Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
Nazwa kierunku studiów

Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Zarządzanie finansami

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
Profil/profile kształcenia
j. polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów: I stopnia
Rok: III

Semestr: VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Sposób realizacji zajęć
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Zajęcia realizowane są:
 w sali dydaktycznej GWSH
Wymagania formalne:
 student posiada wiedzę z zakresu matematyki
i rachunkowości finansowej,,
 student zna podstawowe terminy z zakresu statystyki
i sprawozdawczości finansowej.
Wymagania wstępne:
 student zna podstawową terminologię stosowaną
w ekonomii,
 student umie samodzielnie zdobywać wiedzę,
 student potrafi współpracować w grupie,
 student na bieżąco opanowuje materiał przedmiotu

Cel kształcenia

Głównym celem nauczania przedmiotu jest przekazanie
studentom wiedzy dotyczącej różnych rodzajów analizy
finansowej i oceny sytuacji finansowo-majątkowej
przedsiębiorstwa oraz ukształtowanie podstawowych
umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia wstępnej i
wskaźnikowej analizy sprawozdań finansowych.

Efekty kształcenia

Wiedza
Student:
- definiuje cele i zadania analizy finansowej i analizy
ekonomicznej,
- wylicza elementy sprawozdania finansowego i potrafi je
scharakteryzować ,
- klasyfikuje składniki struktury majątku i kapitału dla
potrzeb analizy finansowej firmy,
- określa strukturę źródeł finansowania i ich koszty,
- rozróżniania i opisuje metody analizy finansowej,
- definiuje zasady analizy poziomej i pionowej bilansu
oraz rachunku zysków i strat,
- wymienia i opisuje wskaźniki płynności, wspomagania
finansowego, wskaźniki obrotowości i rentowności
przedsiębiorstwa,
- identyfikuje jednostki, którym grozi upadłość.
Umiejętności
Student:
- rozróżnia elementy analizy ekonomicznej i analizy
finansowej,
- sporządza bilans analityczny dla potrzeb analizy,
- rozróżnia i stosuje metody analizy finansowej w różnych
sytuacjach,
- dokonuje analizy poziomej i pionowej bilansu firmy,
- określa strukturę źródeł finansowania i ich kosztów na
podstawie bilansu, rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych,
- oblicza i interpretuje wskaźniki płynności, obrotowości,
zadłużenia i wskaźniki rentowności przedsiębiorstwa,
- ocenia kondycję finansową jednostki na podstawie
przeprowadzonej analizy wstępnej i wskaźnikowej
sprawozdania finansowego firmy,
- identyfikuje jednostkę gospodarczą, której grozi
upadłość.
Kompetencje społeczne
Student:
- posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy
i umiejętności
- rozumie potrzebę nieustannego uczenia się
i aktualizowania wiedzy
- potrafi pracować w zespole
- potrafi myśleć i działać w sposób zaangażowany
- ma świadomość społecznych aspektów praktycznego
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz
związanej z tym odpowiedzialności.
Wykłady:
1. Istota i przedmiot analizy finansowej
Pojęcie i cele analizy finansowej. Analiza ekonomiczna

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

a analiza finansowa. Rola analizy finansowej w ocenie
działalności przedsiębiorstwa.
2. Sprawozdawczość finansowa jako źródło analizy
Zakres i cele sprawozdawczości finansowej. Obowiązki
sprawozdawcze
jednostki
gospodarczej.
Elementy
sprawozdań finansowych – bilans, informacja dodatkowa,
rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych,
zestawienie zmian w kapitale firmy . Odbiorcy sprawozdań
finansowych.
3. Rodzaje analiz sprawozdań finansowych
Analiza porównawcza. Analiza pozioma bilansu i rachunku
zysków i strat. Analiza pionowa bilansu i rachunku zysków
i strat. Analiza wstępna sprawozdania z przepływu środków
pieniężnych. Analiza wskaźnikowa bilansu i rachunku zysków
i strat – wskaźniki płynności, wskaźniki wspomagania
finansowego, wskaźniki obrotowości, wskaźniki rentowności,
wskaźniki wartości rynkowej firmy.
4. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej
przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
Analiza majątku i źródeł jego pochodzenia na podstawie
bilansu. Syntetyczna ocena wyników finansowych firmy na
podstawie rachunku zysków i strat. Ocena potencjału
finansowego przedsiębiorstwa na podstawie rachunku
przepływów pieniężnych.
5. Ocena ryzyka zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa
na podstawie sprawozdań finansowych.
„Czytanie” bilansu i rachunku zysków i strat. Interpretacja
wyników analizy finansowej ze szczególnym uwzględnieniem
wskaźników płynności, obrotowości i zadłużenia.

Ćwiczenia:
1. Kryteria oceny działalności przedsiębiorstwa. Metody
analizy finansowej.
Porównanie elementów analizy ekonomicznej i analizy
finansowej.
Majątek firmy i źródła jego pochodzenia. Kryteria oceny
struktury majątku i kapitału firmy. Analiza porównawcza.
Analiza wskaźnikowa.
2. Analiza wstępna bilansu i rachunku zysków i strat
Analiza pozioma i pionowa bilansu. Obliczanie
i interpretacja wskaźników struktury i wskaźników dynamiki
składników bilansowych wybranego przedsiębiorstwa.
Ocena przychodów i kosztów oraz wyników firmy na
podstawie analizy poziomej i pionowej rachunku zysków i
strat.
3. Ocena sytuacji majątkowej i finansowej
przedsiębiorstwa
Czytanie bilansu wybranej firmy. Przegląd płynności w

ujęciu statystycznym. Przegląd płynności na podstawie
bilansu zmian. Ocena struktury majątku i kapitału. Ocena
gospodarki
majątkiem.
Ocena
finansowania
przedsiębiorstwa. Ocena struktury źródeł finansowania.
Ocena siły finansowej firmy. Ogólna ocena gospodarki
majątkowo-finansowej wybranego przedsiębiorstw.

Metody prowadzenia zajęć

4. Ocena efektywności gospodarowania
Ogólna ocena efektywności gospodarowania wybranego
przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.
Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny efektywności
gospodarowania - obliczanie i interpretowanie wskaźników
płynności, wskaźników obrotowości, wskaźników zadłużenia
i wskaźników rentowności.
 wykład z prezentacją multimedialną
 ćwiczenia audytoryjne: analizowanie sprawozdań
finansowych i ocenianie sytuacji finansowo- majątkowej
firmy na podstawie analizy wstępnej bilansu, rachunku
zysków i strat oraz analizy wskaźnikowej.
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim
2. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (3+4+5)
3. Przygotowanie się do zajęć,
w tym studiowanie zalecanej
literatury
4. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
5. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
6. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+2)
7. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla danej
formy zajęć
8. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Niestacjonarne
W

AF

15

15

15

15

30

30

30

30

15

25

15

25

15

20

15

20

0

0

0

0

45

45

45

45

2

1

2

1

3

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
 zaliczenie
Formy zaliczenia:
 zaliczenie pisemne: test z zadaniami zamkniętymi
i zadaniami otwartymi
 zaliczenie ćwiczeń
 wykonanie pracy zaliczeniowej: przeprowadzenie
analizy wstępnej bilansu lub rachunku zysków i strat
oraz analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa na
podstawie sprawozdań finansowych wybranej firmy

Podstawowe kryteria:
maksymalna liczba punktów jaką student może otrzymać za
test egzaminacyjny lub zaliczenie ćwiczeń – każdy po 30
punktów według następującej podziałki
Łączna liczba punktów
0 – 17
18 – 20
21 – 22
23 – 24
25 – 27
28 – 30

Wykaz literatury:

Ocena
Ndst
Dst
Dst +
Db
Db+
Bdb

Literatura podstawowa:
1. L. Bednarski , Analiza finansowa w przedsiębiorstwie,
Polskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Warszawa 2001
2. G. Gołębiowski, Analiza finansowa w teorii i w
praktyce. Difin, Warszawa 2009
3. B. Kotowska, A. Uziębło, o. Wyszkowska-Kaniewska,
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, CeDeWu,
Warszawa 2004
4. B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa w
przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:
1. W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002
2. A. Sokół, Analiza sprawozdań finansowych, CeDeWu,
Warszawa 2010
3. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE,
Warszawa 2005
4. G. Świderska, Jak czytać sprawozdanie finansowe, Difin,
Warszawa 2007
5. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin,
warszawa 2008.
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Prof. zw. dr hab. Zygmunt Sójka
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE
Nazwa kierunku studiów

ZARZĄDZANIE

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Zarządzanie logistyką, zarządzanie sportem,
samodzielny księgowy, zarządzanie
bezpieczeństwem, Psychologia w
zarządzaniu, zarządzanie finansami

Kod
przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
kierunkowy
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: II

Semestr: IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30

15

0

0

0

0

0

RAZEM

45
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30

15

0

0

0

0

0

RAZEM

45
Sposób realizacji zajęć

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Wymagania formalne, czyli nazwy przedmiotów, których
wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści
danego przedmiotu
MIKROEKONOMIA, MARKETING, STATYSTYKA
Wymagania wstępne, czyli zakres wiadomości, umiejętności i
kompetencji przydatnych lub traktowanych jako punkt wyjścia do
realizacji treści danego przedmiotu
Podstawowa wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na
przedmiotach: mikroekonomia, statystyka i marketing, w
szczególności w obszarach dotyczących funkcjonowania i rozwoju
przedsiębiorstw, ich relacji z otoczeniem, zastosowania narzędzi
marketingowych zarządzania marketingowego, funkcjonowania
rynków dóbr i usług, metod doboru próby.
Celem wykładu jest przedstawienie różnych podejść do
problematyki badań rynku, a w szczególności do ich celu, zakresu,
przedmiotu
i
mechanizmów,
zaprezentowanie
badań
marketingowych jako elementu procesu podejmowania decyzji, a
więc działań niezbędnych zarówno w przedsiębiorstwach, jak i
gospodarstwach domowych. Celem jest też prezentacja
uniwersalnego charakteru metod i technik badań, które mogą
zostać wykorzystane do pozyskiwania i przetwarzania danych
dotyczących każdego rodzaju rynku; zapoznanie studentów z
wymogami
procedury
badań;
szczegółowa
prezentacja
najważniejszych obszarów badań marketingowych.
Celem ćwiczeń jest pokazanie możliwości praktycznego
wykorzystania zdobytej na wykładach i podczas studiowania
literatury wiedzy dotyczącej najważniejszych obszarów badań
rynku. Celem jest też zapoznanie studentów z możliwościami
zastosowania w praktyce metod i narzędzi badawczych.

Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Wiedza:
Student wie, że: różne są podejścia do problematyki badań rynku, a
w szczególności do ich celu, zakresu, przedmiotu i mechanizmów;
badania marketingowe są elementem procesu podejmowania
decyzji; uniwersalny charakter metod i technik badań powoduje, że
mogą one zostać wykorzystane do pozyskiwania i przetwarzania
danych dotyczących każdego rodzaju rynku.
Student zna zasady funkcjonowania rynku i mechanizmu
rynkowego oraz jego znaczenia dla decyzji podejmowanych w
przedsiębiorstwach; wie, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo w
otoczeniu;
zna
koncepcje
i
narzędzia
marketingowe
wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem; rozumie
potrzebę badań rynku, jako jednego z istotnych obszarów
funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa; zna istotę,
obszary i mechanizmy badań rynku; zna przebieg procesu
badawczego; zna rodzaje i metody badań; zna źródła, metody i
narzędzia pozyskiwania danych; wie o potrzebie badania
chłonności, pojemności i potencjału rynkowego i rozumie
celowość przeprowadzania tego typu badań; rozumie istotę i
konieczność badań postaw i preferencji konsumentów, badań
struktury rynku i sposobów kształtowania pozycji rynkowej
przedsiębiorstw (badań konkurencji i konkurencyjności), badań
segmentacyjnych, badań produktów i cen, badań promocji i
dystrybucji.
Umiejętności:
Student potrafi posługiwać się poznanymi metodami i narzędziami
badawczymi oraz wykorzystywać wyniki badań do celów
działalności marketingowej. Umie korzystać z różnych źródeł
danych i interpretować dane statystyczne oraz wyliczać i
interpretować wskaźniki: chłonności rynku, pojemności i
potencjału rynkowego, a także wskaźniki udziału przedsiębiorstwa
w rynku. Umie identyfikować i analizować relacje występujące
pomiędzy konkurującymi podmiotami gospodarczymi, budując
mapy grup strategicznych, potrafi przeprowadzać badania
segmentacyjne, ustalać czynniki konkurencyjności produktów i
przedsiębiorstw, identyfikować czynniki wpływające na
zachowania
nabywców.
Student
posiada
umiejętność
prezentowania własnego stanowiska, popierając je argumentacją
opartą na wynikach przeprowadzonych badań.
Kompetencje społeczne:
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz dąży do
pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności,
zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, potrafi współpracować
w zespole, ale także pracować samodzielnie, wykazuje
odpowiedzialność za powierzone mu zadania, wykazuje inicjatywę
i przedsiębiorczość; w sposób właściwy komunikuje się z
otoczeniem, ma świadomość znaczenia zachowania się w życiu
zawodowym w sposób profesjonalny i etyczny.
Wykłady podzielono na pięć grup problemów:

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe
I WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI BADAŃ
RYNKOWYCH I MARKETINGOWYCH
różne podejścia do problematyki badań rynku,
mechanizm rynkowy,
decyzje rynkowe (elementy procesu decyzyjnego),
niepewność i ryzyko sytuacji rynkowych,
istota, obszary i mechanizm badań marketingowych,
przebieg procesu badawczego,
rodzaje badań,
metody badań.

