład:  
Ćwiczenia:  
Laboratorium: dr inż. Tomasz Zieliński 
Egzaminator: dr inż. Tomasz Zieliński 

7. Katedra prowadzącego:  

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład -----------------------------  

ćwiczenia -----------------------------  

lektoraty -----------------------------  

laboratoria ----------------------------- 30 

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2022/2023 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: IV semestr 

10. Stopień kształcenia:  

studia II stopnia 

 

11. Status przedmiotu:  
    ⌧    Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 

Obowiązkowe: brak 

Zalecane: zaliczenie przedmiotu (sem 1) Zintegrowane wykorzystanie pakietu MS OFFICE 
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13. Cele przedmiotu: 

− Przedstawienie środowiska Excel i VBA jako wszechstronnej, innowacyjnej platformy pozwalającej na 
konstruowanie zaawansowanych modeli finansowych wykorzystywanych w profesjonalnych 
analizach finansowych i ekonomicznych 

− Nabycie przez studenta umiejętności samodzielnego projektowania i konstruowania prostych modeli 
finansowych i ekonomicznych umożliwiających przeprowadzanie profesjonalnych analiz  
z wykorzystaniem środowiska Excel i VBA. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Praca z komputerem Nauka wybranych technik 
konstruowania programów w języku 
VBA 

---------- 15 

2. Rozwiązywanie zadań Realizacja projektów praktycznych w 
oparciu o środowisko MS Excel + VBA 

---------- 15 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 

 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Praca z komputerem Ćwiczenie technik programowania 
VBA 

---------- 20 

2. Rozwiązywanie zadań 
zadanych do domu 

Realizacja zadanych projektów 
praktycznych w oparciu o środowisko 
MS Excel + VBA 

---------- 25 

Razem: BS: 0 BN: 45 
 

Razem AS+BS = 0 

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 

Egzamin (E) = 2 

Łącznie AN+BN+E = 77 

15. Słowa klucze: MS Excel, VBA, programowanie, modelowanie 

16. Treść przedmiotu: 

− Podstawy środowiska VBA 
− Techniki rozszerzania funkcjonalności środowiska MS Excel w oparciu o język VBA 
− Modelowanie prostych kalkulacji odsetkowych z użyciem VBA 
− Budowa modelu wyznaczania odsetek na rachunku bankowym z użyciem VBA 
− Modelowanie harmonogramu spłat kredytu i wyznaczenie RRSO z użyciem VBA 
− Model prognozowania świadczenia emerytalnego z użyciem VBA 

− Modyfikacja narzędzi „szukaj wyniku” i „tabela danych” z użyciem VBA 
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17. Efekty kształcenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

Symbole 
efektów 

kształcenia dla 
kierunku 

Efekty kształcenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 

kształcenia 
Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W03 Zna i rozumie ilościowe i informatyczne 
narzędzia pozwalające efektywnie 
przetwarzać dane finansowe i 
ekonomiczne 

Kolokwium 
zaliczeniowe na 
komputerach 

Pliki robocze i 
zaliczeniowe  

Umiejętności 

FiEB2p_U02 Potrafi dokonywać analizy problemu i 
formułować zasady jego rozwiązania z 
wykorzystaniem technik informatycznych 

Kolokwium 
zaliczeniowe na 
komputerach 

Pliki robocze i 
zaliczeniowe  

FiEB2p_U03 Potrafi samodzielnie wykorzystywać 
narzędzia informatyczne do 
rozwiązywania typowych zadań 
zawodowych 

Kolokwium 
zaliczeniowe na 
komputerach 

Pliki robocze i 
zaliczeniowe  

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 Formuje problemy poszukując metod ich 
optymalnego rozwiązania również 
wspierając się sugestiami ekspertów 

Kolokwium 
zaliczeniowe na 
komputerach 

Pliki robocze i 
zaliczeniowe  

FiEB2p_K04 Jest gotowy do przedsiębiorczego 
myślenia i działania, wyrażających się w 
forsowaniu swojej metody rozwiązania 
problemu analitycznego 

Kolokwium 
zaliczeniowe na 
komputerach 

Pliki robocze i 
zaliczeniowe  

 

 

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Kolokwium zaliczeniowe Realizacja projektów 
zaliczeniowych 

100% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 

Literatura obowiązkowa: 

− M.Alexander, R.Kusleika, EXCEL 2016 PL. PROGRAMOWANIE W VBA. VADEMECUM WALKENBACHA, 
Helion, 2016 

− R.Bovey, D.Wallentin, S.Bullen, J.Green, Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II, 
Helion 

20. Język wykładowy: polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: zajęcia w pracowni komputerowej 
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26.  Decyzje inwestycyjne na innowacyjnych rynkach finansowych 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu 
form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu:  
j. polski: Decyzje inwestycyjne na innowacyjnych rynkach 
finansowych  
J. angielski: Investment decisions on innovative financial 
markets 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia przedmiotu: E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr Witold Gradoń 
Ćwiczenia: dr Witold Gradoń 
Laboratorium:  
Egzaminator: dr Witold Gradoń 

7. Katedra prowadzącego:  
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 12 

ćwiczenia ----------------------------- 18 

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2022/2023 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: IV semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
        Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: zaliczenie przedmiotu Finanse i strategie finansowe przedsiębiorstwa 

13. Cele przedmiotu: 
− zapoznanie z rodzajami inwestycji i procesem inwestycyjnym; 
− zaprezentowanie innowacji na rynkach finansowych; 
− ukazanie rodzajów ryzyka i metod oceny rentowności inwestycji na rynkach finansowych. 
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14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Tradycyjny wykład  Wykład z wykorzystaniem technik 
multimedialnych 

---------- 12 

2. Ćwiczenia  Case study, prezentacje i 
wystąpienia studentów 

---------- 18 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Przygotowanie do wykładu  ---------- 20 

2. Przygotowanie do ćwiczeń  ---------- 15 

3. Przygotowanie do egzaminu  ---------- 10 

Razem: BS: 0 BN: 45 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 
Egzamin (E) = 2 
Łącznie AN+BN+E =77 

15. Słowa klucze: decyzje inwestycyjne, ryzyko inwestycyjne, rynek finansowy, innowacje finansowe 

16. Treść przedmiotu: 
− pojęcie rynku finansowego i innowacji na rynkach finansowych, 
− typologia innowacji finansowych; 
− istota decyzji inwestycyjnych i ich rodzaje; 
− ryzyko decyzji inwestycyjnych;  
− efektywność decyzji inwestycyjnych. 

