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KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ORGANIZATOR: FILIA   W   RYBNIKU 

NAZWA:  Academy of Business Management 3.0 
 

TYP STUDIÓW: STUDIA DOSKONALĄCE 

DYSCYPLINY NAUKOWE:  NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 

KIEROWNIK STUDIÓW: DR EWA WÓJCIK, 601545390, ewa.wojcik@ue.katowice.pl 

SEMESTRY: 2 

GODZINY: 200 

W tym: 

Wykłady: 58 

Ćwiczenia: 142 

 

ECTS:  35 pkt 

CELE STUDIÓW 

Podstawowym celem studiów jest doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu 
zarządzania, rozwijanie kompetencji menedżerskich i wzmacnianie przedsiębiorczości  
z uwzględnieniem możliwości i wyzwań wynikających z powszechnego wykorzystania 
technologii cyfrowych i internetowych.  
Studia są prowadzone w całości w j. angielskim, z udziałem wykładowców z uczelni 
zagranicznych, co ma na celu zwrócenie uwagi na różne aspekty zarządzania  
w międzynarodowym środowisku pracy, a w konsekwencji przygotowanie słuchaczy do 
efektywnego działania w tym środowisku. 
Studia są ukierunkowane na doskonalenie tzw. „umiejętności miękkich”, takich jak skuteczna 
komunikacja, umiejętność organizacji pracy, kierowania zespołem, budowania relacji, jak 
również właściwe rozpoznanie i rozwój posiadanych kompetencji i talentu. 
Studia umożliwią przygotowanie do założenia, prowadzenia i rozwijania własnej działalności 
gospodarczej, jak również do świadomego i odważnego podejmowania wyzwań 
pracowniczych w organizacji oraz ich wykorzystania w samorozwoju i kształtowaniu własnej 
ścieżki kariery zawodowej. Słuchacze zdobędą również takie umiejętności jak: samodzielność 
podejmowania decyzji biznesowych, kształtowanie wizerunku, rozwiązywanie bieżących 
problemów, gotowość do poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań, szybkie i skuteczne 
reagowanie na potrzeby zmieniającego się otoczenia, a także dodatkowe kompetencje 
językowe w kontekście komunikacji w miejscu pracy. 
Celem studiów jest poszerzenie znajomości specjalistycznego słownictwa i nabycie swobody 
w posługiwaniu się j. angielskim w szeroko pojętym środowisku pracy. 
 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 



 

                                                           

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji 

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Symbol 
efektu  

uczenia się 
dla kierunku 

WIEDZA 
Symbol efektu 

z rozporządzenia* 
 

BM_W01 

 

W zaawansowanym stopniu zna zasady 

funkcjonowania jednostek gospodarczych, ich 

zadania, relacje z otoczeniem i podstawy prawne 

działalności oraz więzi społeczne typowe dla 

środowiska pracy i rządzące nimi prawidłowości. 

P6S_WG 

BM_W02 Orientuje się w zagadnieniach zarządzania oraz 

polityki kadrowej i organizacyjnej,  przygotowania 

stanowiska pracy i programowania rozwoju 

pracownika  w wielokulturowym środowisku pracy. 

P6S_WG 

BM_W03 Zna procesy zmian zachodzących w obrębie 

struktur sfery gospodarczej i społecznej i ich 

elementów oraz ma orientację w zakresie  przyczyn 

i konsekwencji tych procesów, a także wyzwań 

wynikających z powszechnego wykorzystania 

technologii cyfrowych i internetowych. 

P6S_WK 

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 

z rozporządzenia* 
 

BM_U01 Wykorzystuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności 

praktyczne i doświadczenie zawodowe do 

rozwiązywania  złożonych  i nietypowych 

problemów i proponuje konkretne rozstrzygnięcia  

oraz sposoby ich wdrożenia, współdziałając z 

innymi osobami w ramach prac zespołowych. 

P6S_UW 

 

 

P6S_UO 

 

BM_U02 Posiada  umiejętność  rozumienia zjawisk 

społecznych i ich wpływu na relacje w środowisku 

pracy oraz na tej podstawie określa właściwe 

sposoby zachowania i komunikowania się z 

otoczeniem, w tym w j. angielskim 

P6S_UK 

BM_U03 Zna terminologię  z zakresu zarządzania w j. 

angielskim i umiejętnie ją wykorzystuje do 

P6S_UK 



 

                                                           

 

formułowania myśli i opinii, udziału w dyskusji.   

BM_04 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

publicznych, prezentacji i prac pisemnych w języku 

angielskim dotyczących zagadnień związanych z 

różnymi aspektami zarządzania wykorzystując 

różne źródła i techniki multimedialne.  

P6S_UK 

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 

z rozporządzenia* 
 

BM_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, 

uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów 

związanych z zarządzaniem i wykazuje gotowość 

do zasięgania opinii w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

P6S_KK 

BM_K02 Dostrzega potrzebę wypełniania zobowiązań 

społecznych w obszarze podstawowych funkcji 

jednostek gospodarczych  i podejmuje działania 

uwzględniające perspektywę różnych 

interesariuszy, w tym interesy społeczne. 