II BADANIA POPYTOWE
badania chłonności rynku,
badania pojemności rynku,
badania potencjału rynkowego,
badania postaw i preferencji konsumentów.
III BADANIA STRUKTURY RYNKU I SPOSOBÓW
KSZTAŁTOWANIA
POZYCJI
RYNKOWEJ
PRZEDSIĘBIORSTW
badania udziału przedsiębiorstwa w rynku,
konkurencja a konkurencyjność,
badania konkurencyjności,
badania konkurencji.
IV BADANIA PRODUKTOWE I STRUKTURY CEN
badania nowych produktów,
badania istniejących produktów,
badania niezbędne do pozycjonowania produktów,
badania cenowe (badanie czynników kształtujących ceny,
badania skłonności nabywców do akceptacji cen, badanie progu
rentowności,).
V BADANIA PROMOCJI I DYSTRYBUCJI
badania efektywności działań promocyjnych,
badania reklamy (badania związane z wprowadzaniem
kampanii reklamowej, badania efektów komunikacyjnych i
sprzedażowych reklamy),
badania dystrybucji (badania kanałów dystrybucji, badania
dystrybucji fizycznej, badania poziomu obsługi klienta).
Ćwiczenia podzielono na pięć grup problemów:
I
PRZEBIEG
PROCESU
BADAWCZEGO
ZE
SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM
ETAPU
GROMADZENIA DANYCH
źródła gromadzenia danych,
metody i narzędzia gromadzenia danych,
ankieta i wywiad jako metody pozyskiwania danych,
zasady budowy kwestionariusza ankiety i wywiadu,
zadania – praca indywidualna i grupowa.
II BADANIA POPYTOWE (zadania)
badania chłonności rynku,
badania pojemności rynku,
badania potencjału rynkowego,
badania postaw i preferencji konsumentów.
III BADANIA STRUKTURY RYNKU I SPOSOBÓW
KSZTAŁTOWANIA
POZYCJI
RYNKOWEJ
PRZEDSIĘBIORSTW (zadania)
badania udziału przedsiębiorstwa w rynku,
badania konkurencyjności,
badania konkurencji.
IV BADANIA PRODUKTOWE I STRUKTURY CEN
(zadania)
badania nowych produktów,
badania istniejących produktów,
pozycjonowanie produktów,
badania cenowe (badanie czynników kształtujących ceny,
badania skłonności nabywców do akceptacji cen, badanie progu
rentowności).
V BADANIA PROMOCJI (zadania)
badania efektywności działań promocyjnych,
badania reklamy (badania związane z wprowadzaniem
kampanii reklamowej, badania efektów komunikacyjnych i

sprzedażowych reklamy).

Metody prowadzenia zajęć

 wykład problemowy
 ćwiczenia: praca w grupach, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności
Stacjonarne
Niestacjonarne

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze studentem
wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze studentem
nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału nauczyciela
akademickiego Razem rubryki
(5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w tym
studiowanie zalecanej literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

W

AF
…

W

AF

30

15

30

15

50

85

50

85

50

50

80

50

35

50

100

80

180
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

3

35

100
180

3

3

3

6

Sposób zaliczenia:
 egzamin
 zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
 egzamin pisemny: testowy / z pytaniami (zadaniami)
otwartymi / dłuższa wypowiedź pisemna (rozwiązywanie
problemu)
 kolokwium
 wykonanie pracy zaliczeniowej: wykonanie określonej pracy
praktycznej / ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen
cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru

Wykaz literatury:

Podstawowe kryteria:
Student otrzyma z egzaminu ocenę pozytywną, jeżeli uzyska
następujące wyniki:
‐
powyżej 50% do 60% dostateczny
‐
powyżej 60% do 70% dostateczny plus
‐
powyżej 70% do 80% dobry
‐
powyżej 80% do 90% dobry plus
‐
powyżej 90% do 100% bardzo dobry
Ocena zaliczeniowa jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych przez studenta podczas zajęć oraz oceny z
kolokwium. Oceny te student otrzymuje za wykonanie
konkretnych zadań w trakcie poszczególnych zajęć (zgodnie z
programem). Za każde zadanie uzyskuje wynik wyrażony w
procentach i przypisaną do niego ocenę (skala ocen jak w
przypadku egzaminu). Przy ustalaniu oceny końcowej
uwzględniane są też oceny uzyskane przez studenta za dodatkową
aktywność podczas ćwiczeń oraz przedstawione prezentacje.
Ocena końcowa jest średnią ocen otrzymanych przez studenta
podczas wszystkich ćwiczeń.
Literatura podstawowa:
- Analiza rynku, pr. zbior. pod red. H. Mruka, PWE, Warszawa
2003 (w części dotyczącej podanych wyżej treści programowych
wykładu i ćwiczeń)
-

Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. nauk. K.
Mazurek-Łopacińska, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005 (w
części dotyczącej podanych wyżej treści programowych wykładu i
ćwiczeń)

-

S. Kaczmarczyk, Zastosowania badań marketingowych, PWE,
Warszawa 2007 (w części dotyczącej podanych wyżej treści
programowych wykładu i ćwiczeń)

-

H. Klimek, Badania rynkowe i badania marketingowe a
badania rynku, (w:) Studia i Materiały Instytutu Transportu i
Handlu Morskiego, red. nauk. O. Dębicka, H. Klimek, T.
Gutowski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego" nr 6,
Gdańsk 2009
Literatura uzupełniająca:
- S. Kaczmarczyk, R. Pałgan, Marketing w przedsiębiorstwie.
Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami, ODiDK, Gdańsk
2008
- Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary
zastosowań, pr. zbior. pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, Wyd.
AE, Wrocław 2002
- Badania rynkowe i marketingowe, pr. zbior. pod red. J. Kramer,
Warszawa 1994.
- Kompendium wiedzy o marketingu, red. nauk. B. Pilarczyk, H.
Mruk, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006
- P. Kotler, Marketing, Rebis, 2005

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Mgr Małgorzata Gwizdalska
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: ELEMENTY KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
Profil/profile kształcenia

Kod
przedmiotu
Zarządzanie logistyką, zarządzanie
sportem, zarządzanie bezpieczeństwem,
psychologia w zarządzaniu, samodzielny
księgowy
Wydział Nauk Społecznych
ogólnoakademicki
polski

Język wykładowy
ogólny
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok:
III

Semestr:
VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Ćwiczenia

RAZEM

10

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

10
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Ćwiczenia

RAZEM

Seminarium

Wykład

Wykład

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

10
10
Sposób realizacji zajęć

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Cel kształcenia

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej.
Orientacja na poziomie podstawowym w systemie nauk
humanistycznych; znajomość ogólnej terminologii z
zakresu nauk humanistycznych; podstawowa znajomość
historii kultury europejskiej.
Student:
1. rozumie i definiuje treść i zakres pojęcia kultury;
2. zna wybrane ujęcia i koncepcje kultury, wskazuje jej
wartości artystyczne, społeczne itp.;
3. rozpoznaje podstawowe właściwości kultury
współczesnej, nazywa i charakteryzuje najważniejsze
nurty i zjawiska we współczesnej kulturze europejskiej.

Wiedza: K_W03
Efekty kształcenia
‐
‐
‐

‐

definiuje pojęcie kultury oraz związane z nim terminy,
takie jak fakt kulturowy czy wartości kultury
zna wybrane ujęcia i koncepcje kultury w świetle
dokonań antropologii kulturowej
opisuje nurty i zjawiska kultury współczesnej, definiuje
takie pojęcia, jak: kultura masowa, międzykulturowość,
audiowizualność, kontrkultura, ponowoczesność,
globalizacja, konsumpcjonizm czy komercjalizacja
kultury
dostrzega i wyjaśnia rolę kultury w procesach przemian
współczesnych organizacji, uwzględniając
interdyscyplinarny charakter zarządzania.

Umiejętności: K_U01
‐

‐

dokonuje obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk i
procesów kulturowych, występujących na zewnątrz
organizacji, poprawnie stosując podstawowe pojęcia i
ujęcia z zakresu wiedzy o kulturze współczesnej
interpretuje wybrane problemy współczesnej cywilizacji,
z wykorzystaniem wiedzy o kulturze współczesnej.

Kompetencje społeczne: K_K01; K_K02
‐

‐

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

1.
2.
3.
4.

5.

Metody prowadzenia zajęć

rozumie potrzebę pogłębiania swojej wiedzy w zakresie
zjawisk i nurtów kultury współczesnej
jest zorientowany na komunikację z otoczeniem,
przygotowany do uczestnictwa w szeroko pojętym życiu
kulturalnym.
Treść i zakres pojęcia kultury – jego definicja;
Definicje podstawowych terminów związanych z
pojęciem kultury: faktu kulturowego, wartości kultury;
Wybrane ujęcia i koncepcje kultury wypracowane na
gruncie antropologii kulturowej;
Podstawowe właściwości kultury współczesnej;
Najważniejsze nurty i zjawiska we współczesnej kulturze
europejskiej, definicje takich pojęć, jak: kultura masowa,
międzykulturowość, audiowizualność, kontrkultura,
ponowoczesność, globalizacja, konsumpcjonizm,
komercjalizacja kultury.

Wykład z analizą tekstów z dyskusją/praca
indywidualna/praca w grupach/ dyskusja
/rozwiązywanie zadań.
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)

Niestacjonarne
W

10

10

15

15

AF

5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji

10

10

5

5

−

−

25
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla danej
formy zajęć
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

25
25

25

1

1

1

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z bez oceny
Formy zaliczenia:
Na podstawie obecności i aktywności w trakcie zajęć oraz
egzamin ustny – omówienie wybranego zagadnienia spośród
poruszanych na zajęciach.

Podstawowe kryteria:



Wykaz literatury :

znajomość podstawowej lektury używanej w czasie
zajęć;
znajomość lektury wskazanej do samodzielnego
studiowania.

Literatura podstawowa:
1. Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
‐ J. Gajda, Antropologia kulturowa, Kraków 2012.
‐ Jawłowska, Kultura w procesie zmiany, Olsztyn 2003.
‐ Kłoskowska, Kultura masowa, Warszawa 2011.
‐ Słownik wiedzy o kulturze, Warszawa 2009.
2. Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
‐ W. J. Burszta, Międzykulturowość – znamię czasów.
Wprowadzenie, „Kultura Współczesna” 2008, nr 2.
‐ M. Hopfinger, Kultura współczesna – audiowizualność,
Warszawa 1985.
‐ Kultura w czasach globalizacji, pod red. nauk. M.
Jacyno, A. Jawłowskiej, M. Kempnego, Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca:
‐ J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne
‐ Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975.
‐ Kultura masowa, wyb., przekł., przedm. C. Miłosz,
Kraków 2002.
‐ Różnica i różnorodność: o kulturze ponowoczesnej, pod
red. A. Jawłowskiej, Poznań 1996.