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów uczenia 
dla kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W1 Ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach i 
procesach zachodzących na 
innowacyjnych rynkach finansowych  

Test wyboru test 

FiEB2p_W2 Ma pogłębioną wiedzę o typowych 
strukturach, instytucjach i podmiotach 
realnej i finansowej sfery gospodarki, 
oraz o relacjach zachodzących między 
nimi 

Test wyboru test 

FiEB2p_W3 Zna i rozumie metody i narzędzia 
ilościowe pomiaru ryzyka inwestycyjnego 
i efektów inwestycji. 

Prezentacje, zadania na 
teście 

Prezentacje, test 
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Umiejętności 

FiEB2p_U1 poddaje krytycznej analizie i interpretuje, 
z wykorzystaniem posiadanej wiedzy 
zjawiska i procesy na innowacyjnych 
rynkach finansowych. 

Dyskusja na 
ćwiczeniach, test 

test 

FiEB2p_U3 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę nt. 
narzędzi i metod w celu podjęcia decyzji 
inwestycyjnej.  

test test 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K2 Dostrzega i formułuje problemy związane 
z decyzjami inwestycyjnymi, poszukuje 
ich optymalnych rozwiązań posługując 
się zdobytą wiedzą i wykorzystując 
metody ilościowe, a w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązaniem 
problemu jest gotów do zasięgania opinii 
ekspertów 

Dyskusja na zajęciach,  test 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Egzamin  Test wyboru 50% 

2. Zaliczenie Prezentacje 50% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− J. Błach: Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie. Instrumenty, mechanizmy, efekty, C.H. Beck, 
Warszawa, 2018 

− W. Dębski: Rynki finansowe, PWN, Warszawa, 2019 
− K. Pera i in.: Modele inwestycyjne, CH. Beck, Warszawa 2016  
− M. Capiga, W. Gradoń, G. Szustak, Ł. Szewczyk: Infrastruktura rynku finansowego - kierunki zmian i ich 

skuteczność w ujęciu międzysektorowym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019 

Literatura zalecana: 
− M. Sierpińska, T. Jachna: Metody podejmowania decyzji finansowych, 2007  
− W. Rogowski: Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer, Warszawa 2013 

− G. Szustak, A. Szelągowska, W. Gradoń, Ł. Szewczyk: Innowacje w działalności banków spółdzielczych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020   

20. Język wykładowy:  
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
brak 

 

  

https://livro.pl/autor/474701/Pera+Krystian.html
http://bibliografia.bg.ue.katowice.pl/cgi-bin/expertus.cgi
http://bibliografia.bg.ue.katowice.pl/cgi-bin/expertus.cgi
http://bibliografia.bg.ue.katowice.pl/cgi-bin/expertus.cgi
http://bibliografia.bg.ue.katowice.pl/cgi-bin/expertus.cgi
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27.  Biznes międzynarodowy 

 
KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu 
form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Biznes międzynarodowy 
j. angielski: International business 
 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia przedmiotu: E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/2022 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE 
Ćwiczenia:  
Laboratorium:  
Egzaminator: dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE 

7. Katedra prowadzącego:  
 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 24 

ćwiczenia -----------------------------  

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 24 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2022/2023 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: IV semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
    ⌧    Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− zapoznanie studentów z uwarunkowaniami prowadzenia działalności na rynku międzynarodowym;  
− przedstawienie strategii działania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. 
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14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z wykorzystaniem 
studiów przypadku/wykład 
z prezentacją 
multimedialną 

Prezentacja multimedialna 
dotycząca zagadnień 
teoretycznych 
Prezentacja studiów przypadku 

---------- 24 

Razem: AS: ----- AN: 24 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek z 
wykładów 

Przygotowanie się do egzaminu ---------- 31 

2. Przygotowanie referatów z 
prezentacją  

Zebranie i opracowanie 
materiałów 

---------- 20 

Razem: BS: 0 BN: 51 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 
Egzamin (E) = 2 
Łącznie AN+BN+E = 77 

15. Słowa klucze: biznes międzynarodowy, otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstw, 
internacjonalizacja przedsiębiorstw, strategie przedsiębiorstw 

16. Treść przedmiotu: 
− biznes międzynarodowy – wprowadzenie; 
− globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej.  Otoczenie biznesu międzynarodowego; 
− internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Strategie ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne; 
− korporacje transnarodowe w gospodarce światowej; 
− małe i średnie przedsiębiorstwa w UE; 
− strategie konkurencji przedsiębiorstwa międzynarodowego i łańcuch dostaw; 
− strategie marketingowe  przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych (produktu, ceny, dystrybucji, 

promocji); 
− zarządzanie międzynarodowe; 
− ryzyko w biznesie międzynarodowym i metody jego ograniczania. 

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W01 Posiada pogłębioną wiedzę na temat 
strategii przedsiębiorstw na rynku 
międzynarodowym 

Egzamin 
Przygotowanie 
referatu z prezentacją 

Praca pisemna z 
wykazem pytań 
Referat  z 
prezentacją  
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FiEB2p_W02 Posiada pogłębioną wiedzę na temat 
otoczenia międzynarodowego 
przedsiębiorstw  

Egzamin 
Przygotowanie 
referatu z prezentacją 

Praca pisemna z 
wykazem pytań 
Referat  z 
prezentacją  
 

Umiejętności 

FiEB2p_U01 Potrafi zidentyfikować najważniejsze 
czynniki otoczenia międzynarodowego 
przedsiębiorstw i dokonać wyboru 
właściwej strategii wejścia 
przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne  

Analiza studium 
przypadku 

Opracowanie 
pisemne 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K01 Potrafi współdziałać i pracować w 
grupie 

Podział zadań i ich 
ocena  

Formularz 
podziału zadań 
dot. 
przygotowanej 
prezentacji  

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
przedmiotu (w %)* 

1. Egzamin pisemny bez możliwości 
korzystania z podręczników 

Zawiera wszystkie 
rodzaje pytań 

60% 

2. Prezentacja studium przypadku 
dotycząca wybranego 
przedsiębiorstwa 

Prezentacja 
multimedialna  

40% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− Biznes międzynarodowy: od internacjonalizacji do globalizacji, red. M.K. Nowakowski, SGH, Warszawa 
2005 

− Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004. 
− Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012 

Literatura zalecana: 
− Osiński K.,Biznes międzynarodowy na progu XXI wieku-kompendium, Wyd. Zachodniopomorskiej 

Szkoły Biznesu, Szczecin 2010. 
− Iwona Pawlas, Sylwia Talar, Małgorzata Dziembała, Katarzyna Czech, Inkluzywna gospodarka 

światowa. Szanse i wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2020, ss. 179 
− Małgorzata Dziembała, J.Kos-Łabędowicz, S.Talar, Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów 

Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018,  
s. 158. Rozdziały: M.Dziembała, rozdz.V: Rola i znaczenie amerykańskich korporacji transnarodowych, 
s.  94-115; M.Dziembała, rozdz. VI: Umiędzynarodowienie działalności innowacyjnej i badawczo-
rozwojowej w Stanach Zjednoczonych, s. 116-140. 