P6S_KO 

BM_K03 Dostrzega problemy związane z funkcjonowaniem 

w szeroko pojętym wielokulturowym środowisku 

biznesu oraz identyfikuje dylematy dotyczące 

wykonywanego zawodu,  sprawowanej funkcji i 

pełnionej roli i wykazuje gotowość do 

odpowiedzialnego wypełniania obowiązków 

zgodnie z regułami zawodowymi oraz etycznymi. 

P6S_KR 

BM_K04 Potrafi działać w sposób aktywny i przedsiębiorczy, 

wykazuje kreatywność w myśleniu. 

P6S_KO 

  minimum po dwa efekty, nie więcej niż po 4 w każdym obszarze 

 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa modułu Forma zajęć Liczba 
godzin 

Punkty ECTS 

1.  Business Management. 
Core Issues.   

Wykłady/ćwiczenia  60 godz. 10 

2.  Management of  Business 
3.0 Development. 

Wykłady/ćwiczenia 76 godz. 14 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Personal Development.    
Ćwiczenia/warsztaty 

64 godz. 11 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 3,  (karty należy sporządzić  wg 
wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

WYMAGANIA WOBEZ KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia 

Znajomość j. angielskiego na poziomie B2 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

Zaliczenie testów, przygotowanie projektów, aktywny udział w zajęciach 



 

KARTA OPISU MODUŁU 
 

1. Nazwa modułu: 
Business Management. Core Issues   
Elementy zarządzania firmą 

    
 

2. Liczba punktów ECTS:   10 
    Forma zaliczenia modułu:  
    test, projekt, rozwiązanie case    
    studies, prezentacja  

3. Kierunek: Academy of Business Management 3.0 
  
 

4. Organizator: Filia w Rybniku 
 

5. Prowadzący:  dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE, dr Urszula Michalik, dr inż. Tomasz 
Zielinski Martin Kiselicki, MSc, (Senior Lecturer, Integrated Business Faculty, Skopje), 
Adwokat Piotr Łysko 

Lider: dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE 

6. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 60 
 

Forma zajęć Godziny 

Wykład 22 

Ćwiczenia 38 

Inne   ⃰ - 

Razem godzin: 60 
 

 
7. Czas trwania modułu: 2 semestry  

    Semestr rozpoczęcia modułu: zimowy 
 

8. Wymagania  
        wstępne: ukończone studia I lub II stopnia 
        dodatkowe: znajomość j. angielskiego na poziomie B2 
 

9. Cele modułu: 
Celem modułu jest pogłębienie wiedzy w zakresie nauk o zarządzaniu, kierunków  
i koncepcji zarządzania, współczesnych trendów w zarządzaniu oraz ogólnych zasad 
zarządzania firmą w rożnych aspektach. Słuchacze poznają zasady zarządzania 
strategicznego, zarządzanie przez cele,  formułowania strategii przedsiębiorstwa  
i przewagi konkurencyjnej. Założeniem modułu jest wykształcenie umiejętności 
podejmowania decyzji menedżerskich, poznanie zasad motywowania oraz  koncepcji  
i zasad kontrolowania pracowników. Słuchacze zostaną zapoznani z aspektami prawnymi 
funkcjonowania firm, prawami i obowiązkami przedsiębiorców oraz zaczerpniętymi  
z praktyki  przykładami problemów prawnych pojawiających się podczas prowadzenia 
działalności gospodarczej. Moduł ma ponadto na celu zapoznanie słuchaczy z metodami 
analizy i prezentacji danych biznesowych z wykorzystaniem narządzi w MS Office. 

10. Metody nauczania i studiowania: 
 



 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 
 

Lp. Metody nauczania Opis Godziny 

1.  Wykład z 
wykorzystaniem technik 
multimedialnych 

Przekazanie treści 
przedmiotu z 
wykorzystaniem 
prezentacji 

22 

2.  Ćwiczenia z aktywnym 
wykorzystaniem studiów 
przypadków 

Prezentacja zagadnień 
z praktyki biznesowej 
 

18 

3.  Dyskusja  Omówienie aspektów 
zagadnień, analiza 
dostępnych rozwiązań, 
wybór rozwiązania i 
uzasadnienie  

12 

4.  Warsztat komputerowy Wykonywanie ćwiczeń 
praktycznych 

8 

Razem 60 
 

*lektorat, laboratoria, e-learning 
 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis Godziny 

1.  Analiza notatek z zajęć Uporządkowanie 
wiedzy zdobytej w 
trakcie zajęć poprzez 
analizę notatek 

75 

2.  Przygotowanie 
prezentacji 

Zebranie materiałów i 
opracowanie 
zadanego tematu 

25 

3.  Studiowanie  literatury 
przedmiotu 

Studiowanie 
przedmiotu w oparciu 
o literaturę i źródła 
wskazane przez 
wykładowcę, 
pozwalające na 
szersze rozpoznanie 
problematyki 
prezentowanej na 
zajęciach. 