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Anna Oller
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Zarządzanie logistyką, Samodzielny
księgowy, Zarządzanie sportem, Zarządzanie
bezpieczeństwem, Psychologia w zarządzaniu
Wydział Nauk Społecznych

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot

ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
kierunkowy
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Rok: drugi

Semestr: czwarty

Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

15
30
Sposób realizacji zajęć

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

15

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
Podstawy finansów, Mikroekonomia, Makroekonomia
Wymagania wstępne:
Wiedza w zakresie podstaw: form organizacyjno-prawnych
przedsiębiorstw, celu podmiotów gospodarczych, systemu
finansowego (skala mikroekonomiczna - zwłaszcza i
makroekonomiczna), zasobów (kapitałów: finansowego,
aktywów rzeczowych), strumieni pieniężnych, strumieni
rzeczowych, rachunku procentów, zmian wartości pieniądza
w czasie, istoty finansowania, istoty procesu inwestowania,
instrumentów finansowych wierzycielskich (dłużnych),
instrumentów finansowych właścicielskich, podstaw:
szeregów liczbowych, nierówności i równań.
Umiejętności wstępne w zakresie: stosowania technik
rachunku procentów, technik ustalania zmian wartości
pieniądza w czasie, metod inwestowania, oceny struktury
kapitału finansowego, budowy i interpretacji prostych

układów nierówności, budowy i interpretacji prostych
równań, budowy i interpretacji szeregów liczbowych.

Cel kształcenia

Finanse przedsiębiorstwa opierają się na
mikroekonomicznym aspekcie przepływów finansowych
(wydatków i wpływów) – między różnymi podmiotami
gospodarującymi z uwzględnieniem powiązań
przedsiębiorstwa z budżetem państwa. Celem przedmiotu
jest poznanie przez studentów głównych kategorii i metod z
obszaru finansów przedsiębiorstwa, zastosowanie tych metod
i formułowanie na tej podstawie odpowiednich wniosków
oraz poznanie prawidłowości i procedur rządzących
pozyskiwaniem i rozdysponowaniem kapitału finansowego
przedsiębiorstwie.

Efekty kształcenia

Wiedza
K_W16 – identyfikuje obszary funkcjonalne
przedsiębiorstwa i procesowe relacje między nimi.
K_W11 – identyfikuje relacje między podmiotami
gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi
tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i
międzynarodowej.
Umiejętności
K_U01 – dokonuje obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk
i procesów występujących wewnątrz i na zewnątrz
organizacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne.
K_U05 – wykorzystuje odpowiednie metody i narzędzia do
opisu i analizy problemów działalności przedsiębiorstwa lub
innej organizacji oraz opisu i analizy ich otoczenia.
K_U16 – realizuje poszczególne funkcje zarządzania
(planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) i
funkcje organiczne (zakupy, produkcja, finanse, marketing,
kadry itd.) w organizacji wraz z samodzielnym
formułowaniem ich szczegółowych zakresów.
Kompetencje społeczne
K_K07 – potrafi dokonać analizy i interpretacji
występujących zjawisk wraz z formułowaniem wniosków
pozwalających na rozwiązanie sytuacji problemowych z
uwzględnieniem dobra wspólnego.
K_K12 – szanuje pracę własną oraz innych, co wyraża się w
respektowaniu norm prawnych i etycznych.

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

WYKŁAD:
1. Istota finansów przedsiębiorstwa.
2. Źródła finansowania przedsiębiorstwa.
3. Krótkoterminowe i długoterminowe finansowanie
przedsiębiorstwa za pomocą kapitałów własnego i
obcego.
4. Wartość pieniądza w czasie a przepływy pieniężne
przedsiębiorstwa.

5. Majątek i kapitał obrotowy przedsiębiorstwa
6. Inwestycje rzeczowe i finansowe przedsiębiorstwa.
Finansowanie i inwestowanie etyczne przedsiębiorstwa.
7. Wynik finansowy (według rodzajów) a rentowność
przedsiębiorstwa.
8. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i
determinanty tej sytuacji.

Metody prowadzenia zajęć

ĆWICZENIA:
1. Wprowadzenie do teorii finansów przedsiębiorstwa.
2. Źródła a formy finansowania przedsiębiorstwa według
rodzajów.
3. Obliczanie korzyści osiąganych dzięki finansowaniu
obcemu.
4. Zastosowanie technik zapewniających porównywalność
przepływów pieniężnych występujących w różnych
momentach.
5. Majątek i kapitał obrotowy przedsiębiorstwa.
6. Obszar i proces inwestowania rzeczowego i finansowego
a obszar i proces finansowania przedsiębiorstwa.
Finansowanie i inwestowanie etyczne przedsiębiorstwa.
7. Wynik finansowy (według rodzajów) a rentowność
przedsiębiorstwa. Ustalanie wyniku finansowego według
rodzajów.
8. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i
determinanty tej sytuacji. Ustalanie wskaźników
finansowych.
WYKŁAD: stosowanie różnorodnych metod nauczania
(nauczanie zróżnicowane): poszukiwanie różnorodnych
rozwiązań danego problemu, studium przypadku,
foliogramy; wykład klasyczny, a w małych grupach
wykładowych wykład konwersatoryjny
ĆWICZENIA: stosowanie różnorodnych metod nauczania
(nauczanie zróżnicowane): poszukiwanie różnorodnych
rozwiązań danego problemu, dociekanie do sedna
zagadnienia za pomocą metody burzy mózgów, warsztaty,
studium przypadku, foliogramy.
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
W
Ćw.
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium

Niestacjonarne
W
Ćw.

15

15

15

15

75

75

75

75

35

20

35

20

40

30

40

30

7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

90

25

-

90

90

180
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

3

25
90
180

3

3

3

6
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 egzamin
 zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
 egzamin ustny
 zaliczenie ustne
Podstawowe kryteria:
oceny lub wymagania egzaminacyjne dotyczą obszaru
funkcjonalnego finansów (przedsiębiorstwa), powiązań
finansowych przedsiębiorstwa z otoczeniem, analizy i
interpretacji zjawisk i procesów finansowych w
przedsiębiorstwie i otoczeniu, metod analizy problemów z
obszaru finansów i wniosków wynikających z ich
zastosowania, realizacji funkcji finansów w
przedsiębiorstwie, roli etyki w finansach przedsiębiorstwa.
Literatura podstawowa:
Wykaz literatury:
1. Stuart A. McCrary, Podstawy finansów przedsiębiorstw,
Wolters Kluwer Polska (2011).
2. A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i
instrumenty, PWE (2011).
3. D. Krzemińska, Finanse przedsiębiorstwa,
Wydawnictwo WSB (2005).
4. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak,
Przychody – koszty – wynik finansowy przedsiębiorstwa,
PWE (2009).
Literatura uzupełniająca:
1. Finanse przedsiębiorstwa (red.) L. Szyszko, PWE
(2007).
2. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami
przedsiębiorstw, Podstawy teorii, Wydawnictwo
Naukowe PWN (2008).
3. M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji
finansowych. Analiza przykładów i przypadków,
Wydawnictwo Naukowe PWN (2007).
4. W. Gabrusewicz, M. Remlein, Sprawozdanie finansowe
przedsiębiorstwa. Jednostkowe i skonsolidowane, PWE
(2011).
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Dr Leszek Kędzierski
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OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: HISTORIA SPORTU I RUCHU OLIMPIJSKIEGO
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Zarządzanie sportem
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok:
II

Semestr:
III

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Sposób realizacji zajęć

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Zajęcia realizowane są:
- zajęcia w sali dydaktycznej
Wykształcenie na poziomie szkoły średniej

Poznanie pojęć: sport i kultura fizyczna oraz początków
uprawiania sportu i igrzysk olimpijskich. Zapoznanie się z
poglądami na temat kultury fizycznej od średniowiecza po
XIX w., prześledzenie początków sportu zorganizowanego.
Poznanie historii starożytnych igrzysk i początków
nowożytnego ruchu olimpijskiego (do 1912 r.) oraz dorobku
pomorskich olimpijczyków.

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Wiedza:
Student uzyskuje wiedzę na temat pojęcia sportu, kultury
fizycznej i ich pojmowania w przeszłości. W sposób
szczególny poznaje starożytną Grecję i Rzym, starożytne
igrzyska olimpijskie oraz początki nowożytnego ruchu
olimpijskiego i pierwsze igrzyska ery nowożytnej.
Obserwuje zmiany w poglądach na kulturę fizyczną i sport
na przestrzeni dziejów: od średniowiecza do XIX w.,
kształtowanie się struktur organizacyjnych, klubów i
stowarzyszeń.
Umiejętności:
Student jest w stanie zdefiniować pojęcie sportu,
sklasyfikować jego kategorie. Zna początki uprawiania
sportu i potrafi dokładnie opisać genezę i przebieg
starożytnych igrzysk olimpijskich. Potrafi rozróżnić
pojmowanie sportu i kultury fizycznej w starożytnej Grecji i
Rzymie. Zna początki nowożytnej idei olimpijskiej i
przebieg pierwszych nowożytnych igrzysk do 1912. Potrafi
wskazać różnice między starożytnymi i nowożytnymi
igrzyskami olimpijskimi. Potrafi omówić kształtowanie się
teorii związanych z kulturą fizyczną i sportem oraz rolą
wychowania fizycznego w procesie kształcenia młodzieży.
Jest w stanie zaprezentować publicznie zagadnienia związane
z historią sportu czy tradycją.
Kompetencje społeczne:
Student poznając historię sportu i ruchu olimpijskiego jest
świadomy roli tradycji w zarządzaniu organizacją sportową i
budowaniu marki. Potrafi znaleźć historyczny kontekst i do
współczesnych zjawisk w przestrzeni sportowej, zna ich
genezę. Jest bardziej świadomym uczestnikiem i
obserwatorem życia sportowego.
WYKŁAD
‐ Podstawowe pojęcia związane z tematyką wykładu
(kultura i jej definicja oraz elementy, gry i zabawy oraz
ich cechy formalne, kultura fizyczna sport (definicja,
podział), trening, widowisko.
‐ Kultura fizyczna w Grecji antycznej (wychowanie
młodzieży), starożytne igrzyska olimpijskie (organizacja,
dyscypliny, chronologia, ikonografia)
‐ Kultura fizyczna w starożytnym Rzymie (wychowanie
młodzieży, igrzyska)
‐ Przebieg pierwszych igrzysk olimpijskich (najważniejsze
wydarzenia)
ĆWICZENIA
‐ Igrzyska i rywalizacja w „Iliadzie” Homera i
„Wedrówkach po Helladzie” Pauzaniasza
‐ Kultura fizyczna w okresie średniowiecza i renesansu
‐ Kultura fizyczna i sport w okresie oświecenia i XIX w.
‐ Powstanie pierwszych organizacji sportowych
‐ Pomorscy olimpijczycy i ich dokonania
- wykład z prezentacją multimedialną
- ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

Niestacjonarne
W

AF

15

15

15

15

15

15

15

15

60

60

60

60

30

30

30

30

30

30

30

30

75

75

75

75

2

2

2

2

4
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
- zaliczenie z oceną
- zaliczenie
Formy zaliczenia:
‐ zaliczenie pisemne: z pytaniami
‐ wykonanie pracy zaliczeniowej: napisanie eseju i
przygotowanie prezentacji
‐ ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen
cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru

Wykaz literatury:

Podstawowe kryteria:
‐ zaliczenie pisemne składa się z trzech pytań związanych
z tematyką wykładu: dwa pytania otwarte (po 2 pkt) i
jedno pojęcie do wyjaśnienia (1 pkt.). Oceniany jest
zakres wiadomości studenta i umiejętność
sformułowania myśli
‐ zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie ocen
cząstkowych uzyskiwanych w czasie ich trwania, gdzie
oceniana jest aktywność w dyskusji i zakres
przygotowania do zajęć (przeczytanie zadanej literatury);
każdy ze studentów pisze esej i przedstawia go w formie
prezentacji. Oceniana jest zawartość merytoryczna i
sposób przedstawienia
Literatura podstawowa:
wykorzystywana podczas zajęć
‐ Miller David, Historia igrzysk olimpijskich i MKOl.
Od Aten do Pekinu 1894-2008, Poznań 2008
‐ Porada Zbigniew, Starożytne i nowożytne igrzyska

olimpijskie, Kraków 1980
Słapek Dariusz, Sport i widowiska w świecie
antycznym, Warszawa 2010
‐ Sport i igrzyska olimpijskie w starożytności,
Warszawa 2004
studiowana samodzielnie przez studenta
‐ Homer, Iliada
‐ Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie
‐ Miller David, Historia igrzysk olimpijskich i MKOl.
Od Aten do Pekinu 1894-2008, Poznań 2008
‐ Wroczyński Ryszard, Powszechne dzieje
wychowania fizycznego i sportu, Wrocław 2003
Literatura uzupełniająca:
‐ Swaddling Judith, Starożytne igrzyska olimpijskie,
Poznań 2004
‐ Młodzikowski Grzegorz, Olimpiady ery nowożytnej,
Warszawa 1984
‐ Olszański Tadeusz, Osobista historia olimpiad,
Warszawa 2004
‐ Osterloff W. Konrad, Historia sportu, Warszawa 1976
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Paweł Zienkiewicz
‐
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OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: HISTORIA SPORTU I RUCHU OLIMPIJSKIEGO
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Zarządzanie turystyką i sportem
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok:
II

Semestr:
III

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Sposób realizacji zajęć

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Zajęcia realizowane są:
- zajęcia w sali dydaktycznej
Wykształcenie na poziomie szkoły średniej

Poznanie pojęć: sport i kultura fizyczna oraz początków
uprawiania sportu i igrzysk olimpijskich. Zapoznanie się z
poglądami na temat kultury fizycznej od średniowiecza po
XIX w., prześledzenie początków sportu zorganizowanego.
Poznanie historii starożytnych igrzysk i początków
nowożytnego ruchu olimpijskiego (do 1912 r.) oraz dorobku
pomorskich olimpijczyków.

