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2 
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Laboratoria: 
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30 

mailto:kornelia.batko@ue.katowice.pl
mailto:michal.kucia@ue.katowice.pl


 

 

CELE STUDIÓW 

Handel elektroniczny to obszar działalności przedsiębiorstw, który wciąż zyskuje na znaczeniu, 
nie jest traktowany jako dodatek ani eksperyment, ale istota działalności mający na celu 
pozyskanie klientów i ich lojalności. Handel elektroniczny to potencjalne źródło generowania 
przychodów zarówno dla przedsiębiorstw internetowych jak i dla tych które traktują handel 
elektroniczny jako dodatkowy kanał dystrybucji produktów.  
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia 
działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych zgodnie  
z oczekiwaniami stawianymi przedsiębiorstwom w dobie gospodarki elektronicznej.  
 

Studia mają na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy oraz kompetencji w zakresie: 

 Wirtualizacji dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa ze szczególnym 
uwzględnieniem wirtualizacji handlu. 

 Modeli wykorzystania Internetu w działalności handlowej i promocyjnej 
przedsiębiorstw. 

 Zarządzania projektami e-commerce i w mediach społecznościowych, skutecznego 
oraz efektywnego ich wdrażania. 

 Zaangażowania konsumentów w kształtowaniu elektronicznych kanałów sprzedaży. 

 Przygotowania kampanii promocyjnych z wykorzystaniem Google AdWords 
(przygotowanie pod certyfikat Google AdWords). 

 Prowadzenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych. 

 Pomiaru skuteczności działań w mediach społecznościowych i w handlu 
elektronicznym. 

 Znajomości aspektów prawno-finansowych w przestrzeni wirtualnej. 
Studia prowadzone są we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej (umowa nr AOR-RV-

94/2017) oraz  Brand24.pl (umowa nr ROP-RV-430/2016). 

 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol 

efektu  
uczenia się 
dla kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z 
rozporządzenia1* 

MESM_W01 Zna i posługuje się podstawowymi kategoriami 
dotyczącymi gospodarki elektronicznej. 

P7S_WG 

 

MESM_W02 Identyfikuje i szczegółowo opisuje różne rodzaje 
struktur gospodarczych i instytucji ekonomicznych, 
w tym modeli  e-biznesu. 

P7S_WK 

 

MESM_W03 Zna w stopniu zaawansowanym narzędzia 
informatyczne służące do gromadzenia, analizy  
i prezentacji danych dotyczących handlu 
elektronicznego i mediów społecznościowych. 

P7S_WG 

 

                                                           
1* 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 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

MESM_U01 Właściwie interpretuje i wyjaśnia zjawiska w ramach 
gospodarki elektronicznej i zachodzące między nimi 
relacje. 

P7S_UK 

 

MESM_U02 Potrafi dobierać odpowiednie metody analizy 
gospodarki elektronicznej i mediów 
społecznościowych. 

P7S_UO 

 

MESM_U03 Skutecznie analizuje i ocenia przydatność wiedzy 
gospodarki elektronicznej i mediów 
społecznościowych w danych sytuacjach. 

P7S_UW 

 

Symbol 

efektu  
uczenia się 
dla kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

MESM_K01 Zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego rozwoju 
osobistego i zawodowego w aspekcie gospodarki 
elektronicznej i mediów społecznościowych. 

P7S_KK 

 

MESM_K02 
Wykazuje cechy zachowań e-przedsiębiorczych. 

P7S_KO 

 

MESM_K03 Potrafi uzupełniać wiedzę gospodarki elektronicznej 
i mediów społecznościowych oraz łączyć ją wyższym 
poziomie w wymiarze interdyscyplinarnym. 

P7S_KR 

 

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

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1 Ekonomia menedżerska 
wykład 

ćwiczenia 
(4/3) 7 

2 

2 E-przedsiębiorczość 
wykład 

ćwiczenia 
(3/4) 7 

2 

3 

Modele i strategie w e-

commerce i social media w 

przedsiębiorstwie 

wykład 
ćwiczenia 

(4/10) 14 

2 

4 
Wirtualizacja działalności 

przedsiębiorstwa 

wykład 
ćwiczenia 

(3/5) 8 
2 



 

 

5 Analiza rynku elektronicznego 
wykład 

ćwiczenia 
(4/4) 8 

2 

6 
Projektowanie i optymalizacja e-

sklepów  

wykład 
ćwiczenia 

(3/13) 16 
3 

7 
Logistyczna obsługa handlu 

elektronicznego 

wykład 
ćwiczenia 

(3/4) 7 
1 

8 
Analiza i wizualizacja danych w 

e-commerce i social media 

wykład 
ćwiczenia 

(3/5) 8 
1 

9 
Technika i organizacja handlu 

elektronicznego 

wykład 
ćwiczenia 

(6/10) 16 
3 

10 Handel transgraniczny 
wykład 

ćwiczenia 
(2/5) 7 

1 

11 
Prawo w gospodarce 

elektronicznej 

wykład 
ćwiczenia 

(2/2) 4 
1 

12 

Kampanie reklamowe i 

komunikacja marki w mediach 

społecznościowych 

wykład 
ćwiczenia 

(2/6) 8 

2 

13 Social media w e-handlu 
wykład 

ćwiczenia 
(4/8) 12 

1 

14 

Monitoring skuteczności działań 

w e-handlu i w mediach 

społecznościowych 

wykład 
ćwiczenia 

(3/5) 8 

1 

15 
Automatyzacja marketingu w 

Commerce- Google AdWords 

wykład 
ćwiczenia 

(3/5) 8 
2 

16 
Wykorzystanie Google Analytics 

w e-commerce 

wykład 
ćwiczenia 

(3/5) 8 
2 

17 Finanse w e-commerce 
wykład 

ćwiczenia 
(2/6) 8 

1 

18 
Bezpieczeństwo sklepów 

internetowych 

wykład 
ćwiczenia 

(2/4) 6 
1 

 

 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 18. (karty należy sporządzić wg 

wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

 



 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni, a w szczególności: 

 Kierownicy i dyrektorzy działów handlowych bądź komórek marketingu 

przedsiębiorstw,  

 Specjaliści ds. sprzedaży internetowej, 

 Specjaliści ds. mediów społecznościowych, 

 Specjaliści ds. handlu i marketingu, 

 Przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż w Internecie. 

Ponadto studia są adresowane do wszystkich przedsiębiorczych osób, które planują w pełni 

wykorzystać potencjał Internetu w aspekcie prowadzenia handlu elektronicznego oraz 

aktywnego wykorzystania mediów społecznościowych w działalności gospodarczej. 

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

Zintegrowany egzamin końcowy, składający się z dwóch części tj. testu 

jednokrotnego/wielokrotnego wyboru oraz z egzaminu ustnego. 

 