65 

4.  Ćwiczenia komputerowe Doskonalenie 
zdobytych 
umiejętności 

30 

Razem 195 

 
Razem liczba godzin: 255 
Egzamin(y):        
Łącznie:  255 

 
11. Treść modułu: 

Management in Business 



 

1. Subject of management sciences. Concepts of management.  
2. Functions of management. 
3. Types of organisation, characteristics of the environment. 
4. Processes and methods of decision making, diagnoses of organizational problems. 
5. Design and types of organizational structures.  
6. Motivation as a function of management. 
7. Concepts and principles of control.  
Business Sociology 
1. Organisation structure. 
2. Selected forms of communication within the organisation:  
a) written: e-mail, memorandum, 
b) giving and receiving feedback. 
3. Organisation and conduct of negotiations. 
4. Organisational cultures - shaping organisational culture. 
5. Conflict management (with elements of cross-cultural communication). 
Entrepreneurship, Managing & Scaling SME 
1. Entrepreneurship in the modern economic theory. 
2. The importance of innovation, creativity and the development of the entrepreneurial 

idea. 
3. Operational risk in start-ups, relocation of resources and optimization of revenue. 
4. Overview of business plan component & business plan preparation process. 
5. Specifics & dominant forms of SME financing. 
6. The process of virtual entrepreneurship & transformation of entrepreneurship with 

digital technologies. 
7. Basic elements, definition & reward system of Intrapreneurship. 
8. Creation and elements of an innovation culture. 
9. Scaling entrepreneurial business – problems arising with rapid growth & expansion. 
Legal issues 
1. Economic activity and its characteristics, the concept of entrepreneur. 
2. Starting, performing and terminating business activity in Poland. 
3. Rights and obligations of entrepreneurs. 
4. Regulation of business activity. 
5. Control of business activity. 
6. Registration of entrepreneurs. 
7. Legal forms of business activity. 
8. Insolvency of the entrepreneur. 
Business Data Analysis and Presentation in MS Office  
1. Elements of advanced economic data analysis (MS Excel sheet, what if analysis, 

formatting conditional, use of pivot tables, charts. 
2. MS Word selected text editing techniques (e.g. style, automatic generation of 

inventories). 
3. MS Power Point in business data presentation. 
4. Design of practical patterns of good presentation. 
5. Integration of MS Office components and applications. 

12. Efekty kształcenia dla modułu, ich odniesienie do efektów dla studiów oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

 

Symbole 
efektów 

kształcenia 
dla 

Kierunku 

Efekty kształcenia dla modułu  

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

efektów 
kształcenia 
dla modułu 

Dokumentacja 

Wiedza 



 

BM_W01 
 
 

 
 
BM_W03 
 

Ma podstawową wiedzę o 
funkcjonowaniu jednostek 
gospodarczych, ich zadaniach, 
relacjach z otoczeniem i podstawach 
prawnych oraz więziach społecznych 
typowych dla środowiska pracy. 

2. M  Ma podstawową wiedzę o podmiotach 
gospodarczych oraz  procesach  
decyzyjnych w zakresie  realizacji   
podstawowych funkcji biznesowych. 
 

Test  Karty 
rozwiązań 
testu  

Umiejętności 

BM_U01 
 
 
 
 
 
BM_U02 
 
 
 
 
 
BM_U03 
 
 
 
 
 
 
 
BM_U04 

Potrafi wykorzystać podstawową 
wiedzę teoretyczną do praktycznej 
analizy procesów i zjawisk 
społecznych  w celu rozwiązywania 
zadań w środowisku pracy  zgodnie z 
regułami zawodowymi oraz 
etycznymi.   
Analizuje strategie biznesowe  w 
obszarze podstawowych  funkcji 
jednostek gospodarczych  i 
charakteryzuje działania 
uwzględniające perspektywę różnych 
interesariuszy , w tym interesy 
społeczne. 
Wykorzystuje wiedzę teoretyczną,  
różne źródła informacji oraz 
umiejętności praktyczne i 
doświadczenie zawodowe do 
rozwiązywania  problemów, 
proponuje konkretne rozstrzygnięcia 
oraz sposoby ich wdrożenia, potrafi 
je opisać w  języku angielskim. 
Zna terminologię  z zakresu 
zarządzania w j. angielskim i 
umiejętnie ją wykorzystuje do 
formułowania myśli i opinii oraz 
przygotowania wystąpień 
publicznych, w szczególności  
prezentacji  w  języku angielskim, z 
wykorzystaniem technik 
multimedialnych. 

Obserwacja 
form udziału w 
zajęciach oraz 
aktywności w 
trakcie 
wykonywania 
zadań i 
dyskusji 
 
 
 
 
 
Projekt  
 
 
 
 
 
 
 
Prezentacja  
 

Karta opisu 
udziału w 
zajęciach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis projektów 
 
 
 
 
 
 
 
Opis 
prezentacji 

Kompetencje społeczne 

BM_K01 
 
 
 
 
BM_K03 
 

Uznaje znaczenie wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów 
zawodowych i wykazuje gotowość do 
zasięgania opinii w przypadku 
trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu. 
Identyfikuje dylematy dotyczące 
wykonywanego zawodu,  
sprawowanej funkcji i wykazuje 
gotowość do odpowiedzialnego 

Obserwacja  
aktywności  
na zajęciach 
 

Karta opisu 
udziału w 
zajęciach 



 

wypełniania obowiązków zgodnie z 
regułami zawodowymi oraz 
etycznymi. 