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Wiedza:
Student uzyskuje wiedzę na temat pojęcia sportu, kultury
fizycznej i ich pojmowania w przeszłości. W sposób
szczególny poznaje starożytną Grecję i Rzym, starożytne
igrzyska olimpijskie oraz początki nowożytnego ruchu
olimpijskiego i pierwsze igrzyska ery nowożytnej.
Obserwuje zmiany w poglądach na kulturę fizyczną i sport
na przestrzeni dziejów: od średniowiecza do XIX w.,
kształtowanie się struktur organizacyjnych, klubów i
stowarzyszeń.
Umiejętności:
Student jest w stanie zdefiniować pojęcie sportu,
sklasyfikować jego kategorie. Zna początki uprawiania
sportu i potrafi dokładnie opisać genezę i przebieg
starożytnych igrzysk olimpijskich. Potrafi rozróżnić
pojmowanie sportu i kultury fizycznej w starożytnej Grecji i
Rzymie. Zna początki nowożytnej idei olimpijskiej i
przebieg pierwszych nowożytnych igrzysk do 1912. Potrafi
wskazać różnice między starożytnymi i nowożytnymi
igrzyskami olimpijskimi. Potrafi omówić kształtowanie się
teorii związanych z kulturą fizyczną i sportem oraz rolą
wychowania fizycznego w procesie kształcenia młodzieży.
Jest w stanie zaprezentować publicznie zagadnienia związane
z historią sportu czy tradycją.
Kompetencje społeczne:
Student poznając historię sportu i ruchu olimpijskiego jest
świadomy roli tradycji w zarządzaniu organizacją sportową i
budowaniu marki. Potrafi znaleźć historyczny kontekst i do
współczesnych zjawisk w przestrzeni sportowej, zna ich
genezę. Jest bardziej świadomym uczestnikiem i
obserwatorem życia sportowego.
WYKŁAD
‐ Podstawowe pojęcia związane z tematyką wykładu
(kultura i jej definicja oraz elementy, gry i zabawy oraz
ich cechy formalne, kultura fizyczna sport (definicja,
podział), trening, widowisko.
‐ Kultura fizyczna w Grecji antycznej (wychowanie
młodzieży), starożytne igrzyska olimpijskie (organizacja,
dyscypliny, chronologia, ikonografia)
‐ Kultura fizyczna w starożytnym Rzymie (wychowanie
młodzieży, igrzyska)
‐ Przebieg pierwszych igrzysk olimpijskich (najważniejsze
wydarzenia)
ĆWICZENIA
‐ Igrzyska i rywalizacja w „Iliadzie” Homera i
„Wedrówkach po Helladzie” Pauzaniasza
‐ Kultura fizyczna w okresie średniowiecza i renesansu
‐ Kultura fizyczna i sport w okresie oświecenia i XIX w.
‐ Powstanie pierwszych organizacji sportowych
‐ Pomorscy olimpijczycy i ich dokonania
- wykład z prezentacją multimedialną
- ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

Niestacjonarne
W

AF

15

15

15

15

15

15

15

15

60

60

60

60

30

30

30

30

30

30

30

30

75

75

75

75

2

2

2

2

4
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
- zaliczenie z oceną
- zaliczenie
Formy zaliczenia:
‐ zaliczenie pisemne: z pytaniami
‐ wykonanie pracy zaliczeniowej: napisanie eseju i
przygotowanie prezentacji
‐ ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen
cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru

Wykaz literatury:

Podstawowe kryteria:
‐ zaliczenie pisemne składa się z trzech pytań związanych
z tematyką wykładu: dwa pytania otwarte (po 2 pkt) i
jedno pojęcie do wyjaśnienia (1 pkt.). Oceniany jest
zakres wiadomości studenta i umiejętność
sformułowania myśli
‐ zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie ocen
cząstkowych uzyskiwanych w czasie ich trwania, gdzie
oceniana jest aktywność w dyskusji i zakres
przygotowania do zajęć (przeczytanie zadanej literatury);
każdy ze studentów pisze esej i przedstawia go w formie
prezentacji. Oceniana jest zawartość merytoryczna i
sposób przedstawienia
Literatura podstawowa:
wykorzystywana podczas zajęć
‐ Miller David, Historia igrzysk olimpijskich i MKOl.
Od Aten do Pekinu 1894-2008, Poznań 2008
‐ Porada Zbigniew, Starożytne i nowożytne igrzyska

olimpijskie, Kraków 1980
Słapek Dariusz, Sport i widowiska w świecie
antycznym, Warszawa 2010
‐ Sport i igrzyska olimpijskie w starożytności,
Warszawa 2004
studiowana samodzielnie przez studenta
‐ Homer, Iliada
‐ Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie
‐ Miller David, Historia igrzysk olimpijskich i MKOl.
Od Aten do Pekinu 1894-2008, Poznań 2008
‐ Wroczyński Ryszard, Powszechne dzieje
wychowania fizycznego i sportu, Wrocław 2003
Literatura uzupełniająca:
‐ Swaddling Judith, Starożytne igrzyska olimpijskie,
Poznań 2004
‐ Młodzikowski Grzegorz, Olimpiady ery nowożytnej,
Warszawa 1984
‐ Olszański Tadeusz, Osobista historia olimpiad,
Warszawa 2004
‐ Osterloff W. Konrad, Historia sportu, Warszawa 1976
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Paweł Zienkiewicz
‐
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OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: INFORMATYKA W KSIĘGOWOŚCI
Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów

Kod
przedmiotu

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Samodzielny księgowy

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
j. polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
pierwszego stopnia

Rok:
III

Semestr:
V

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
RAZEM

Wykład

Ćwiczenia

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

45
45
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
RAZEM

Wykład

Ćwiczenia

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
30
Sposób realizacji zajęć
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Zajęcia realizowane są:
 w sali dydaktycznej GWSH
Wymagania formalne:
 student posiada wiedzę z zakresu rachunkowości
przedsiębiorstw
 student posiada wiedzę z zakresu prawa podatkowego
Wymagania wstępne:
 student zna terminologię stosowaną w rachunkowości
 student potrafi samodzielnie księgować typowe operacje
gospodarcze na kontach księgi głównej i księgi
pomocniczej
 student umie samodzielnie zdobywać wiedzę
 student potrafi współpracować w grupie
 student na bieżąco opanowuje materiał przedmiotu.

Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Głównym celem kształcenia jest poznanie podstawowych,
trwałych reguł funkcjonowania systemu rachunkowości
przedsiębiorstw i sprawozdawczości finansowej oraz
ukształtowanie podstawowych umiejętności niezbędnych do
wykonywania zadań zawodowych samodzielnego
księgowego w firmie z wykorzystanie programu „Finanse i
księgowość”, „Kadry i płace” systemu Symfonia oraz
programu „Płatnik”.
Wiedza
Student:
- posługuje się podstawową terminologią z zakresu
rachunkowości przedsiębiorstw
- zna typy dokumentów źródłowych
- definiuje zasady ewidencji obrotu gotówkowego i
bezgotówkowego w firmie
- rozróżnia sposoby ewidencji finansowych aktywów
długoterminowych i krótkoterminowych
- definiuje i opisuje metody amortyzacji
- interpretuje schematy ewidencji zmian w stanie i
wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych
- tłumaczy zasady ewidencji rozrachunków w j. g.
- rozumie zasady ewidencji obrotu materiałowego i
towarowego w przedsiębiorstwie
- opisuje zasady ewidencji wynagrodzeń i narzutów na
wynagrodzenia
- wymienia i opisuje warianty ewidencji kosztów
- rozróżnia koszty i przychody jednostki gospodarczej
- wyjaśnia zasady ewidencji kosztów w czasie
- wymienia i opisuje metody kalkulacji kosztu
jednostkowego wyrobu gotowego
- wyjaśnia schematy ewidencji produktów
- wymienia i opisuje metody ustalania wyniku
finansowego w przedsiębiorstwie
- definiuje zasady ustalania zaliczki na podatek
dochodowy i obliczania kwoty wyrównawczej podatku
- definiuje zasady sporządzania sprawozdań finansowych
- rozumie zasady i procedury podziału wyniku
finansowego.
Umiejętności
Student:
- dekretuje dowody księgowe
- zakłada firmę poprzez wprowadzenie niezbędnych
danych identyfikacyjnych oraz modyfikuje plan kont
- identyfikuje dokumenty księgowe
- zakłada rejestry i kartoteki
- wprowadza bilans początkowy
- ewidencjonuje operacje gospodarcze według typów
dokumentów, koszty księgowane są w wariancie III
- obsługuje rozrachunki
- wystawia potwierdzenia sald i noty księgowe
- rozlicza zakup materiałów
- sporządza i drukuje rejestry zakupu i sprzedaży

-

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

oblicza podatek dochodowy firmy
sporządza deklarację VAT-7, CIT-8
drukuje księgi handlowe
sporządza i drukuje bilans końcowy firmy
sporządza i drukuje rachunek zysków i strat w wariancie
porównawczym
- analizuje sytuację finansową jednostki gospodarczej na
podstawie wskaźników zastosowanych w programie
- tworzy kartoteki ubezpieczonych
- przygotowuje dokumenty zgłoszeniowe ubezpieczonych
- sporządza dokumenty rozliczeniowe dla ZUS
- przekazuje sporządzone zestawy dokumentów do ZUS
drogą elektroniczną
- wprowadza dane personalne pracowników
- sporządza listę płac, umowy cywilnoprawne
- tworzy przelewy do ZUS i do Urzędu Skarbowego.
Kompetencje społeczne
Student:
- posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy
i umiejętności
- rozumie potrzebę nieustannego uczenia się
i aktualizowania wiedzy
- potrafi przewidywać długofalowe skutki swoich decyzji
- potrafi pracować w zespole
- potrafi myśleć i działać w sposób zaangażowany
- ma świadomość społecznych aspektów praktycznego
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz
związanej z tym odpowiedzialności.
Ćwiczenia
Zadanie całościowe „od bilansu do bilansu” wykonywane na
ćwiczeniach przy wykorzystaniu programu „Finanse i
księgowość” systemu Symfonia oraz naliczanie
wynagrodzeń pracowników i narzutów na wynagrodzenia
przy pomocy programu „Kadry i płacy” oraz programu
„Płatnik”
I Wdrożenie programu „Finanse i księgowość” do
obsługi księgowości w określonej firmie
Założenie firmy. Modyfikacja wygenerowanego planu kont.
Identyfikacja dokumentów księgowych, rejestrów, kartotek i
parametrów stałych.
II Wprowadzenie bilansu początkowego i ewidencja
operacji gospodarczych według typów dokumentów
DEX-dokument eksportowy. DIM-dokument importowy.
DP-dokument prosty. FVS-faktura VAT zakup. FVS-faktura
VAT sprzedaż. FWN-faktura wewnątrzwspólnotowego
nabycia. PWN-przyjęcie wewnątrzwspólnotwego nabycia.
WDT-wewnątrzwpólnotowa dostawa towarów WNT-faktura
wewnętrzna. RK-raport kasowy. WB-wyciąg bankowy.
III Rozrachunki w różnych typach dokumentów
Przeglądanie stanu rozliczeń dokumentu. Wystawianie not

odsetkowych. Uzupełnianie i korekta rozrachunków.
Wystawianie potwierdzenia salda. Wystawianie przelewów.
IV Przeglądanie i korekty wprowadzonych dokumentów
księgowych
Kryteria wyszukiwania dokumentów. Przeglądanie i
poprawianie
dokumentów zapisanych w buforze.
Drukowanie dekretacji dokumentów.
V Raporty związane z zapisami na kontach
Obroty konta. Zapisy na koncie. Obroty kont aktywnych.
.
VI Sporządzenie deklaracji VAT-7
Kryteria wyszukiwania danych w rejestrach. Wydruk
rejestrów VAT do sporządzenie deklaracji.
VII Sporządzenie deklaracji CIT-8
Ustalenie wyniku finansowego w sposób porównawczy.
Wydruk Rachunku zysków i strat w wariancie
porównawczym. Obliczenie podatku dochodowego firmy.
VIII Wydruk bilansu, ksiąg handlowych
Analiza sytuacji finansowej jednostki gospodarczej na
podstawie wskaźników zastosowanych w programie.
IX Zakładanie nowej firmy w programie „Kadry i
płace”
Uzupełnienie danych firmy. Dane kadrowe firmy. Tworzenie
kartotek pracowników. Zgłaszanie ubezpieczonych do
odpowiedniego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
X Praca z okresem płacowym
Wprowadzanie danych personalnych pracowników.
Naliczanie wynagrodzeń pracowników. Sporządzenie listy
płac z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
Zamykanie okresu płacowego. Sporządzenie przelew do
ZUS i Urzędu Skarbowego.
XI Sporządzenie dokumentów rozliczeniowych z ZUS
Raporty imienne pracowników RCA, RSA, RMUA.
Zbiorcza deklaracja rozliczeniowa DRA. Eksport danych
kadrowych i płacowych do programu „Płatnik”.