− N.Daszkiewicz, K.Wach, Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, Wyd. UE  w 
Krakowie, Kraków 2013. 

 

20. Język wykładowy:  
polski 
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21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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28.  Obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa 

 
KARTA OPISU PRZEDMIOTU 
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1.Nazwa przedmiotu:  
j. polski: Obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa 
j. angielski: Companies tax burdens 
 

2.Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia przedmiotu: E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3.Kolegium/Filia: 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5.Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący: 
Wykład: dr Magdalena Jarczok-Guzy 
Ćwiczenia: dr Magdalena Jarczok-Guzy 
Laboratorium: 
Egzaminator: dr Magdalena Jarczok-Guzy 

7. Katedra prowadzącego: 
Katedra Finansów Publicznych 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład ----------------------------- 12 

Ćwiczenia ----------------------------- 18 

Lektoraty -----------------------------  

Laboratoria -----------------------------  

Seminarium -----------------------------  

Proseminarium -----------------------------  

Inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2022/2023 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: IV semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
Obowiązkowy dla kierunku 
   Obowiązkowy dla specjalności 
   Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe:  brak 
Zalecane: zaliczenie przedmiotu Finanse i strategie finansowe przedsiębiorstwa 
 

13. Cele przedmiotu: 
− zapoznanie studenta z charakterystyką podatków obciążających przedsiębiorstwa; 
− zapoznanie studenta z elementami strategii podatkowej przedsiębiorstwa; 
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− zapoznanie studenta z obowiązującymi aktami prawnych regulującymi obciążenia podatkowe 
działalności gospodarczej; 

− rozwiązywanie studiów przypadku dotyczących różnych form opodatkowania dochodu  
w przedsiębiorstwie. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z prezentacją 
multimedialną 

Przekazywanie treści 
programowych ilustrowanych 
prezentacją graficzną 

---------- 11 

2. Rozwiązywanie zadań Analiza studiów przypadku 
podczas ćwiczeń 

---------- 18 

3. Debata Dyskusja podczas wykładu ---------- 1 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek z 
wykładów 

Analiza materiałów źródłowych 
z wykorzystaniem literatury 

---------- 25 

2. Przygotowanie prezentacji Przygotowanie prezentacji 
multimedialnej na zadany 
temat 

---------- 20 

Razem: BS: 0 BN: 45 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E= 0 

Razem AN+BN = 75 
Egzamin (E) =2 
Łącznie AN+BN+E = 77 

15. Słowa klucze: podatek VAT, podatek dochodowy, akcyza, strategie podatkowe 

16. Treść przedmiotu: 
− podatek od towarów i usług (podmiot opodatkowania, przedmiot opodatkowania, podstawa 

opodatkowania, stawki podatkowe, ulgi i zwolnienia, pobór i zapłata podatku, obowiązki 
administracyjne przedsiębiorcy (JPK, SP)); 

− podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (podmiot 
opodatkowania, przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, ulgi  
i zwolnienia, pobór i zapłata podatku) 

o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, 
o karta podatkowa, 
o PIT – zasady ogólne ze skalą podatkową, 
o PIT -  zasady ogólne ze stawką liniową; 

− podatek dochodowy od osób prawnych (podmiot opodatkowania, przedmiot opodatkowania, 
podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, ulgi i zwolnienia, pobór i zapłata podatku); 

− podatek akcyzowy (podmiot opodatkowania, przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, 
stawki podatkowe, ulgi i zwolnienia, pobór i zapłata podatku); 
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− strategie podatkowe w obszarze podatku dochodowego i podatku VAT. 
 

17.Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W05 Student zna i rozumie podstawowe 
przepisy prawne regulujące obciążenia 
podatkowe przedsiębiorstw. 

Egzamin pisemny bez 
możliwości 
korzystania z 
materiałów 

Prace pisemne 
studentów 

Umiejętności 

FiEB2p_U05 Potrafi przygotować wystąpienie ustne i 
prezentację z tematyki obciążeń 
podatkowych przedsiębiorstw. 

Przygotowanie w 
grupach i 
przedstawienie 
prezentacji na zadany 
temat 

Prezentacje w 
formie 
papierowej lub 
elektronicznej 

FiEB2p_U06 Potrafi brać czynny udział w debatach 
dotyczących zagadnień obciążeń 
podatkowych działalności gospodarczej.  

Dyskusja na zajęciach Notatka z dyskusji 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K01 Jest gotów krytycznie oceniać 
posiadaną wiedzę i wykorzystać ją do 
sporządzenia analizy i rozwiązania 
studiów przypadków. 

Rozwiązywane 
zadania podczas 
ćwiczeń w grupach 

Arkusze pracy 
studentów 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Egzamin pisemny bez 
możliwości korzystania z 
podręczników 

Student, który uzyskał 
zaliczenie, przystępuje do 
pisemnego egzaminu (bez 
możliwości korzystania z 
podręczników i notatek).  

70% 

2. Zaliczenie z ćwiczeń Uwzględnienie oceny z 
zaliczenia 

30% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− Prawo podatkowe przedsiębiorców, (red.) H. Litwińczuk, Dom wydawniczy ABC, Warszawa 2006. 
− Ickiewicz J.:Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009. 
− Felis P., Jamroży M., Szlęzak- Matusewicz J.: Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Wyd. 

Difin, Warszawa, 2019. 
− Obowiązujące akty prawne: Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, podatku 

akcyzowym, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Literatura zalecana: 
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− Dolata S.: Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 
2013. 

− C. Kosikowski: Podatki problem władzy publicznej i podatników, LexisNexis, Warszawa 2007. 
− Jarczok-Guzy M.: The impact of changes in tax regulations in 2019 on investment decisions of SME 

enterprises in Poland [w:] Innovation and entrepreneurship. Theory and Practice, M. Lis M. Szyszka 
(red.), Logos Verlag Berlin 2020, s. 111-120. 