 

13. Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia 
modułu 

Opis Udział w ocenie z modułu  (w 
%) 

1. Test Słuchacz rozwiązuje test  50% 

2. Dyskusja i 
rozwiązanie 
studium 
przypadków 

Słuchacz analizuje studia 
przypadków, prowadzi 
dyskusję o możliwych 
rozwiązaniach 

10% 

3. Projekt  Pisemny projekt na wybrany 
temat uzgodniony z 
prowadzącym 

20% 

4. Prezentacja  Słuchacz przygotowuje i 
przedstawia prezentację 

20% 

 

14. Literatura 
 

Literatura obowiązkowa: 
A.K. Koźmiński,  W. Piotrowski (red.), Zarządzanie . Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 
2004. 
H. Bieniok (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem Część I i II, AE, Katowice, 
1997. 
A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Oficyna Wolters Kluwer 
Business, Warszawa, 2011. 
J. Rokita,  Zarządzanie strategiczne- tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. 
Wyd. PWE, Warszawa, 2005. 
M. Romanowska, G. Gierszewska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa,  PWE 
Warszawa,  2009. 
O. Flak, G. Głód,  Konkurencyjni przetrwają. O przedsiębiorstwie, metodach badania 
konkurencyjności i twoich szansach na sukces rynkowy, Difin, Warszawa, 2012. 
I. Sobańska (red.),  Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, wyd. 
C.H.Beck, Warszawa, 2009. 
K. Jędralska, B. Woźniak-Sobczak: Metoda controllingu strategicznego i jej implementacja 
w zarządzaniu biznesem; Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 
2001. 
E. Nowak (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE,  2004. 
Prawo handlowe. Zbiór przepisów, Seria z paragrafem, Wolters Kluwer, Warszawa 2019. 
Z. Snażyk, A. Szafrański: Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa, 2018. 
A. Koch, J. Napierała (red.): Prawo spółek handlowych, Warszawa, 2019. 
G. Hofstede, Kultury I organizacje, PWE, Warszawa, 2000. 
E. Meyer, The culture map. Decoding how people think, lead, and get things done across 
cultures, BBS PUBLIC AFFAIRS,  New York, 2015. 
G.Hofstede,  J.Hofstede, M. Minkov, Cultures and organizations: Software of the mind, 
Revised and Expanded 3rd ed., McGraw-Hill, 2010. 
R.Fisher, W.Ury, Getting to Yes. Negotiating an agreement without giving in, 2012.  
Barringer Bruce, Ireland Duane (2015), Entrepreneurship: Successfully Launching New 



 

Ventures (5th Edition), Pearson Education 
K. Desouza, Intrapreneurship: Managing Ideas Within Your Organization, Rotman-UTP 
Publishing; 1 edition, 2011 
C.Green, Entrepreneurship: Ideas in Action, Cengage Learning, 2016. 
 
Literatura zalecana: 
W.R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. PWN, Warszawa, 2017. 
J. Bernais, J.Ingram , T.Kraśnicka, ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania, 
wyd. II zmienione i rozszerzone. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 
Katowice, 2010. 
M. Kostera, M. Śliwa (red.), Zarządzanie w XXI wieku. Wydanie II,  Oficyna Wolters 
Kluwer Business, Warszawa, 2012. 
G. Głód, Zarządzanie strategiczne,  Wydawnictwo UE, Katowice , 2012. 
A.Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków, 
2007. 
R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, 
Warszawa 2005. 
S. Marciniak, Controlling. Teoria, zastosowania, wyd. Difin, Warszawa, 2008. 
M. Sierpińska, B. Niedbała,  Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, wyd. PWN, 
Warszawa, 2012. 
A. Witosz, A.J. Witosz (red.),  Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Warszawa 2015. 
A. Kidyba (red.), Prawo spółek. Tom I,  Tom II, MERITUM , Warszawa 2019. 
P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz,  Warszawa,  
2019. 
Z. Nęcki,  Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 
1991. 
P.Catre, Ch.Fox,  Bridging The Culture Gap A Practical Guide To International Business 
Communication. 2nd ed., KOGAN PAGE London and Philadelphia, 2008. 
R.D.Lewis, When Cultures Collide. Leading Across Cultures, 3rd ed., Nicholas Breadley, 
London Boston, 2007. 
E. Ries, The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to 
Create Radically Successful Businesses, Currency; 1st edition, 2011. 
D.Deakins, M.Freel, Entrepreneurship & small firms, McGraw-Hill; 5th Revised edition, 
2010. 

15. Język wykładowy: j. angielski 

16. Zalecenia prowadzących przedmiot: brak 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA OPISU MODUŁU 

1. Nazwa modułu: 
Management of  Business 3.0 Development 
Zarządzanie rozwojem nowoczesnej organizacji 

2. Liczba punktów ECTS: 14 
Forma zaliczenia modułu: test, 
praca zaliczeniowa- projekt 
  

3. Kierunek:  Academy of Business Management 3.0 
 

4. Organizator:  Filia w Rybniku 
 

5. Prowadzący:  dr hab. Piotr Mamet, dr Ewa Wójcik, Romana Korez Vide, PhD 
(University of Maribor), Martin Kiselicki, MSc, Senior Lecturer, Integrated Business 
Faculty, Skopje  

mgr Daria Dorda, mgr Jolanta Filipczyk-Sikora, mgr Joanna Lipińska  
Lider: dr Ewa Wójcik 

6. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Godziny 

Wykład 32 

Ćwiczenia 44 

Inne   ⃰ - 

Razem godzin: 76 
 

7. Czas trwania modułu: 2 semestry  
Semestr rozpoczęcia modułu: zimowy 

 