Metody prowadzenia zajęć

XII. Import danych kadrowych i płacowych do
programu Płatnik.
Sporządzenie i weryfikacja zestawów wysyłanych do ZUS
drogą elektroniczną.
ćwiczenia audytoryjne: ewidencja operacji gospodarczych
na kontach księgi głównej i księgi pomocniczej /praca
indywidualna i praca w grupach /, analiza zdarzeń trudnych
przypadków, dyskusja i rozwiązywanie zadań z
wykorzystaniem schematów, ustaw i zadania do ćwiczeń
praktycznych przygotowanych do pracy w systemie
Symfonia.

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

Niestacjonarne
W

45

30

15

30

10

20

5

10

0

0

60

60

60
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Wykaz literatury:

AF

60
2

2
2

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń
- wykonanie pracy zaliczeniowej: rozwiązanie
samodzielnie zadania od bilansu otwarcia do bilansu
zamknięcia w programie Finanse i Księgowość w wersji
demo, zadanie praktyczne na zajęciach, ocena końcowa
ustalana na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru.
Podstawowe kryteria: maksymalna liczba punktów jaką
student może otrzymać za zadania w teście lub zaliczenie
ćwiczeń to 30 punktów według następującej podziałki
Łączna liczba punktów
Ocena
0 – 17
Ndst
18 – 20
Dst
21 – 22
Dst +
23 – 24
Db
25 – 27
Db+
28 – 30
Bdb
Literatura podstawowa:
1. B. Gierusz , Podręcznik samodzielnej nauki księgowania,
ODDK Gdańsk 2011
2. T. Bartel, J. Chałupczak, E. Potulska, K. Stec,
Rachunkowość przedsiębiorstw – zbiór zadań – ODDK
Gdańsk 2009
3. Ustawa o rachunkowości,
4. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
5. Ustawa o podatku VAT i podatku akcyzowym,

6. J. Tyczyńska, System zarządzania Symfonia. Podręcznik
Użytkownika Finanse i Księgowość, Kadry i Płace dla
Windows, Alkom Matrix.
Literatura uzupełniająca:
1. B. Padurek, Rachunkowość przedsiębiorstw, cz. I –IV,
Wydawnictwo Bożena Padurek Wrocław 2009
2. D. Kosacka – Łędzewicz, B. Olszewski, Leksykon
podatku dochodowego od osób prawnych, Wydawnictwo
Unimex 2008.
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
mgr Michał Imiołek

Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W
GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: INFORMATYKA

W ZARZĄDZANIU
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Zarządzanie logistyką, zarządzanie sportem,
samodzielny księgowy, zarządzanie
bezpieczeństwem, Psychologia w
zarządzaniu, zarządzanie finansami
Wydział Nauk Społecznych

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
ogólny
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: III

Semestr: VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
RAZEM

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

15

15

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
RAZEM

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

15

15

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Sposób realizacji zajęć
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

zajęcia i wykłady w pomieszczeniu dydaktycznym GWSH
aula i sala komputerowa
Wymagania formalne: szkolenie BHP zaliczenie technologii
informacyjnej
Przekazywanie podstaw wyższego wykształcenia ogólnego z
zakresu pedagogiki oraz kognitywistyki, przygotowanie w
zakresie kompetencji nauczycielskich, przygotowanie w
zakresie wiedzy i umiejętności z edukacji medialnej,
przygotowanie nauczyciela w zakresie wiedzy i umiejętności
z technologii informacyjnej, przygotowanie w zakresie
wiedzy i umiejętności z kształcenia komunikacyjnego i
bibliotecznego, nauczenie sposobów zdobywania wiedzy
oraz rozbudzanie potrzeb samokształcenia, kształtowanie
umiejętności działania, rozwijanie kompetencji radzenia
sobie z nietypowymi sytuacjami dydaktycznymi oraz

umiejętności pracy w grupie przy realizacji celów szkoły,
kształtowanie postawy badawczej.

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Wiedza:
- Wyjaśnia terminologię wykorzystywaną w technologii
informacyjnej i jej powiązania z terminologią innych
dyscyplin.
- pierwszy etap konstrukcja programu umożliwia z jednej
strony nabywanie umiejętności obsługi komputera,
proces ten jest tak skonstruowany, aby równocześnie
kształtować umiejętności przetwarzania informacji oraz
kształtuje logikę towarzyszącą twórczej pracy z
komputerem.
- Charakteryzuje osobowość poszczególnych uczestników
procesu wychowania i środowiska, w których
funkcjonują.
- Opisuje historycznie uznane oraz współczesne
formy/metody pracy pedagoga szkolnego jako
wychowawcy, mediatora, terapeuty, animatora, doradcy.
Umiejętności:
- W sposób precyzyjny i spójny wypowiada się w mowie i
piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z
zakresu technologii informacyjnej.
- Kształtowanie samodzielności wymaga działania
niezależnego, pokonywania trudności oraz radzenia
sobie w sytuacjach nietypowych, system kształcenia
oparty jest na znacznej liczbie zadań praktycznych
wymagających rozwiązywania problemów.
- W swej działalności wykorzystuje najnowsze zdobycze
nauki i techniki oraz informacje z różnych źródeł.
- W procesie kształcenia szczególną wagę przywiązuje się
do działania grupowego, do rozwiązywania problemów
w zespołach.
Kompetencje społeczne:
- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i znaczenia
swych działań.
- Jest osobą empatyczną – otwartą na potrzeby środowiska
szkolnego i chętnie śpieszącą z pomocą w razie
potrzeby.
- W swym otoczeniu promuje idee pracowitości,
systematycznego rozwoju, ładu, porządku, harmonii,
bezpieczeństwa.
- Jest osobą taktowną – szanuje prywatność osób, z
którymi pracuje i złożoność wspólnie z nimi
rozwiązywanych problemów.

Podstawowe pojęcia z zakresu technologii
informacyjnej i metodyki

Przygotowania studenta w zakresie posługiwania się
technologia informacyjną

Praktyczne ćwiczenia

Metody prowadzenia zajęć

Wykład: wykład konwersatoryjny
Ćwiczenia- prezentacje multimedialne, ćwiczenia w sali
komputerowej.
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
W
AF
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

Niestacjonarne
W
AF

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

60

60

60
120

9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

2

60
120

2

2

2

4

Sposób zaliczenia:
 Egzamin
 Zaliczenie na ocenę

Formy zaliczenia:
Egzamin pisemny
Ćwiczenia praktyczne
Podstawowe kryteria: oceny lub wymagania egzaminacyjne
określane są indywidualnie, jednak powinny zachować
stosowność wobec zaplanowanych efektów uczenia się
Literatura podstawowa:
Wykaz literatury:
opracowania własne, prezentacje multimedialne, literatura
dotycząca tematu zajęć dowolna
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr inż. Andrzej Krakowiak

OPIS PRZEDMIOTU (SYLABUS PRZEDMIOTU)
GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU

Nazwa przedmiotu: Instrumenty i modele finansowania w obrocie
gospodarczym
Kod
przedmiotu

Nazwa kierunku studiów:

Zarządzanie

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów:

Prawo w Biznesie

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot

Wydział Nauk Społecznych

Ogólny

Profil/profile kształcenia
Język wykładowy:

Polski
ogólny, podstawowy/ kierunkowy/ specjalnościowy/ specjalizacyjny

Kategoria przedmiotu:
obligatoryjny, wybieralny, fakultatywny

Status przedmiotu:
Poziom studiów: pierwszy

Rok: III

Semestr: V

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
RAZEM

30

Wykład

Ćwiczenia

15

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersatoria
Lektoraty

15

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
RAZEM

15

Wykład

Ćwiczenia

15

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersatoria
Lektoraty

15

Sposób realizacji zajęć:

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
Wstęp do prawoznawstwa, podstawy makroekonomii

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi:
Cel kształcenia:

Przekazanie wiedzy na temat wybranych nowoczesnych
instrumentów pozyskiwania kapitału własnego i obcego
ze wskazaniem typowych sytuacji ich stosowania oraz
charakteru wsparcia finansowego i pozafinansowego,
wyrobienie umiejętności podejmowania decyzji w
zakresie wyboru instrumentu finansowego stosownie do
sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa

Efekty kształcenia:

Wiedza:
-

zna instrumenty finansowania działalności i ich roli w
gospodarce narodowej K_W01
zna organizację i mechanizmy funkcjonowania podmiotów
oferujących instrumenty finansowe K_W03

Umiejętności:
-

-

analizuje i praktycznie wykorzystuje informacje na temat
stosowania instrumentów finansowania przedsiębiorstw
K_U02
ma umiejętność doboru instrumentów finansowych do sytuacji
przedsiębiorstwa K_U05
posiada umiejętność oceny ryzyka stosowania instrumentów
finansowych i doboru metod zabezpieczania się przed nimi
K_U10

Kompetencje społeczne:
-

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

potrafi rozwijać i pogłębiać zdobytą wiedzę i umiejętności
K_K01
ma świadomość znaczenia właściwych postaw profesjonalnych
i etycznych K_K05

Wykład:
- Zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na kapitał i
sposoby jego zaspokojenia;
- Leasing: istota, rodzaje i regulacje prawne, rynek
leasingowy w Polsce;
- Franchising: istota; organizacja transakcji, dochody i
koszty; sieci franchisingowe w Polsce;
- Faktoring: istota, funkcje i odgraniczenie od innych
form finansowania; podstawy prawne, przedmiot i
uczestnicy transakcji, typowy przebieg transakcji i jej
koszty, typologia transakcji, rynek faktoringowy w
Polsce;
- Forfaiting: pojęcie, funkcje, podstawy prawne i
przedmiot transakcji; Instrumenty rynku pieniężnego:
bon skarbowy, lokata bankowa;
- Instrumenty dłużne: obligacja skarbowa, obligacje
przedsiębiorstw – papiery komercyjne, list zastawny,
obligacja komunalna, certyfikat depozytowy, obligacja
zamienna przedsiębiorstwa;
- Instrumenty udziałowe: akcje, prawo do akcji (PDA),
prawo poboru, jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych (Jednostka FIO), certyfikaty
funduszy inwestycyjnych zamkniętych (Certyfikaty
FIZ);
- Derywaty (Instrumenty Pochodne): kontrakty
terminowe na akcje i indeksy akcji (kontrakty futures),
opcja, warrant.
- Modele instrumentów finansowych: Model

Metody prowadzenia zajęć:

normatywny – własności, opis, struktura; Model
operacyjny – własności, opis, elementy, struktura
Ćwiczenia:
- typowy przebieg transakcji i jej koszty
- przedmiot i uczestnicy transakcji
- podstawy prawne i przedmiot transakcji – zadania
problemowe
- dobór instrumentów finansowych do sytuacji
przedsiębiorstwa – studium przypadku
 wykład / wykład problemowy / wykład z prezentacją
multimedialną