− Jarczok-Guzy M.: Polityka podatkowa państwa  a pewność wpływów budżetowych na przykładzie 
podatków dochodowych [w:] „"Zasada pewności w prawie podatkowym", Wolters Kluwer Polska, , 
Kraków, 2018, s. 313-322 

20.Język wykładowy: 
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:  
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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29.  Economics of Sustainability 

 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Ekonomia zrównoważonego wzrostu 
j. angielski: Economics of Sustainability 
 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia przedmiotu: E 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr Ewa Wójcik 
Ćwiczenia:  
Laboratorium:  
Egzaminator: dr Ewa Wójcik 

7. Katedra prowadzącego:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 24 

ćwiczenia -----------------------------  

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 24 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2022/2023 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: IV semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
        Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− przedstawienie pogłębionej wiedzy o zagadnieniach odpowiedzialnego działania przedsiębiorstw  

z wykorzystaniem terminologii w j. angielskim; 
− prezentacja założeń odpowiedzialnego/ zrównoważonego rozwoju oraz jego wpływu na działania 

przedsiębiorstw; 
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− pogłębienie umiejętności rozpoznawania problemów wynikających z funkcjonowania przedsiębiorstw 
we współczesnej gospodarce; 

− poszerzenie kompetencji związanych z identyfikowaniem obszarów decyzyjnych i stosowaniem  technik 
wspierających pożądane zachowania.  

 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Prezentacja problematyki 
odpowiedzialnego rozwoju  

---------- 12 

2. Analiza tekstów z dyskusją Studiowanie materiałów 
źródłowych i prezentacja opinii 

---------- 6 

3. Dyskusja – studia 
przypadków 

Dyskusja nad możliwościami  
wykorzystania rozwiązań 
stosowanych w praktyce 
biznesu  

---------- 6 

Razem: AS: ----- AN: 24 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek i 
konspektów z zajęć 

Przygotowanie do dyskusji z 
wykorzystaniem terminologii w 
j. angielskim na podstawie 
przedstawionych zagadnień, 
problemów i analizy case 
studies 

---------- 26 

2. Analiza materiałów e-
learningowych 

Studiowanie i analiza tekstów, 
przegląd opinii różnych 
autorów oraz przygotowanie 
zagadnień do dyskusji 

---------- 25 

Razem: BS: 0 BN: 51 
 

    Razem AS+BS= 0  
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 
Egzamin (E) = 2 
Łącznie AN+BN+E = 77 

15. Słowa klucze: Sustainabilty in business, sharing economy, resources, demographic and social trends, 
CSR 

16. Treść przedmiotu: 
1. Sustainability and sustainable development 
− Measuring sustainable development 
− Sustainable entrepreneurship 
2. Sustainable development challenges  
2.1. Environmental sustainability  
− Energy production and consumption 
− Industrial agriculture 
− Water and other resources scarcity 
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− Unsustainable trends in the global tourism industry 
2.2. Economic sustainability  
− Unemployment 
− Financialisation 
− Inequality 
2.3. Societal sustainability 
− Diseases and limited health care 
− Poverty and hunger 
− Access to quality education 
− Changing demographics. Impact on Human Capital 
− Changing behaviour of financial investors 
3. Towards sustainable economy 
− Circular economy 
− Waste management 
− Renewable energy 
− Sustainable solutions in the global tourism 
− Governance and management 
− IT management. Green IT 
− CSR 
− Financial institutions, instruments and markets 
− Limiting financialisation 
− Education and training 
 

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W04  

Ma wiedzę o człowieku i jego 
funkcjonowaniu jako podmiotu 
gospodarującego w kontekście 
fundamentalnych dylematów 
(zwłaszcza wykorzystania zasobów) 
oraz trendów współczesnej cywilizacji.  

 

Test pisemny Test  

FiEB2p_W05  

Zna i rozumie podstawowe prawne, 
ekonomiczne i finansowe normy i 
reguły określające zachowania 
podmiotów realnej i finansowej sfery 
gospodarki i sposoby ich 
wykorzystania na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju.  

 

Test pisemny  Test  

Umiejętności 

FiEB2p_U01  

Obserwuje, poddaje krytycznej 
analizie i interpretuje, z 
wykorzystaniem posiadanej wiedzy 

Dyskusja  Materiały 
źródłowe, teksty 
wraz z 
komentarzem do 
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teoretycznej, zjawiska społeczne, 
ekonomiczne i finansowe w kontekście 
ograniczenia ich negatywnego wpływu 
na środowisko. 

 

omawianych 
zagadnień (w 
punktach) 

FiEB2p_U07 Ma umiejętności językowe zgodne z 
wymogami określonymi dla poziomu 
B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego.  

Test  Test 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K03 Jest przygotowany do inicjowania, 
aktywnego uczestnictwa w działaniach 
na rzecz środowiska społecznego i 
interesu publicznego, w szczególności 
zmierzających do intensyfikacji działań 
sprzyjających odpowiedzialnemu i 
zrównoważonemu rozwojowi. 

Projekt Projekt  

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Egzamin pisemny Test bez możliwości 
korzystania z materiałów 

50% 

2. Projekt  Prezentacja projektu w trakcie 
zajęć 

30% 

3. Udział w dyskusji Pytania/ odpowiedzi po 
prezentacji projektów 

20% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− McAfee A.,  More from Less: The Surprising Story of How We Learned to Prosper Using Fewer 
Resources and What Happens Next. Scribner, 2019 

− Schmidt-Traub, G., Hoff, H., and Bernlöhr, M. (2019). Policy Brief: International spillovers and the 
Sustainable Development Goals. Sustainable Development Solutions Network. 