8. Wymagania  
         wstępne: ukończone studia I lub II stopnia 
         dodatkowe: znajomość j. angielskiego na poziomie B2 
 

9. Cele modułu: 
Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką współczesnych organizacji, 
kluczowych form zarządzania oraz struktur organizacyjnych tworzonych w odpowiedzi na 
zmiany w otoczeniu, wyzwania technologiczne i rozwojowe. Istotną częścią modułu jest 
prezentacja elementów zwinnej kultury organizacji, niezbędnej do prowadzenia projektów 
metodykami zwinnymi i rozwijania konkurencyjnych na rynku produktów i usług. Moduł 
umożliwi poznanie różnych metodyk prowadzenia projektów, doboru odpowiednich 
narzędzi do sytuacji biznesowej, zarządzania różnego typu produktami (w tym procesami i 
usługami) za pomocą różnorodnych narzędzi. 
Uczestnikom zostaną przedstawione zasady funkcjonowania firmy w międzynarodowym 
obrocie gospodarczym oraz wiodące koncepcje biznesowe, takie jak społeczna 
odpowiedzialność biznesu, konieczność wyważonego rozwoju organizacji oraz etycznego 
postępowania w relacjach z różnymi interesariuszami. Moduł ma również na celu 
budowanie świadomości roli działań marketingowych w globalnym kontekście biznesowym 
oraz doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi zarządzania w środowisku 
międzynarodowym, w szczególności narzędzi i technologii marketingu internetowego, 
marketingu wirusowego i poprzez media społecznościowe, wdrażania cyfrowych  
i tradycyjnych strategii komunikacji marketingowej i skutecznej oceny efektywności działań 
marketingu cyfrowego.  

10. Metody nauczania i studiowania: 
 



 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 
 

Lp. Metody nauczania Opis Godziny 

1.  Wykład interaktywny z 
wykorzystaniem 
multimediów 

Przekazanie  treści 
przedmiotu z 
wykorzystaniem 
prezentacji 
multimedialnej 

24 

2.  Ćwiczenia  Dyskusja  16 

3.  Analiza przypadków Wykorzystanie techniki 
case study  

16 

4.  Warsztat  Symulacje, 
rozwiązywanie studiów 
przypadku 

20 

Razem 76 

*lektorat, laboratoria, e-learning 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis Godziny 

1.  Analiza notatek z zajęć Uporządkowanie 
wiedzy przekazanej w 
trakcie wykładów i 
ćwiczeń 

92 

2.  Rozwiązywanie studiów 
przypadku, analiza  

Analiza studiów 
przypadku, rozwiązań  

56 

3.  Studiowanie  literatury Studiowanie literatury 
przedmiotu celem 
pogłębienia treści 
przekazywanych na 
zajęciach 

83 

4.  Przygotowanie projektu Wykorzystanie 
materiałów źródłowych 
do przygotowania 
projektu 

43 

Razem 274 

 
Razem liczba godzin: 350 
Egzamin(y):   0 
Łącznie:  350 

11. Treść modułu: 
 
AGILE Organisation 
1. Organisational culture. 
2. Organisations as systems. 
3. History of  Agile (Agile Manifesto). 
4. Scrum. 
5. Self-organisation of the team. 
6. VUCA world.  
Project Management  
1. Cynefin model. 



 

2. Waterfall projects and their management tools. 
3. Agile methodologies. 
4. Risk analysis. 
5. Position and authority of the project manager. 
6. Typical traps and how to avoid them. 
7. Project team. 
Product Management 
1. Business value of product. 
2. Product perceived value. 
3. Customer relationship management. 
4. Managing stakeholder relations. 
5. Tools supporting work with customer and product: Product canvas, Impact Mapping, 

Value  Stream mapping, business modelling, design thinking elements. 
6. Role of product owner.  
International Marketing 
1. Globalisation of markets and business strategy. 
2. International marketing management and company’s international development. 
3.  International dimensions of company’s competitiveness and management on global 

market. 
4. Foreign market entry strategies and company’s internationalisation process. 
5. Market selection and analysis of market opportunities. 
6. Dynamics of market position development on global market. 
7. Dimensions of marketing mix for global market. 
8. International marketing management in global business setting.  
Integrated Digital Marketing Communications 
1. Creating an effective digital marketing strategy & choosing the right channel mix. 
2. Stages in the process of creating a successful Internet marketing strategy. 
3. Defining STP (Segmentation, Targeting and Positioning) in digital marketing 

strategies, types of consumers. 
4. Analyzing different digital marketing channels through paid and unpaid promotion. 
5. Definition of viral marketing, social media marketing and their core elements. 
6. Utilizing social media for recruitment, customer support and other non-marketing 

functions.  
7. Reviewing ad policies for digital marketing channels: do’s & don’ts. 
8. Performance evaluation tools and statistics analysis for digital marketing channels.  
Business on Global Markets  
1. Company in international trade.  
2. David Ricardo's theory of comparative costs. 
3. Basic concepts of foreign trade. 
4. Systems for regulating foreign trade. 
5. Forms of payment in foreign trade. 
6. Basic documents, (sale and purchase agreement, agency agreement, etc.). 
Sustainable Business Development 
1. Global trends and challenges of business environment. 
2. Demographic  and social changes, labour market challenges, new generations, silver 

economy. 
3. UN sustainable development goals. 
4. Businesses’ economic and social responsibility. 
5. ICT and its influence on consumer changing behaviour. 
6. Use of gamification to encourage responsible choices and consumers’ decisions.  