Obciążenie pracą studenta/
punkty ECTS

Formy aktywności

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum:
1)
konsultacje/konsultacje e-mailowe- 4
2)
egzaminy/egzaminy poprawkowe- 2
3)
zaliczenia przedmiotów w dodatkowych
terminach- 1
4)
inne formy zaliczeń (określone i podane do
wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy
z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany
weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie
wyników tych sprawdzianów i związane z tym
ewentualne dodatkowe konsultacje- 3
5)
praktyki- 0
6)
egzamin dyplomowy- 0
7)
praca dyplomowa - w wymiarze do 30%
liczby punktów ECTS dla danego rodzaju pracy
dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0
8)
inne związane z kierunkiem studiów- 5
II. Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum:
1)
konsultacje/konsultacje e-mailowe-4
2)
egzaminy/egzaminy poprawkowe- 2
3)
zaliczenia przedmiotów w dodatkowych
terminach- 1
4)
inne formy zaliczeń (określone i podane do
wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy
z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany
weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie
wyników tych sprawdzianów i związane z tym
ewentualne dodatkowe konsultacje- 3
5)
praktyki- 0
6)
egzamin dyplomowy- 0
7)
praca dyplomowa - w wymiarze do 30%
liczby punktów ECTS określonej dla danego rodzaju
pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0
inne związane z kierunkiem studiów - 5

Stacjonarne

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim
(2+3)
2. Godziny realizowane ze
studentem wliczane do
pensum
3. Godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do
pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
(5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć,
w tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie
wyników/przygotowanie do
egzaminu, zaliczenia,
kolokwium, inne
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin (1+4)

Niestacjonarne

15

15

15

15

15

15

15

15

75

45

75

45

35

20

35

20

25

15

25

15

10

10

10

10

90

60

90

60

150
9. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla danej
formy zajęć
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

3

150

2

3

5

2

Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania
Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną – wykłady
 zaliczenie bez oceny - ćwiczenia

Formy zaliczenia:
 zaliczenie pisemne: kolokwium zaliczeniowe– wykład (10 pytań otwartych)
 aktywność na zajęciach - ćwiczenia
Podstawowe kryteria: student otrzymuje ocenę dostateczną za pozytywne odpowiedzi na 6 z 10 pytań, dobrą za
8, a bardzo dobra za odpowiedź na wszystkie pytania, za pozytywną odpowiedź uznane zostanie wykazanie się
co najmniej 60 % właściwej treści.
Efekt
kształcenia

K_W01

K_W03

Kryteria

Metody weryfikacji

zna pojęcia: Leasing Franchising Faktoring
Forfaiting, bon skarbowy, lokata bankowa;
Instrumenty dłużne: obligacja skarbowa,
obligacje przedsiębiorstw – papiery
komercyjne, list zastawny, obligacja
komunalna, certyfikat depozytowy, obligacja
zamienna przedsiębiorstwa; Instrumenty
udziałowe: akcje, prawo do akcji (PDA), prawo
poboru, jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych (Jednostka FIO),
certyfikaty funduszy inwestycyjnych
zamkniętych (Certyfikaty FIZ); Derywaty
(Instrumenty Pochodne): kontrakty terminowe
na akcje i indeksy akcji (kontrakty futures),
opcja, warrant.
zna organizację i mechanizmy funkcjonowania
podmiotów oferujących instrumenty finansowe:
banki depozytowo-kredytowe: rynek usług
depozytowych, rynek kredytów i pożyczek
bankowych; niedepozytowe instytucje
pośrednictwa finansowego: rynek usług
ubezpieczeniowych (ubezpieczenia na życie,
ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia
emerytalne), rynek funduszy inwestycyjnych
(otwarte fundusze inwestycyjne, zamknięte
fundusze inwestycyjne), rynek usług
leasingowych (bankowe i niebankowe
przedsiębiorstwa leasingowe), rynek usług
factoringowych (bankowe i niebankowe
przedsiębiorstwa factoringowe), rynek
obligacji, akcji i innych papierów
wartościowych (banki inwestycyjne, domy
maklerskie, agencje ratingowe, giełdy)

Kolokwium

Kolokwium

Kolokwium
K_U02

K_U05

K_U10

K_K01

K_K05

analizuje i praktycznie wykorzystuje
informacje na temat stosowania
wybranych instrumentów finansowania
działalności gospodarczej
ma umiejętność doboru instrumentów
finansowych do sytuacji przedsiębiorstwa
posiada umiejętność oceny ryzyka
stosowania instrumentów finansowych i
doboru metod zabezpieczania się przed
nimi
potrafi rozwijać i pogłębiać zdobytą
wiedzę i umiejętności w oparciu o
literaturę przedmiotu i zasoby Internetowe
ma świadomość znaczenia właściwych
postaw profesjonalnych i etycznych

Praca praktyczna na ćwiczeniach

Praca praktyczna na ćwiczeniach, praca w
zespole

Obserwacja zaangażowania w studiowaniu
literatury przedmiotu

Obserwacja ciągła

Literatura podstawowa:
Wykaz literatury:
- Lemonnier M., Europejskie modele instrumentów finansowych -

wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011
- Nawrot W., Finansowanie firm na rynkach zagranicznych,
Cedewu, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:
- Grzywacz J., Burżacka-Majcher M.: Leasing w przedsiębiorstwie,
SGH, Warszawa 2007
- Korenik D., Faktoring w bankowości, CeDewu, Warszawa 2007
- Tokaj-Krzewska A.: Forfaiting. Warszawa 1999

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Leszek Kędzierski
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI
Kod
przedmiotu

Nazwa kierunku studiów

Zarządzanie

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Zarządzanie logistyką, zarządzanie sportem,
samodzielny księgowy, zarządzanie
bezpieczeństwem, Psychologia w
zarządzaniu, zarządzanie finansami
Wydział Nauk Społecznych

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
j. angielski
Język wykładowy
ogólny
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
pierwszego stopnia

Rok:
II-III

Semestr:
2-5

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

120
120
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

120
120
Sposób realizacji zajęć

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym GWSH

Brak wymagań wstępnych
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Zdobywanie i pogłębianie czterech umiejętności językowych
(czytania, słuchania, pisania i mówienia) oraz znajomości
gramatyki i słownictwa, szczególnie w kontekście języka
angielskiego w administracji.

Efekty kształcenia

Umiejętności:
Ma umiejętności językowe w zakresie zarządzania i właściwe
dla studiowanego kierunku zarządzanie, zgodnie z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Student rozsądnie planuje i zarządza czasem własnym oraz w
przedsięwzięciach zespołowych.
Kompetencje społeczne:
Student posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy i
umiejętności, jest aktywny w rozwijaniu i doskonaleniu
wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych
także w zakresie doskonalenia swojej znajomości języka
obcego.
Student przekazuje własne poglądy i je broni przy użyciu
różnych środków komunikowania się w języku obcym.

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

(Zależne od zaawansowania językowego studenta)
1. Rynek pracy. Kariera zawodowa.
2. Podróże służbowe.
3. Reklama.
4. Rynki międzynarodowe.
5. Etyka pracy.
6. Angielski w dokumentach prawniczych.
7. Cechy i przykłady dobrych prezentacji.
8. Negocjacje – dobre rady dla negocjatorów.
9. Korespondencja w języku angielskim.
10. Znaczenie różnic kulturowych w biznesie.
11. Znane amerykańskie firmy branży IT.
12. Korespondencja wewnętrzna w firmie.
Formy aktywne: lektorat – ćwiczenia

Metody prowadzenia zajęć
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim
(2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do
pensum

Stacjonarne
AF
W
…

Niestacjonarne

120

120

W

AF

4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć,
w tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla danej
formy zajęć
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

120

120

40

40

40

40

40

40

240

240

8

8

8 ECTS

Sposób zaliczenia:
 egzamin
 zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
 egzamin pisemny: testowy oraz z pytaniami (zadaniami)
otwartymi

Wykaz literatury:

Podstawowe kryteria: zaliczenie przedmiotu po semestrze
II-IV: test zaliczeniowy, ocena z projektu, ocena za
uczestnictwo w zajęciach
Ocena z egzaminu końcowego pisemnego po V semestrze.
Literatura podstawowa:
Market Leader, Pearson Longman (pozycja dostępna na
wielu poziomach zaawansowania)

Literatura uzupełniająca:
Materiały własne
Źródła internetowe
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Mgr Monika Mechlińska-Pauli, mgr Alicja Jodko, mgr Beata Gajowiec

Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI
Zarządzanie

Kod
przedmiotu

Nazwa kierunku studiów
wszystkie
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
j. niemiecki
Język wykładowy
ogólny
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
pierwszego stopnia

Rok:
II-III

Semestr:
II-V

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

RAZEM

Wykład

Ćwiczenia
…………
……

Seminariu
m

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersat
oria

Lektoraty

120
120
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
RAZEM

Wykład

Ćwiczenia
…………
……

Seminariu
m

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersat
oria

Lektoraty

120
120
Sposób realizacji zajęć

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym GWSH
Brak wymagań wstępnych

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Zdobywanie i pogłębianie czterech umiejętności językowych
(czytania, słuchania, pisania i mówienia) oraz znajomości
gramatyki i słownictwa, szczególnie w kontekście języka
niemieckiego w kontekście międzykulturowym.

Efekty kształcenia

Umiejętności:
Student posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w
języku niemieckim dotyczących zagadnień z zakresu kierunku
zarządzanie jak i krótkich form pisemnych przydatnych w
kontekście pracy zawodowej.
Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych
w języku niemieckim, z wykorzystaniem różnych źródeł.
Ma umiejętności językowe w zakresie zarządzania i właściwe
dla studiowanego kierunku zarządzanie, zgodnie z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Kompetencje społeczne:
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w
szczególności w zakresie wykorzystania umiejętności języka
niemieckiego w pracy zawodowej jak i w celach naukowych.
Jest przygotowany do uczestnictwa w projektach, grupach,
identyfikuje korzyści płynące z pracy zespołowej, jest gotowy
do realizacji indywidualnych i zespołowych zadań (przyjmując
w nich różne role).
Student angażuję się w prace zespołowe zarówno w trakcie
zajęć jak i poza nimi przygotowując projekty.
Akceptuje prawo innych osób do wyrażenia swojego zdania i
opinii.
Potrafi analizować informacje, myśleć, wyciągać wnioski i
działać w sposób zaangażowany i kreatywny.
Jest otwarty na inne postawy i chętnie podejmuje dyskusję z
innymi osobami.

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

(Zależne od zaawansowania językowego studenta)
1. Student potrafi zawierać kontakty zawodowe, rozpoznawać i
nazywać dokumenty osobiste. Gramatyka: student rozumie i
czynnie stosuje zaimki osobowe, spójniki , zaimki dzierżawcze,
liczebniki do 100, rozpoznaje przysłówki.
2. Besucher kommen- student potrafi powitać gości, nazywać
środki komunikacji miejskiej, planować i proponować terminy,
określać daty i czas oficjalny, nazywa kraje i ich języki
urzędowe, umie formułować prośby o oprowadzenie oraz
materiały informacyjne dot. nowego miejsca pobytu, omówić
plan praktyk. Gramatyka: student potrafi zastosować zas
przeszły Präteritum (sein, haben),słówka pytające wann ?, wie
lange?, zna budowę zdania oznajmującego.
3. Leute- student opowiada o rodzinie , nazywa stopień
pokrewieństwa, potrafi opisać osobę, umawia spotkania, pisze i
rozumie proste e maile , wyraża opinie na temat spędzania
wolnego czasu oraz swoje preferencje, potrafi wypełnić
formularz osobowy. Gramatyka: student rozpoznaje czasowniki
z obocznościami w odmianie, używa ich prawidłowo w zdaniu,
prawidłowo stosuje zaimki osobowe, rozróżnia okoliczniki
czasu, zna budowę zdania pytającego oraz zdania w trybie
rozkazującym w formie grzecznościowej.
4. Bedarf , Bestellung, Kauf -student potrafi wypełnić formularz
zamówienia produktu lub usług, wyraża życzenia, porównuje
towary, udziela porad , zasięga opinii, dokonuje wyboru.
Potrafi dokonać rezerwacji. Nazywa garderobę na spotkanie
służbowe. Gramatyka: student prawidłowo stosuje czasowniki ,