− Williams E. Freya, Green Giants, AMACOM, 2015 
Literatura zalecana: 

− O'Riordan, L., Zmuda, P., Heinemann  S. (Eds) New Perspectives on Corporate Social Responsibility. 
Locating the Missing Link. Springer Gabler, 2015 

− Online resources available at https://www.globalgoals.org/  

20. Język wykładowy:  
angielski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
brak 

 
 
  

https://irp-cdn.multiscreensite.com/be6d1d56/files/uploaded/International-spillovers-and-the-SDGs.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/be6d1d56/files/uploaded/International-spillovers-and-the-SDGs.pdf
https://www.globalgoals.org/
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30.  Zarządzanie relacjami z klientem 

 
KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Zarządzanie relacjami z klientem 
j. angielski: Customer Relationship Management  
 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia przedmiotu: Z  
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr hab. Beata Kolny, prof. UE 
Ćwiczenia:  
Laboratorium:  
Egzaminator:  

7. Katedra prowadzącego:  
Katedra Rynku i Konsumpcji 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 12 

ćwiczenia -----------------------------  

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 12 

egzamin (godz.) -----------------------------  
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2022/2023 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: IV semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
 Obowiązkowy dla kierunku 
 Obowiązkowy dla specjalności 

  Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− dostarczenie pogłębionej wiedzy na temat zarządzania relacjami z klientem (CRM Customer 

Relationship Management). Zarządzanie to oznacza całościową organizację planowania  
i kierowania dialogiem z klientem oraz jego operatywne prowadzenie przy wykorzystaniu infrastruktury 
zapewniającej określenie i zwiększenie wartości klientów; 
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− wykształcenie umiejętności potrzebnych do zdefiniowania kluczowego klienta, jego pozyskania, 
utrzymania i budowania z nim trwałych partnerskich relacji; 

− wykształcenie kompetencji społecznych pozwalających na identyfikowanie i rozstrzyganie problemów 
związanych z budowaniem relacji z klientami. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z prezentacją 
multimedialną 

Wykład prowadzony   
z wykorzystaniem projektora 

---------- 10 

2. Wykład z wykorzystaniem 
studiów przypadku 

Na wykładzie studenci 
rozwiązują studia przypadków 
oraz dyskutują na tematy 
związane z wykładem 

---------- 2 

Razem: AS: ----- AN: 12 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Studiowanie przyczynowo- 
-skutkowe z 
wykorzystaniem literatury 

Studiowanie literatury 
obowiązkowej i zalecanej 

---------- 33 

2. Analiza konspektów  
i notatek z wykładów 

Studiowanie najważniejszych 
zagadnień przekazywanych na 
wykładzie 

---------- 30 

Razem: BS: 0 BN: 63 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AN+BN+E = 75 

15. Słowa klucze: relacje z klientem, marketing relacji, systemy CRM 
 

16. Treść przedmiotu: 
− istota zarządzania relacjami z klientem; CRM w marketingu, pojęcie marketingu partnerskiego/relacji; 
− znaczenie zarządzania relacjami z klientami w przedsiębiorstwie; system CRM; 
− kategorie klientów w zależności od typu relacji z przedsiębiorstwem; 
− kształtowanie lojalności klientów; poziomy relacji z klientem; 
− znaczenie segmentacji rynku w CRM; 
− zastosowanie technologii informacyjnej w zarządzaniu relacjami z klientami.  
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17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W01 Ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach  
i procesach właściwych dyscyplinie 
ekonomia i finanse w zakresie 
niezbędnym do analizy wartości klienta  
i podejmowania decyzji  
w obszarze zarządzania relacjami  
z klientem.  

Zaliczenie pisemne Arkusze 
zaliczeniowe 

FiEB2p_W02 Ma pogłębioną wiedzę o podmiotach 
realnej i finansowej sfery gospodarki, 
oraz o relacjach zachodzących między 
nimi. 

Zaliczenie pisemne Arkusze 
zaliczeniowe 

Umiejętności 

FiEB2p_U01 Analizuje wartość klienta, wyciąga 
wnioski i formułuje rekomendacje dla 
zarządzania relacjami z klientem, 
posługując się właściwymi metodami  
i danymi na podstawie wiedzy 
teoretycznej. 

Zaliczenie pisemne Arkusze 
zaliczeniowe 

FiEB2p_U03 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę  
o kształtowaniu relacji z klientami  
i budowaniu ich lojalności podczas 
wykonania typowych zadań 
zawodowych. 

Studia przypadków Rozwiązane 
studia 
przypadków 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 Dostrzega i formułuje problemy  
z zakresu zarządzania relacjami  
z klientem, poszukuje ich optymalnych 
rozwiązań posługując się zdobytą 
wiedzą i umiejętnościami 

Studia przypadków Rozwiązane 
studia 
przypadków 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Zaliczenie pisemne Pytania otwarte 80 % 

2. Analiza studiów 
przypadków 

Studia przypadków 
rozwiązywane w trakcie 
wykładu 

20 % 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 
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19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− A. Pukas, Zarządzanie relacjami z klientami w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 
ujęcie dynamiczne, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2019. 

− R. Tyszkiewicz, Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji. Wyd. Placet, Warszawa 2017. 
− J. Dyché, CRM. Relacje z klientami, Helion, Gliwice 2002. 
− Budowanie związków z klientami na rynku Business to Business, pr. zb. pod red.  

O. Witczaka, CeDeWu, Warszawa 2007. 
− B. Deszczyński, CRM. Strategia, system, zarządzanie zmianą. Wyd. Oficyna Wolters Kluwer Business, 

Warszawa 2011. 
− B. C. Beemer, R. L. Shook, Konsument w centrum uwagi. Wyd. Oficyna Wolters Kluwer Business, 

Warszawa 2010. 
Literatura zalecana: 

− A. Mazur, K. Jaworska, D. Mazur, CRM. Zarządzanie kontaktami z klientami. Madar, Zabrze 2001. 
− K. Burnett, Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002. 
− K. Storbacka, J.R. Lehtinen, Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2001. 
− A. Mazur, D. Mazur, Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Madar, Zabrze 2004. 
− I. H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001. 

20. Język wykładowy:  
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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31.  Ryzyko inwestycji finansowych 

 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  

Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu 
form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 

j.polski: Ryzyko inwestycji finansowych 

j.angielski: Financial Investments’ Risk 

2. Kod przedmiotu: 

Liczba punktów ECTS: 3 

Forma zaliczenia przedmiotu: Z 

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 

Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 

Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    

Wykład: dr inż. Tomasz Zieliński 

Ćwiczenia:  

Laboratorium:  

Egzaminator:  

7. Katedra prowadzącego:  

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 12 

ćwiczenia -----------------------------  

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 12 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2022/2023 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: IV semestr 

10. Stopień kształcenia:  

studia II stopnia 

 

11. Status przedmiotu:  
 Obowiązkowy dla kierunku 
 Obowiązkowy dla specjalności 

  Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 

Obowiązkowe: brak 

Zalecane: brak 
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13. Cele przedmiotu: 

− prezentacja podstawowych pojęć z zakresu ryzyka inwestycyjnego, omówienie zagadnień związanych 
z definicją, klasyfikacją, źródłami powstawania ryzyka jak również elementarnymi metodami 
zarządzania nim 