 

12. Efekty kształcenia dla modułu, ich odniesienie do efektów dla studiów oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

 

Symbole 
efektów 

kształcenia 
dla 

Kierunku 

Efekty kształcenia dla modułu  

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

efektów 
kształcenia 
dla modułu 

Dokumentacja 

Wiedza 

BM_W02 
 
 
 
 
BM_W03 

Orientuje się w zagadnieniach 
zarządzania oraz polityki kadrowej i 
organizacyjnej,  przygotowania 
stanowiska pracy i programowania 
rozwoju pracownika  w wielokulturowym 
środowisku pracy. 
Zna podstawowe procesy zmian 
zachodzących w obrębie struktur sfery 
gospodarczej i społecznej i ich elementów 
oraz ma orientację w zakresie  przyczyn i 
konsekwencji tych procesów. 

Test 
wielokrotnego 
wyboru 

Karty 
rozwiązań 
testu 
wielokrotnego 
wyboru 

Umiejętności 

BM_U01 
 
 
 
 
 
 
 
BM_U02 
 
 
 
 
 
 
BM_U03 
 
 
 
 
 
 
 

Potrafi wykorzystać wiedzę 
teoretyczną do praktycznej analizy 
procesów i zjawisk społecznych w 
celu rozwiązywania zadań w 
środowisku pracy oraz umiejętnie 
formułuje myśli korzystając z zasobu 
słownictwa w j. angielskim. 
Wykorzystuje wiedzę teoretyczną 
oraz umiejętności praktyczne i 
doświadczenie zawodowe do 
rozwiązywania  złożonych  i 
nietypowych problemów i proponuje 
konkretne rozstrzygnięcia  oraz 
sposoby ich wdrożenia, 
współdziałając z innymi osobami w 
ramach prac zespołowych. 
Posiada  umiejętność  rozumienia 
zjawisk społecznych i ich wpływu na 
relacje w środowisku pracy oraz na 
tej podstawie określa właściwe 
sposoby zachowania i 
komunikowania się z otoczeniem z 
wykorzystaniem słownictwa w j. 
angielskim.  
Zna terminologię  z zakresu 
zarządzania w j. angielskim i 
umiejętnie ją wykorzystuje do 
formułowania myśli,  opinii i udziału w 
dyskusji.   

Praca 
zaliczeniowa - 
projekt  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obserwacja 
udziału w 
zajęciach 

Opis 
opracowanych 
projektów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta opisu 
aktywności na 
zajęciach 

Kompetencje społeczne 



 

BM_K02 
 
 
 
 
 
BM_K03 
 
 
 
 
 
 
 
 
BM_K04 
 
 

Wykazuje gotowość do wypełniania 
zobowiązań społecznych w obszarze 
podstawowych funkcji jednostek 
gospodarczych  i podejmuje działania 
uwzględniające perspektywę różnych 
interesariuszy, w tym interesy 
społeczne. 
Dostrzega problemy związane z 
funkcjonowaniem w szeroko pojętym  
wielokulturowym środowisku biznesu 
oraz identyfikuje dylematy dotyczące 
wykonywanego zawodu,  
sprawowanej funkcji i pełnionej roli i 
wykazuje gotowość do 
odpowiedzialnego wypełniania 
obowiązków zgodnie z regułami 
zawodowymi oraz etycznymi. 
Potrafi działać w sposób aktywny i 
przedsiębiorczy, wykazuje 
kreatywność w myśleniu. 

Obserwacja 
udziału w 
zajęciach 

Karta opisu 
aktywności na 
zajęciach 

 

13. Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia 
modułu 

Opis Udział w ocenie z modułu (w 
%) 

1.  Test Słuchacz rozwiązuje test 
wielokrotnego wyboru bez 
możliwości korzystania z 
notatek i literatury 

30% 

2.  Projekt  Wykorzystanie narzędzi 
grywalizacji do stymulowania 
odpowiedzialnych decyzji  

40% 

3.  Aktywny udział 
w zajęciach 

Udział w prowadzeniu 
dyskusji, analiza dostępnych 
rozwiązań, uzasadnienie 
opinii. 

30% 

 

 
14. Literatura 
 
      Literatura obowiązkowa: 

J. Appelo, Zarzadzanie 3.0 -kierowanie zespolami z wykorzystaniem metodyk agile, wyd. 
Helion, 2011 
J. Rubin, W. Grabowski , W. Naumiuk, Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania 
zmianą, wyd. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa, 2019. 
M.Kapusta, Zarządzanie projektami krok po kroku, wyd. Edgard, 2013. 

R.K. Wysocki, Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne ekstremalne, wyd. 
Helion, 2013. 
Scrum Guide: https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-

Polish.pdf 

R.Banfield, M.Eriksson, N.Walkingshaw, Lider produktu. Jak najlepsi menedżerowie tworzą 
doskonałe produkty i budują skuteczne zespoły, wyd. Onepress, 2018. 
R. Pichler, Zarządzanie projektami ze Scrum. Twórz produkty, które pokochają klienci, wyd. 
Helion 
A.Osterwald, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera., 

https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Polish.pdf
https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Polish.pdf


 

Onepress, Gliwice, 2010 
Ph. Kotler, Marketing, Rebis Dom Wydawniczy, 2005. 
E.Michalski, Marketing, PWN, Warszawa, 2006. 
A. McAfee,  More from Less: The Surprising Story of How We Learned to Prosper Using 
Fewer Resources and What Happens Next, Scribner, 2019.  