potrafi wyrazić życzenie w trybie przypuszczającym, posługuje
się liczebnikami do miliona, zadaje pytania z welch-? wofur ? ,
für wen?
5. Im Büro und unterwegs- student nazywa przedmioty biurowe,
określa ich położenie, rozumie rozkłady jazdy, opisuje drogę do
wskazanego miejsca, potrafi zapytać o nią, orientuje się w
temacie segregowania odpadów, proponuje i planuje.
Gramatyka: student rozróżnia przyimki łączące się z Dativem i
Akkusativem, potrafi zbudować zdanie w czasie przeszłym
Perfekt , tu stosuje prawidłowo haben i sein. Zna podstawowe
nieregularne formy czasowników: Partizip Perfekt, wie jak
tworzyć formy regularne. Rozróżnia czasowniki modalne
wollen, können, müssen.
6. Namen, Zahlen, Daten, Fakten- student potrafi opowiedzieć
drogę dojazdu do celu, nazwać działy w przedsiębiorstwie i
opisać ich rozmieszczenie w budynku, umie zapytać o
pozwolenie, mówić o obowiązkach służbowych, zakazach w
pracy. Organizuje pracę na swoim stanowisku, wydaje
polecenia. Potrafi porównać sprzęt biurowy. Charakteryzuje
ludzi i rzeczy wokół.
Gramatyka: student sprawnie zadaje pytania z wie?, von wo?,
woher?, wo?, wohin?, rozróżnia czasowniki modalne können/
dürfen, müssen, nich dürfen i stosuje je w zdaniu. Potrafi
zbudować zdania w trybie rozkazującym, porównać cechy
ludzi i przedmiotów.
Zna deklinację przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym,
kein- oraz zaimkach dzierżawczych.
7. Auf Stellensuche- student porównuje oferty firm
ubezpieczeniowych, rozumie ogłoszenia o pracę i oferty pracy.
Zna budowę listu motywacyjnego. Potrafi urządzić biuro w
domu ( ein Home-Office). Telefonuje. Potrafi porównać
aglomerację z małym miastem. Gramatyka: student zna
stopniowanie przymiotników (tu również formy nieregularne),
potrafi wytłumaczyć zasadę deklinacji przymiotnika po
rodzajniku określonym. Rozumie liczebniki do miliarda.
8. Tagesplan, Wochenplan –student potrafi określić czas
nieoficjalnie, umawiać terminy i je zmieniać. Planuje podróż.
Uzasadnia zmianę planów. Konstruuje informacje dotyczące
zmiany zamierzeń. Gramatyka: student zna przyimki: ab, vor,
seit, in, von…-bis. Stosuje czasownik modalny sollen, potrafi
opowiedzieć o kolejności zadań/planów : als
Erstes,/Zweites/Drittes/….als Letztes
Buduje zdania z weil. Zna formy Präteritum czasowników
modalnych : wollen, müssen, können, dürfen, sollen.
9. Rund um den Computer- student rozumie polecenia , potrafi
powiedzieć jak obsługiwać sprzęty biurowe. Umie zaradzić w
przypadku prostych usterek, nazwać je. Mówi o defektach.
Pisze reklamacje. Gramatyka: student potrafi zbudować zdanie
z dass, weil, deshalb.
10. Neu im Betrieb- student potrafi przedstawić nowego
pracownika i zapoznać go z zadaniami. Mówi o Intranecie.
Przekazuje życzenia, pisze zaproszenie, podziękowanie.
Zaprasza i dziękuje ustnie. Prowadzi rozmowę Smalltalk (np. o
pogodzie).Czyta i rozumie kartę dań. Wyraża opinię o
potrawach. Potrafi pożegnać współpracownika. Wyraża żal,
ubolewanie i nadzieję.
Gramatyka: student stosuje prawidłową odmianę czasownika
werden.

Metody prowadzenia zajęć

Formy aktywne:
lektorat - ćwiczenia

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
W
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze studentem
wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze studentem
nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału nauczyciela
akademickiego Razem rubryki
(5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

AF

Niestacjonarne
W

AF

120

120

120

120

40

40

40

40

40

40

240

240

8

8

8 ECTS
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 egzamin
 zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
 egzamin pisemny: testowy oraz z pytaniami (zadaniami)
otwartymi
Podstawowe kryteria:
zaliczenie przedmiotu po semestrze II-IV: test zaliczeniowy,
ocena z projektu, ocena za uczestnictwo w zajęciach.
Ocena z egzaminu końcowego pisemnego po V semestrze.
Literatura podstawowa:
Wykaz literatury:
-Unternehmen Deutsch Grundkurs Lehrbuch
-Unternehmen Deutsch Grundkurs Arbeitsbuch
Becker, Braunert, Schlenker LektorKlett
Literatura uzupełniająca:
-Schritte international 3 (rozdział 4: Arbeitswelt )
-Schritte international 5 (rozdział 5: Beruf, Job
und Praktikum)
Hilpert, Niebisch, Penning-Hiemstra, Specht, Reimann,
Tomaszewski Hueber Polska
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Mgr Ormiana Ćwirko-Białas, mgr Jolanta Kmieć-Sabura

Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: KOMERCYJNE ZASTOSOWANIE INTERNETU
Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów

Kod
przedmiotu

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Zarządzanie e-biznesem

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

do wyboru
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: II

Semestr: IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

30

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
15
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

15
30
Sposób realizacji zajęć

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali komputerowej i Sali wykładowej
Technologia informacyjna, marketing

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom
możliwości wykorzystania Internetu w powadzeniu
działalności gospodarczej. Student zapozna się między
innymi z różymi modelami e-biznesu, handlem
elektronicznym w skali krajowej i światowej,
zastosowaniem EDI (elektronicznej wymiany danych)
pomiędzy partnerami biznesowymi oraz możliwościami
integracji partnerow na platformach elektronicznych.

Efekty kształcenia

Wiedza:
Definiuje pojęcia charakterystyczne dla e-marketingu i
wyjaśniać różnice pomiędzy e-marketingiem a marketingiem
klasycznym

Umiejętności:
Umie zastosować właściwe narzędzie marketingu
internetowego do odpowiedniej sytuacji rynkowej
Umie konstruować kampanię e-mailingową
Potrafi krytycznie ocenić przyjęte przez przedsiębiorstwa
strategie e-marketingu
Potrafi komunikować się w środowisku internetowym w
związku z wykonywaniem zadań marketingowych
Zna metody zarówno tradycyjnych jak i internetowych badań
marketingowych oraz uwarunkowania ich stosowania
Kompetencje społeczne:
Potrafi rozróżniać działalność etyczną od nieetycznej w emarketingu

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe



Metody prowadzenia zajęć
Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS

Wykład:
Pojęcie i istota działań marketingowych w Internecie.
Historia Internetu. Internet Polsce. Zalety i wady
prowadzenia działalności za pomocą Internetu .
Internetowy marketing-mix
Promocja w Internecie: reklama, programy lojalnościowe,
kampanie promocyjne
E-handel, sprzedaż internetowa
Badania marketingowe przy wykorzystaniu Internetu
E-mailing
Web 2.0 i Web3.0 – wykorzystanie komercyjne
Nowoczesne tendencje w marketingu internetowym
Ćwiczenia:
Skuteczne wykorzystanie Internetu w marketingu.
E-marketing, podstawowe pojęcia
Różnice pomiędzy klasycznym marketingiem a emarketingirm
Dyskusja recepcji kampanii promocyjnych w Internecie.
E-wizerunek
Analiza sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sieci
Internet.
Projektowanie kampanii e-mailingowej
Najczęściej popełniane błędy w działalności marketingowej
w Internecie
Problemy etyczne i prawne związane z Internetem
Projektowanie własnej działalności gospodarczej przy
wykorzystaniu sieci Internet.
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, praca w
laboratorium komputerowym, projekty indywidualne,
Formy aktywności

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności
Stacjonarne

Niestacjonarne

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

3

W

AF
…

W

AF

15

15

15

15

15

15

15

15

75

45

75

45

35

20

35

20

25

15

25

15

10

10

10

10

90

60

90

60

2

3

2

5

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia:
 ćwiczenia praktyczne/laboratoryjne
 ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i
aktywność)
 przegląd prac
 zaliczenie praktyczne

Wykaz literatury:

Podstawowe kryteria:
 Wykonanie projektów i prac zaliczeniowych.
Umieszczenie ich we własnych zasobach
sieciowych udostępnionych grupie i
prowadzącemu zajęcia.
Literatura podstawowa:
Bajdak Andrzej (red.) – Internet w marketingu, PWE,
Warszawa
2003
Frontczak T. – Twój biznes w Internecie. Podręcznik emarketingu, Axel Springer Polska, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
Mącik R. – Wykorzystanie Internetu w badaniach
marketingowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009
Michalak P., Daszkiewicz D., Musz A., – Marketing
wirusowy
w
Internecie,
Helion,
Gliwice
2009
Pankiewicz K. (red) – E-marketing w akcji, Helion, Gliwice
2008

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:

Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
ZARZĄDZANIE
Nazwa kierunku studiów

Kod
przedmiotu

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
Specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: II

Semestr: IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
15
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:

30

Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

15
30
Sposób realizacji zajęć

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
Psychologia ogólna, psychologia w zarządzaniu

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu
procesu porozumiewania się z uwzględnieniem specyfiki
komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz znaczenia
prawidłowej komunikacji w każdym obszarze ludzkiego
działania
Wiedza: K_W08; K_W12
Wiedza dotycząca procesu komunikacji z uwzględnieniem
filtrów komunikacyjnych, szumu oraz znaczenia procesu
porozumiewania się w organizacji i poza nią
Wiedza dotycząca specyfiki poszczególnych narzędzi
komunikacyjnych i technologii w procesie porozumiewania
się

Umiejętności: K_U18; K_U22
Potrafi przewidywać motywy ludzkiego postępowania w
kontekście procesu komunikacji i przewidywać ewentualne
niepowodzenia w relacjach interpersonalnych
Kompetencje społeczne: K_K01: K_K02; K_K10
Posiada świadomość własnych ograniczeń i potrzeby stałego
rozwoju własnych kompetencji komunikacyjnych
Jest zorientowany na komunikację z otoczeniem
Wykorzystuje umiejętności komunikacyjne w organizacji
podczas procesu kierowania, negocjacji, rozwiązywania
konfliktów
Pełny opis przedmiotu/treści
programowe
Wykład + ćwiczenia

1. Podstawy procesu porozumiewania się
 Determinanty procesów komunikacyjnych
 Model porozumiewania się
 Filtry komunikacji
 Kompetencje komunikacyjne
2. Porozumiewanie się a „ja”
 Cechy obrazu samego siebie a procesy
komunikacyjne
 Budowanie własnego wizerunku
3. Komunikacja werbalna – język
 Natura języka
 Wpływ języka na procesy porozumiewania się
 Język odpowiedzialności / język destrukcyjny
 Płeć a język
4. Komunikacja niewerbalna
 Definicje komunikacji niewerbalnej
 Właściwości komunikacji niewerbalnej
 Funkcje komunikacji niewerbalnej
 Typy komunikacji niewerbalnej
5. Słuchanie
 Znaczenie i definicje słuchania
 Składniki procesu aktywnego słuchania
 Rodzaje reakcji słuchającego
6. Emocje a proces komunikacji
 Wyrażanie emocji
 Wpływ emocji na skuteczność procesu komunikacji
 Sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami
7. Intymność i dystans w relacjach interpersonalnych
 Wymiar intymności i dystansu w komunikacji
 Czynniki wpływające na intymność i dystans
 Ujawnianie siebie w relacjach
8. Specyficzne formy komunikacji – perswazja i
manipulacja
 Teorie perswazji
 Wyznaczniki skuteczności perswazji
 Specyficzne metody manipulacji w procesach
komunikacyjnych
9. Błędy spostrzegania i ocenia innych
10. Komunikacja asertywna
 Definicje asertywności




Rodzaje zachowań asertywnych
Kompetencje asertywne

Metody prowadzenia zajęć
 wykład z prezentacją multimedialną
 ćwiczenia audytoryjne: gry symulacyjne / praca w
grupach / analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) /
dyskusja / rozwiązywanie zadań
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

Niestacjonarne
W

AF

15

15

15

30

75

45

75

45

35

20

35

20

25

15

25

15

10

10

10

10

90

60

90

60

150
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

3

150
2

3

2

5
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 wykład: zaliczenie z oceną
 ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Formy zaliczenia:
 wykład - zaliczenie pisemne: testowe/ z pytaniami
(zadaniami) otwartymi
 ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej:
przygotowanie projektu lub prezentacji samodzielne zaplanowanie i przeprowadzenie
warsztatu z zakresu komunikacji interpersonalnej

Wykaz literatury:

Podstawowe kryteria: na egzaminie uzyskanie minimum
51% maksymalnej wartości punktowej; przygotowanie i
samodzielne przeprowadzenie warsztatu z zakresu
komunikacji interpersonalnej
Literatura podstawowa:
1. Adler, R.B., Rosenfeld, L.B., Proctor, R.F. (2011)
Relacje interpersonalne – proces porozumiewania
się; Rebis
2. Tokarz. M. (2006) Argumentacja, perswazja,