− umiejętność analizy ryzyka rynkowego: ceny instrumentu finansowego, ryzyku stopy procentowej  
i ryzyku walutowym, omówienie zagadnień podejmowania decyzji gospodarczych w warunkach 
niepewności, charakterystyka ryzyka kredytowego  

− zapoznanie z zasadami modelowania i podstawami teorii portfela i dywersyfikacji 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład multimedialny Teoretyczne aspekty ryzyka 
inwestycyjnego 

---------- 6 

2. Rozwiązywanie zadań Modelowanie wybranych 
aspektów ryzyka inwestycyjnego 

---------- 6 

Razem: AS: ----- AN: 12 
 

 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Literatura przedmiotu Lektura notatek i zadanych 
tekstów 

---------- 33 

2. Rozwiązywanie zadań 
zadanych do domu 

Realizacja zadanych projektów 
praktycznych w oparciu o 
środowisko MS Excel 

---------- 30 

Razem: BS: 0 BN: 63 
 

Razem AS+BS = 0 

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AN+BN+E = 75 

15. Słowa klucze: 

Inwestycja finansowa, ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, modelowanie, dywersyfikacja 

16. Treść przedmiotu: 

− Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka i niepewności 
− Charakterystyka statystycznych miar ryzyka; prezentacja danych historycznych do analizy 

statystycznej; wyznaczanie wartości oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji; 
− Modelowanie zmienności i wrażliwości  
− Modelowanie straty w oparciu o model VaR 
− Ryzyko inwestycji w obligacje - Charakterystyka obligacji jako instrumentu finansowego; wycena 

obligacji - wartość wewnętrzna obligacji; stopa dochodu w okresie do wykupu - YTM; własności stopy 

dochodu w okresie do wykupu; źródła ryzyka inwestycji w obligacje: ryzyko niedotrzymania 



124 
 

warunków (default risk), ryzyko zmiany ceny (price risk), zwane też ryzykiem okresu posiadania 
(holding period risk), ryzyko reinwestowania (reinvestment risk); duration - średniego terminu 
wykupu obligacji jako podstawowy wskaźnik ryzyka obligacji 

− Ryzyko kredytowe portfela inwestycyjnego 

− Dywersyfikacja jako metoda zabezpieczania się przed ryzykiem 
17. Efekty kształcenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

Symbole 
efektów 

kształcenia dla 
kierunku 

Efekty kształcenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 

kształcenia 
Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W01 Zna i rozumie naturę i źródła ryzyka 
inwestycji finansowych 

Zaliczenie pisemne, 
prezentacja 

Arkusze zaliczeń, 
prezentacja 
multimedialna 

FiEB2p_W03 Zna i rozumie metody ilościowe i 
informatyczne modelowania ryzyka 
inwestycyjnego 

Zaliczenie pisemne, 
prezentacja 

Arkusze zaliczeń, 
prezentacja 
multimedialna 

Umiejętności 

FiEB2p_U02 Potrafi dokonywać analizy problemów z 
zakresu identyfikacji, pomiaru i 
zarządzania ryzykiem inwestycyjnym 

Zaliczenie pisemne, 
prezentacja 

Arkusze zaliczeń, 
prezentacja 
multimedialna 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 Formuje problemy poszukując metod ich 
optymalnego rozwiązania  

prezentacja prezentacja 
multimedialna 

 

 

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

2. Kolokwium zaliczeniowe Test jednokrotnego wyboru  50 % 

3 Prezentacja Prezentacja multimedialna na 
ustalone temat z zakresu 
ryzyka inwestycyjnego 

50 % 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 

Literatura obowiązkowa: 

3. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, wyd. PWN, Warszawa, 1999 
4. Marcinek K: Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 

2001 
5. Jurek W.: Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004 

Literatura zalecana: 

1. Zieliński.T.: Ryzyko na rynku finansowym, w: Rynek finansowy, Praca zbiorowa pod redakcją I.Pyki, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K.Adamieckiego (Podręcznik Akademicki), Katowice 
2010, s.28-58 

2. Zieliński.T.: Stopa zwrotu miarą efektywności inwestycji finansowej, „Finanse Osobiste”, nr 2, 
lipiec-wrzesień 2011 
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3. Zieliński.T.: Teoria i praktyka ryzyka finansowego – zagadnienia podstawowe z zakresu identyfikacji 
i pomiaru ryzyka, „Finanse Osobiste”, nr 1, styczeń-marzec 2012 

4. Zieliński.T.: "Zarażenie finansowe" źródłem ryzyka systemowego, w:Innowacje w 
bankowości i finansach. T. 1 ; Seria: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, red. I.Pyka, J.Cichy, Katowice 2013, 
s.129-140 

 

20. Język wykładowy:  

polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 

Multimedialna sala wykładowa z dostępem do Internetu 
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32.  Zarządzanie innowacjami 
 
KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy 
obu form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Zarządzanie innowacjami 
j. angielski: Innovation management 
 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 3 
Forma zaliczenia przedmiotu: Z 
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład: dr Marcin Baron  
Ćwiczenia:  
Laboratorium:  
Egzaminator:  

7. Katedra prowadzącego:  
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 12 

ćwiczenia -----------------------------  

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 12 

egzamin (godz.) -----------------------------  
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2022/2023 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: IV semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
 Obowiązkowy dla kierunku 
 Obowiązkowy dla specjalności 

  Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: zaliczenie przedmiotu Nowoczesne koncepcje zarządzania 

13. Cele przedmiotu: zaznajomienie studenta z praktycznymi zastosowaniami podstawowych koncepcji 
zarządzania innowacjami. 
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14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład interaktywny Wykład prowadzony metodą 
dialogową, w zakresie 
podstawowych wątków 
koncepcyjnych zarządzania 
innowacjami. 

---------- 6 

2. Wykład z wykorzystaniem 
studiów przypadku 

Wspólne analizowanie studiów 
przypadku firm działających na 
rynkach międzynarodowych w 
odniesieniu do stosowanych 
przez nie metod zarządzania 
innowacjami. 

---------- 6 

Razem: AS: ----- AN: 12 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza materiałów 
źródłowych 

Lektura i przygotowanie się do 
analizy studium przypadku. 

---------- 21 

2. Analiza materiałów 
źródłowych 

Zgłębianie wybranych 
zagadnień z wykorzystaniem 
treści dostępnych w internecie. 