S.Hollensen, Marketing Management: A Relationship Approach (4th Edition). Pearson, 
2019. 
D.Ryan, Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital 

Generation, Third Edition, Kogan Page, 2014 

J. Juska Jerome,Integrated Marketing Communication: Advertising and Promotion in a 

Digital World, 1st Edition, Routledge, 2017. 

M. Kiselicki, Social Media Marketing, New Business Education Foundation, e-book, 2014. 

 
      Literatura zalecana: 

L. Atkins, Coaching Agile teams, Addison-Wesley Professional, 2010. 

J. Wieczorek, Labirynty Scruma, self-publishing, Komorniki , 2017. 
Scrum Guide: https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-

Polish.pdf 

M. Kopczewski, Praktyczne lekcje zarządzania projektami, wyd. Helion, 2013. 
H. Mruk, I.P.Rutkowski , Strategia produktu, wyd. PWE, 1999. 

S. Harrison, Public relations. An introduction. Second edition. Thomson. Australia. Canada. 
Mexico. 2000. 
E.F. Williams, Green Giants, AMACOM, 2015. 

P. Cateora, J. Graham, M. Gilly, International Marketing (18th Edition). McGraw Hill, 2020. 
Ph. Kotler, et al.,  Marketing Moves: A New Approach to Profits, Growth, and Renewal, 

Harvard Business Review Press, 2010. 

 

15. Język wykładowy: j. angielski 

   16. Zalecenia prowadzących przedmiot: brak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Polish.pdf
https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Polish.pdf


 

KARTA OPISU MODUŁU 

1. Nazwa modułu: 
Personal Development 
Kompetencje i rozwój osobisty 

2. Liczba punktów ECTS: 11 
Forma zaliczenia modułu:  
Praca zaliczeniowa. Projekt 
wdrożenia programu 
rozwojowego do organizacji. 

3. Kierunek: Academy of Business Management 3.0  
 
 

4. Organizator:  Filia w Rybniku 
 

5. Prowadzący: mgr Iwona Sznicer,  
    mgr Daria Dorda, mgr Jolanta Filipczyk-Sikora, mgr Joanna Lipińska- praktycy 
    Lider: mgr Daria Dorda 

6. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Godziny 

Wykład 4 

Ćwiczenia 60 

Inne   ⃰ - 

Razem godzin: 64 
 

7. Czas trwania modułu:  2 semestr(y).  
        Semestr rozpoczęcia modułu: zimowy 

 

8. Wymagania  
    wstępne: ukończone studia I lub II stopnia 

       dodatkowe: znajomość j. angielskiego na poziomie B2                 

9. Cele modułu: 
Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami zarządzania 
zasobami ludzkimi, takimi jak kierowanie zespołem, zarządzanie talentem i rozwojem 
osobistym, planowanie ścieżek rozwoju kariery, doskonalenie i motywowanie 
pracowników. Moduł jest również ukierunkowany na przekazanie wiedzy dotyczącej 
przywództwa w zespole, coachingu i mentoringu, kluczowych procesów decyzyjnych 
oraz sposobów walki ze stresem. Ponadto zostaną wykształcone umiejętności 
podejmowania decyzji w środowisku pracy, zarządzania sytuacyjnego, rozwiązywania 
sytuacji konfliktowych oraz twórczego myślenia. Słuchacze zdobędą niezbędne 
kompetencje do kształtowania samorozwoju i budowy własnej ścieżki kariery 
zawodowej. Moduł jest również ukierunkowany na wzmocnienie świadomości różnic 
międzykulturowych i poszerzenie umiejętności komunikacji w wielokulturowym 
środowisku pracy. 

10. Metody nauczania i studiowania: 
 
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 
 

Lp. Metody nauczania Opis Godziny 

1.  Wykład interaktywny z 
wykorzystaniem 
multimediów 

Przekazanie treści 
przedmiotu z 
wykorzystaniem 

4 



 

prezentacji 
multimedialnej 

2.  Ćwiczenia Prowadzenie dyskusji  24 

3.  Analiza case study Rozwiązywanie 
studiów przypadku w 
oparciu o zdobytą 
wiedzę  

36 

Razem 64 

*lektorat, laboratoria, e-learning 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis Godziny 

1.  Analiza notatek z zajęć Uporządkowanie 
wiedzy przekazanej w 
trakcie wykładu i 
ćwiczeń 

33 

2.  Rozwiązywanie studiów 
przypadku 

Przegląd rozwiązań 
stosowanych w 
praktyce biznesowej z 
wykorzystaniem 
różnych  materiałów 
źródłowych  

85 

3.  Studiowanie literatury Studiowanie literatury 
przedmiotu celem 
pogłębienia treści 
przekazanych na 
zajęciach 

95 

Razem 213 

 
Razem liczba godzin: 277 
Egzamin(y):   0 
Łącznie:  277 

11. Treść modułu: 
 

Team Management 
1. Team leadership as managerial competence. 
2.  Group and team characteristics. 
3. Stages and Conditions of team building. 
4. Selected methods of motivating the team; the concept of empowerment. 
5. Forms and principles of communication, the role of emotional intelligence. 
6. Esence of leadership, concepts of charismatic, transactional and transformative 

leadership. 
7. Basic problems in team leadership (team decision-making dilemmas, communication 

difficulties and conflicts). 
Managerial Training 
1. Manager and leader. 
2. Boss as profession - managerial competence. 
3. Situational management. 
4. The trap of charisma. 
5. Management 3.0. 
6. Elements of thinking system. 
7. the EAFRD model. 