---------- 21 

3. Studia literaturowe Zgłębianie wybranych 
zagadnień z wykorzystaniem 
literatury przedmiotu. 

---------- 21 

Razem: BS: 0 BN: 63 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AN+BN+E = 75 

15. Słowa klucze: innowacyjność, innowacja, zarządzanie innowacjami 

16. Treść przedmiotu: 
− pojęcie i rozumienie innowacji; 
− kluczowe zasoby procesów innowacyjnych; 
− zamknięta i otwarta innowacja; 
− strategia innowacji firmy. 
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17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów 
uczenia dla 
kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W06 Zna i rozumie organizacyjne zasady 
rządzące procesami innowacyjnymi w 
przedsięwzięciach gospodarczych. 

Dialogowanie podczas 
wykładu 

Indywidualna 
karta ocen 
aktywności 
studenta 

Umiejętności 

FiEB2p_U01 Obserwuje, poddaje krytycznej analizie i 
interpretuje zjawiska społeczne, 
ekonomiczne i technologiczne będące 
podstawą procesów innowacyjnych w 
firmach. 

Dialogowanie podczas 
wykładu 

Indywidualna 
karta ocen 
aktywności 
studenta 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 Dostrzega i formułuje problemy, 
poszukuje ich optymalnych rozwiązań 
posługując się zdobytą wiedzą i 
umiejętnościami z zakresu 
współczesnych koncepcji zarządzania 
innowacjami. 

Dialogowanie podczas 
wykładu 

Indywidualna 
karta ocen 
aktywności 
studenta 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Aktywność Podczas każdego wykładu 
studenci zdobywają punkty w 
związku z aktywnością w 
rozwiązywaniu studiów 
przypadku i omawianiu 
zagadnień koncepcyjnych.  

100% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 

− Tidd J., Bessant J.: Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i 
organizacyjnych. Wyd. 2. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, 2015. 

− Teksty studiów przypadku dostarczane przez wykładowcę. 
Literatura uzupełniająca: 

− Marcin Baron: Open Innovation Capacity of the Polish Universities. Journal of the Knowledge 
Economy, 2017, https://doi.org/10.1007/s13132-017-0515-8, ISSN: 1868-7865 (Print) 1868-7873 
(Online), http://rdcu.be/Ag8h 

− Marcin Baron: Rola innowacji w terytorialnych systemach gospodarczych [w:] Miasta – metropolie – 
regiony. Nowe orientacje rozwojowe (red. Andrzej Klasik, Florian Kuźnik), Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, str. 171-200, ISBN 978-83-7875-225-7 
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20. Język wykładowy:   
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 
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33.  Seminarium magisterskie 

 

  KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu 
form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Seminarium magisterskie 
j. angielski: Master Thesis Seminar 
 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 20 
Forma zaliczenia przedmiotu: Z  
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład:  
Ćwiczenia:  
Laboratorium:  
Egzaminator:  

7. Katedra prowadzącego:  
 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład -----------------------------  

ćwiczenia -----------------------------  

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium ----------------------------- 33 

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 33 

egzamin (godz.) -----------------------------  
 

9. Czas trwania przedmiotu: 3 semestry  
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2021/2022 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
        Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− nabycie przez studentów umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w identyfikowaniu  

i analizowaniu zjawisk ekonomicznych, finansowych i społecznych; 



131 
 

− przekazanie studentom wiedzy na temat pojęć z zakresu planowania i prowadzenia badań naukowych 
(w tym informacji dotyczących formułowania problemów badawczych, hipotez, metod, technik  
i narzędzi badawczych); 

− przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Dyskusja Dyskusje dotyczące m.in.: wyboru 
problemu badawczego i jego 
zakresu, hipotez badawczych, 
tematu pracy, celów pracy, 
przedmiotu badań, metod 
badawczych. Konsultacje w 
trakcie przygotowywania 
rozprawy, ocena literatury, 
analiza kolejnych części pracy, 
doskonalenie języka i stylu tekstu. 

---------- 29 

2. inne Zapoznanie studentów ze 
szczegółowymi wymogami 
merytorycznymi oraz formalnymi 
stawianymi pracy magisterskiej 
oraz funkcjonowaniem JSA. 
Przygotowanie studenta do 
egzaminu. 

---------- 4 

Razem: AS: ----- AN: 33 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Studiowanie przyczynowo-
skutkowe z wykorzystaniem 
literatury 

Studia literaturowe ---------- 100 

2. Samodzielna praca  Pisanie pracy magisterskiej ---------- 357 

3. Analiza notatek i konspektów z 
zajęć 

Zapoznanie się z wymogami 
pisania prac magisterskich oraz 
JSA 

---------- 10 

Razem: BS: 0 BN: 467 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 500 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AN+BN+E = 500 

15. Słowa klucze: 
 

16. Treść przedmiotu: 
− zasady przygotowania i wymogi pisania pracy magisterskiej; 
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− zaznajomienie się z procedurą antyplagiatową; 
− konsultacje z promotorem dotyczące m.in. problemu badawczego, celów pracy, hipotez badawczych, 

tematu, konstrukcji planu pracy magisterskiej i doboru literatury. 

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów uczenia 
dla kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W01 
FiEB2p_W02 
FiEB2p_W03 
FiEB2p_W04 

Student posiada pogłębioną wiedzę o 
metodach, w tym matematycznych i 
statystycznych, pozwalających opisywać 
struktury sfery finansowej i realnej, 
analizować i oceniać procesy w nich i 
między nimi zachodzące, z wykorzystaniem 
nowoczesnych narzędzi informatycznych 
i/lub rozwiązań sprawozdawczych. 

Praca magisterska Dokument pracy 
magisterskiej 

FiEB2p_W05 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia 
i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego, które są 
konieczne w procesie przygotowywania i 
pisania pracy magisterskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwiązań 
antyplagiatowych 

Praca magisterska Dokument pracy 
magisterskiej 

Umiejętności 

FiEB2p_U01 
FiEB2p_U02 
 

Student posiada umiejętność 
samodzielnego wykorzystania nabytej, 
pogłębionej wiedzy do identyfikacji, 
krytycznej analizy i syntezy procesów oraz 
zjawisk z zakresu finansów i rachunkowości 
w relacji do problemów sfery społeczno-
gospodarczej, proponowania rozwiązań 
konkretnych problemów, również 
nietypowych i złożonych w sposób 
innowacyjny, stosując właściwe metody 
oraz narzędzia. 

Praca magisterska Dokument pracy 
magisterskiej 

FiEB2p_U05 
FiEB2p_U06 

Student potrafi prowadzić debatę podczas 
seminarium, dotyczącą pracy magisterskiej, 
a w szczególności: problemu badawczego, 
wyboru tematu, celów oraz hipotezy 
badawczej. 

Debata podczas 
seminarium 

Notatki promotora 

FiEB2p_U04 Student potrafi formułować i weryfikować 
hipotezy związane z problemem 
badawczym dotyczącym przygotowywanej 
pracy magisterskiej 

Praca magisterska Dokument pracy 
magisterskiej 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K01 
 

Student jest gotowy do krytycznej oceny 
własnej wiedzy oraz informacji płynących z 
otoczenia, nie tylko z zakresu finansów i 

Dyskusja podczas 
seminarium, praca 
magisterska 

Notatki 
promotora, 
dokument pracy 
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rachunkowości, ale również innych 
dyscyplin, w ujęciu krajowym i 
międzynarodowym. 

magisterskiej 

FiEB2p_K02 
FiEB2p_K03 

Student jest gotowy do uznawania 
znaczenia profesjonalnej wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 
praktycznych w obszarze tematyki 
przygotowywanej pracy magisterskiej, 
wspierając się, kiedy zajdzie taka potrzeba, 
opinią ekspertów oraz rozumie konieczność 
doskonalenia swojej wiedzy w związku z 
zachodzącymi zmianami w otoczeniu 
społeczno-gospodarczym w wymiarze 
krajowym i międzynarodowym, tak aby 
zapewnić wysoką jakość swojej pracy. 

Dyskusja podczas 
seminarium 

Notatki promotora 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
przedmiotu (w %)* 

1. Praca indywidualna Aktywny udział w seminarium, 
postęp w pisaniu pracy z 
uwzględnieniem uwag i wymagań 
promotora pracy. W ostatnim 
semestrze seminarium złożenie 
ukończonej i zaakceptowanej 
przez promotora pracy 
magisterskiej. 

100 % 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
Literatura obowiązkowa: 
Literatura zalecana: 

20. Język wykładowy:  
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
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34.  Praktyka zawodowa 

 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu 
form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 
j. polski: Praktyka dyplomowa 
j. angielski: Internship 
 

2. Kod przedmiotu: 
Liczba punktów ECTS: 12 
Forma zaliczenia przedmiotu: Z  
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2021/22 

3. Kolegium/Filia:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 
Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 
Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    
Wykład:  
Ćwiczenia:  
Laboratorium:  
Egzaminator:  

7. Katedra prowadzącego:  
 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład -----------------------------  

ćwiczenia -----------------------------  

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne ----------------------------- 360 

Razem godzin: ----------------------------- 360 

egzamin (godz.) -----------------------------  
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2022/2023 
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: III semestr 

10. Stopień kształcenia:  
studia II stopnia 
 

11. Status przedmiotu:  
        Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 
 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 
Obowiązkowe: brak 
Zalecane: brak 

13. Cele przedmiotu: 
− Skonfrontowanie posiadanej wiedzy z wymaganiami praktyki gospodarczej 
− Nabycie praktycznych umiejętności związanych z obszarem studiowania i wybraną specjalnością 
− Zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej 
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14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. inne praktyka odbywana w wybranej 
przez studenta jednostce 

---------- 360 

Razem: AS: ----- AN: 360 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

Razem: BS: 0 BN: 0 
 

Razem AS+BS = 0 
Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 360 
Egzamin (E) =0 
Łącznie AN+BN+E = 360 

15. Słowa klucze: 
 

16. Treść przedmiotu: 
 

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji 
osiągnięcia 

Symbole 
efektów uczenia 
dla kierunku 

Efekty uczenia dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia 

Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W01 
FiEB2p_W02 

Zna zasady funkcjonowania podmiotu, w 
którym odbywa praktykę oraz reguły 
organizacji pracy pionów finansowo - 
ekonomicznych. 

opinia opiekuna 
praktyk 

zatwierdzona karta 
realizacji praktyki 

FiEB2p_W05 
FiEB2p_W06 

Zna zasady profesjonalnego wykonywania 
obowiązków służbowych przez 
pracowników służb finansowo - 
ekonomicznych, zna kodeks postępowania 
etycznego stosowany w jednostce, w której 
odbywa praktykę dyplomową 

opinia opiekuna 
praktyk 

zatwierdzona karta 
realizacji praktyki 

Umiejętności 

FiEB2p_U03 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do 
wykonania powierzonych mu czynności w 
jednostce, w której odbywa praktykę 
dyplomową 

opinia opiekuna 
praktyk 

zatwierdzona karta 
realizacji praktyki 

FiEB2p_U05 Potrafi efektywnie komunikować się z 
pracownikami jednostki, w której odbywa 
praktykę dyplomową na tematy związane z 
powierzonymi mu zadaniami i 

opinia opiekuna 
praktyk 

zatwierdzona karta 
realizacji praktyki 
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interesującymi go zagadnieniami z obszaru 
finansów i ekonomii 

FiEB2p_U06 Potrafi współpracować w grupie wykonując 
powierzone mu przez opiekuna praktyk 
zadania. Potrafi planować pracę dotycząca 
pozyskania interesujących go zagadnień, w 
tym związanych z przygotowywana praca 
dyplomową 

opinia opiekuna 
praktyk 

zatwierdzona karta 
realizacji praktyki 

FiEB2p_U08 Potrafi wykorzystać praktykę dyplomową 
do podnoszenia swoich kwalifikacji i 
zdobywania nowej wiedzy i umiejętności 

opinia opiekuna 
praktyk 

zatwierdzona karta 
realizacji praktyki 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K03 Jest gotowy do wykonywania powierzonych 
mu przez opiekuna praktyk zadań, w tym 
dotyczących interesu publicznego 

opinia opiekuna 
praktyk 

zatwierdzona karta 
realizacji praktyki 

FiEB2p_K04 Jest gotów do wykonywania powierzonych 
mu zadań zawodowych z zachowaniem 
odpowiednich postaw etycznych i 
poszanowaniem tradycji zawodu, do 
którego się przygotowuje 

opinia opiekuna 
praktyk 

zatwierdzona karta 
realizacji praktyki 

 

 
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie  
z przedmiotu (w %)* 

1. Raport Raport zatwierdzony przez 
opiekuna praktyki 

100% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 

20. Język wykładowy:  
polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 

 
 