 

Coaching. Mentoring 
1. Process of adult learning. 
2.  Development and learning model 70-20-10. 
3. Strategic human resources management. 
4. Triangle of competences. 
5. Coaching vs mentoring. 
6.  Mentoring programmes, case study.  
Decision- Making Process  
1. Decision-making in the absence of data. 
2. Role of heuristics and cognitive error. 
3. Role of teamwork and emotional security. 
4. Role of organisational culture. 
5. Failures- role and tools for analysing. 
6. Leader as change manager. 
Talent Management. Personal Development 
1. Personal development planning. 
2. Tools supporting subordinates' development - 9 box. 
3. Competence. 
4. Avoiding mistakes in large talent programmes. 
Cross-Cultural Communication 
1. What is intercultural communication? 
2. Barriers to intercultural communication. 
3. Case studies.  
Stress Management 
1. Stress biochemistry, fight, escape reactions. 
2. Stress loop. 
3. Stress acceptance. 
4. Stress - challenges and development. 
5. Why must life with meaning be stressful? 
6. Professional burnout. 
7. Mindfulness.  
Developing Creative Thinking 
1. Defining critical thinking – what is critical thinking and what it is not. 
2. Strategies to foster creative and critical thinking skills. 
3. Practical exercises  to develop critical thinking skills.  

 

12. Efekty kształcenia dla modułu, ich odniesienie do efektów dla studiów oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

 

Symbole 
efektów 

kształcenia 
dla 

Kierunku 

Efekty kształcenia dla modułu  

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

efektów 
kształcenia 
dla modułu 

Dokumentacja 

Wiedza 

BM_W02 

 

 

 

 

 

 

Orientuje się w zagadnieniach 
zarządzania oraz polityki kadrowej i 
organizacyjnej,  przygotowania 
stanowiska pracy i programowania 
rozwoju pracownika  w 
wielokulturowym środowisku pracy.   
 
 

Projekt 
wdrożenia 
programu 
rozwojowego 
do organizacji 

Opis projektów  



 

  
 
 

Umiejętności 

BM_U01 

 

 

 

 

 

BM_U02 

 

 

 

 

BM_U03 

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną 
oraz umiejętności praktyczne do 
rozwiązywania problemów i 
proponuje konkretne rozstrzygnięcia  
oraz sposoby ich wdrożenia 
współdziałając z innymi osobami w 
ramach prac zespołowych. 
Posiada  umiejętność  rozumienia 
zjawisk społecznych i ich wpływu na 
relacje w środowisku pracy oraz na 
tej podstawie określa właściwe 
sposoby zachowania i 
komunikowania się z otoczeniem w j. 
angielskim. 
Wykorzystuje fachowe słownictwo w 
j. angielskim do porozumiewania się 
w trakcie wykonywania zadań w 
grupie,  formułowania myśli, opinii i 
udziału w dyskusji. 
 

Projekt 
wdrożenia 
programu 
rozwojowego 
do organizacji 
 
 
 
Obserwacja 
udziału w 
zajęciach 

Opis projektów 
 
 
 
 
 
 
 
Karta opisu 
udziału w 
zajęciach 

Kompetencje społeczne 

BM_K01 

 

 

 

 

 

BM_K03 

 

 

 

 

 

 

BM_K04 

Jest gotów do krytycznej oceny 
posiadanej wiedzy, uznaje jej 
znaczenie w rozwiązywaniu 
problemów związanych z 
zarządzaniem i wykazuje gotowość 
do zasięgania opinii w przypadku 
trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu. 
Dostrzega problemy związane z 
funkcjonowaniem w szeroko pojętym 
wielokulturowym środowisku biznesu 
oraz identyfikuje dylematy dotyczące 
wykonywanego zawodu,  
sprawowanej funkcji i pełnionej roli i 
wykazuje gotowość do 
odpowiedzialnego wypełniania 
obowiązków zgodnie z regułami 
zawodowymi oraz etycznymi. 
Potrafi działać w sposób aktywny i 
przedsiębiorczy, wykazuje 
kreatywność w myśleniu. 

Obserwacja 
form udziału w 
zajęciach oraz 
aktywności w 
trakcie 
wykonywania 
zadań 
 

Karta opisu 
udziału w 
zajęciach 

 



 

13. Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia 
modułu 

Opis Udział w ocenie z modułu (w 
%) 

1.  Projekt  Przygotowanie projektów 
wdrożenia programu 
rozwojowego 

60% 

2. Aktywny udział 
w zajęciach 

Współdziałanie w grupie w 
celu zrealizowania zadań. 
Prowadzenie dyskusji, 
analiza rozwiązań. 

40% 

 

 
14. Literatura 

 
      Literatura obowiązkowa: 
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