3.
4.

manipulacja – wykłady z teorii komunikacji; GWP
Nęcki, Z. (2000) Komunikacja międzyludzka,
Antykwa
Wojciszke, B. (2006) Błędy ocenia i spostrzegania
innych

Literatura uzupełniająca:
1. Czekaj, M. (2011) Komunikacja naprawdę skuteczna,
Helion
2. Nęcki, Z. (2000) Negocjacje w biznesie, Antykwa
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Aleksandra Peplińska
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
ZARZĄDZANIE
Nazwa kierunku studiów

Kod
przedmiotu

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Psychologia w zarządzaniu

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
Specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: II

Semestr: IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

30

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
15
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

15
30
Sposób realizacji zajęć

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

15
Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
Psychologia ogólna, psychologia w zarządzaniu

Lektoraty

Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu
procesu porozumiewania się z uwzględnieniem specyfiki
komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz znaczenia
prawidłowej komunikacji w każdym obszarze ludzkiego
działania
Wiedza: K_W08; K_W12
Wiedza dotycząca procesu komunikacji z uwzględnieniem
filtrów komunikacyjnych, szumu oraz znaczenia procesu
porozumiewania się w organizacji i poza nią
Wiedza dotycząca specyfiki poszczególnych narzędzi
komunikacyjnych i technologii w procesie porozumiewania
się
Umiejętności: K_U18; K_U22
Potrafi przewidywać motywy ludzkiego postępowania w
kontekście procesu komunikacji i przewidywać ewentualne
niepowodzenia w relacjach interpersonalnych
Kompetencje społeczne: K_K01: K_K02; K_K10
Posiada świadomość własnych ograniczeń i potrzeby stałego
rozwoju własnych kompetencji komunikacyjnych
Jest zorientowany na komunikację z otoczeniem
Wykorzystuje umiejętności komunikacyjne w organizacji
podczas procesu kierowania, negocjacji, rozwiązywania
konfliktów

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe
Wykład + ćwiczenia

11.




12.


13.




14.




15.



16.



17.

Podstawy procesu porozumiewania się
Determinanty procesów komunikacyjnych
Model porozumiewania się
Filtry komunikacji
Kompetencje komunikacyjne
Porozumiewanie się a „ja”
Cechy obrazu samego siebie a procesy
komunikacyjne
Budowanie własnego wizerunku
Komunikacja werbalna – język
Natura języka
Wpływ języka na procesy porozumiewania się
Język odpowiedzialności / język destrukcyjny
Płeć a język
Komunikacja niewerbalna
Definicje komunikacji niewerbalnej
Właściwości komunikacji niewerbalnej
Funkcje komunikacji niewerbalnej
Typy komunikacji niewerbalnej
Słuchanie
Znaczenie i definicje słuchania
Składniki procesu aktywnego słuchania
Rodzaje reakcji słuchającego
Emocje a proces komunikacji
Wyrażanie emocji
Wpływ emocji na skuteczność procesu komunikacji
Sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami
Intymność i dystans w relacjach interpersonalnych




18.

Metody prowadzenia zajęć

Wymiar intymności i dystansu w komunikacji
Czynniki wpływające na intymność i dystans
Ujawnianie siebie w relacjach
Specyficzne formy komunikacji – perswazja i
manipulacja
 Teorie perswazji
 Wyznaczniki skuteczności perswazji
 Specyficzne metody manipulacji w procesach
komunikacyjnych
19. Błędy spostrzegania i ocenia innych
20. Komunikacja asertywna
 Definicje asertywności
 Rodzaje zachowań asertywnych
 Kompetencje asertywne
 wykład z prezentacją multimedialną
 ćwiczenia audytoryjne: gry symulacyjne / praca w
grupach / analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) /
dyskusja / rozwiązywanie zadań
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

Niestacjonarne
W

AF

15

15

15

30

75

45

75

45

35

20

35

20

25

15

25

15

10

10

10

10

60

90

90
150

9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

3

2

3
5

10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 wykład: zaliczenie z oceną
 ćwiczenia: zaliczenie bez oceny

60
150
2

Formy zaliczenia:
 wykład - zaliczenie pisemne: testowe/ z pytaniami
(zadaniami) otwartymi
 ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej:
przygotowanie projektu lub prezentacji samodzielne zaplanowanie i przeprowadzenie
warsztatu z zakresu komunikacji interpersonalnej

Wykaz literatury:

Podstawowe kryteria: na egzaminie uzyskanie minimum
51% maksymalnej wartości punktowej; przygotowanie i
samodzielne przeprowadzenie warsztatu z zakresu
komunikacji interpersonalnej
Literatura podstawowa:
5. Adler, R.B., Rosenfeld, L.B., Proctor, R.F. (2011)
Relacje interpersonalne – proces porozumiewania
się; Rebis
6. Tokarz. M. (2006) Argumentacja, perswazja,
manipulacja – wykłady z teorii komunikacji; GWP
7. Nęcki, Z. (2000) Komunikacja międzyludzka,
Antykwa
8. Wojciszke, B. (2006) Błędy ocenia i spostrzegania
innych

Literatura uzupełniająca:
3. Czekaj, M. (2011) Komunikacja naprawdę skuteczna,
Helion
4. Nęcki, Z. (2000) Negocjacje w biznesie, Antykwa
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Aleksandra Peplińska
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny
rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU (SYLABUS PRZEDMIOTU)
GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU

Nazwa przedmiotu: KOMUNIKOWANIE SPOŁECZNE
Kod
przedmiotu

Nazwa kierunku studiów:

Zarządzanie

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów:

Zarządzanie logistyką, zarządzanie sportem,
samodzielny księgowy, zarządzanie
bezpieczeństwem, Psychologia w
zarządzaniu, zarządzanie finansami
Wydział Nauk Społecznych

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy:
ogólny
Kategoria przedmiotu:

obligatoryjny
Status przedmiotu:
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok:
III

Semestr:
VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

RAZEM

10

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

10

Sposób realizacji zajęć:

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
Podstawy psychologii

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi:
Cel kształcenia:

W wyniku procesu kształcenia student powinien: znać podstawy
teoretyczne procesu komunikacji, znać i rozumieć
socjopsychologiczne uwarunkowania komunikacji społecznej, znać
i rozumieć zasady sprawnej komunikacji społecznej, potrafić
świadomie wybierać typy zachowań w zależności od sytuacji,
potrafić prawidłowo komunikować się i być aktywnym
słuchaczem, potrafić skutecznie prowadzić rozmowy z otoczeniem
znać znaczenie komunikacji społecznej dla innych nauk:
marketing, zarządzanie, public relations, rozumieć i znać pojęcia:
reputacji, wizerunku, opinii organizacji, znać podstawowe pojęcia,
cele i zadania PR jako nauki zajmującej się zarządzaniem
komunikacją, rozumieć związek PR z innymi metodami
komunikowania się organizacji z otoczeniem, znać zasady

komunikowania się w procesie PR, rozumieć psychologiczne
podstawy PR, znać techniki twórczego myślenia i umieć je
stosować praktycznie, umieć asertywnie przyjmować krytykę i
odpowiadać na krytykę znać zasady współpracy z mediami umieć
dokonać prezentacji i autoprezentacji w aspekcie werbalnym i
pozawerbalnym.
W toku zajęć student powinien nabyć następujące umiejętności:
-Tworzenie efektywnych układów komunikacyjnych
- tworzenie efektywnej komunikacji w oparciu o werbalne i
niewerbalne aspekty komunikacji
- budowanie komunikacji w różnych typach organizacji
- znać podstawowe błędy komunikacyjne

Efekty kształcenia:

Wiedza
 charakteryzuje role i funkcje organizacyjne K_W17
Umiejętności:
 przeprowadza analizę i ocenę podstawowych rozwiązań
organizacyjnych, struktur i procesów z uwzględnieniem
zasobów K_U21
 przewiduje zachowania członków organizacji w
aspekcie ich motywów i podejmuje próbę wpływu na
nie w określonym zakresie K_U22
Kompetencje społeczne:
- komunikuje się z otoczeniem, przekonuje i negocjuje w
imię osiągania wspólnych celów w miejscu pracy i poza
nim K_K05

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Interdyscyplinarny charakter komunikacji społecznej; zarys historii
problematyki. Klasyczne ujęcia teoretyczne komunikacji
społecznej. Wybrane współczesne ujęcia teoretyczne problemu
komunikacji społecznej: konstruktywizm, teoria systemów, teoria
skryptów, analiza transakcyjna, ujęcie psychologii humanistycznej.
Komunikacja niewerbalna i werbalna – z perspektywy
filogenetycznej i ontogenetycznej. Udział świadomych i
nieświadomych procesów przetwarzania informacji w aktach
emisji i recepcji komunikatu. Zakres wolicjonalnej kontroli
zachowań pełniących funkcję komunikatów. Komunikacja
interpersonalna z perspektywy neuropsychologicznej – problem
komunikatów podprogowych (subliminalnych). Komunikacja
werbalna. Podstawowe funkcje języka. Zasady konwersacji i jej
organizacja. Zagadnienia wokół problematyki efektywnego
mówienia i słuchania. Determinanty nieporozumień jak i
skutecznego komunikowania werbalnego. Różnice indywidualne w
zakresie zachowań konwersacyjnych. Specyfika komunikacji
werbalnej w różnych uwarunkowaniach środowiskowych,
społecznych i kulturowych. Tekst jako komunikat w różnych
kontekstach sytuacyjnych; możliwości i ograniczenia.
Konstruowanie tekstu zrozumiałego i przekonującego –
perspektywa psycholingwistyczna. Zaburzenia w procesach
komunikacji interpersonalnej. Typologia niewerbalnych aktów
komunikacji i ich znaczenie funkcjonalne. Analiza skuteczności
różnych kanałów komunikacji w odniesieniu do danych
eksperymentalnych. Proksemika – zarys problematyki ze
szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego kanału komunikacji
niewerbalnej w odniesieniu do różnic indywidualnych i
kulturowych. Odległości interpersonalne w mediach. Analiza
aktów komunikacji dokonywanych za pośrednictwem: pozycji
ciała, wyglądu fizycznego, kontaktu wzrokowego, mimiki twarzy,
gestykulacji oraz kanału wokalnego. Kreatywność i techniki
twórczego myślenia w komunikacji interpersonalnej – sztuka

argumentacji.

Metody prowadzenia zajęć:
Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS

Wykład z prezentacją multimedialną, case study, sytuacje
problemowe, pogadanki, filmy, scenki, praca w grupie.
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
Formy aktywności
Stacjonarne

W
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze studentem
wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze studentem
nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału nauczyciela
akademickiego Razem rubryki
(5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w tym
studiowanie zalecanej literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

Niestacjonarne

AF

W

30

10

5

20

5

10

5

5
35

10
35

9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

AF

10

1

1
1

Sposób zaliczenia: zaliczenie bez oceny
Formy zaliczenia: zaliczenie ustne
Podstawowe kryteria:
Literatura podstawowa:
Wykaz literatury:
- Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej,
Poznań 1998, Zysk i S-ka
- M. Armstrong Zarządzanie zasobami ludzkimi,
Warszawa 2011.
- E. Griffin Podstawy komunikacji społecznej, Warszawa
2011.
Literatura uzupełniająca:
- Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000,
ANTYKWA
- Cialdini R., Wywieranie wpływu na innych. Teoria i
praktyka, Gdańsk 2001, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Frączek Adriana
Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Nazwa kierunku studiów

Zarządzanie

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Samodzielny księgowy

Kod
przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
j. polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów: studia pierwszego
stopnia

Rok: III

Semestr: 5

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

6
9
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:

15

Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

3
12
Sposób realizacji zajęć

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Cel kształcenia

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

9
Zajęcia realizowane są:
 zajęcia na studiach w sali dydaktycznej GWSH w
Gdańsku
Wymagania formalne:
 student posiada wiedzę z podstaw rachunkowości,
rachunkowości finansowej
Wymagania wstępne:
 student zna podstawową terminologię stosowaną
w rachunkowości,
 student umie samodzielnie zdobywać wiedzę,
 student potrafi współpracować w grupie,
 student na bieżąco opanowuje materiał przedmiotu
Celem wykładu jest przekazanie studentom podstaw wiedzy
z zakresu prowadzenia księgowości w małej firmie.

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Wiedza:
Student
- zna zasady prowadzenia ewidencji w małej firmie,
- wie kto powinien prowadzić PKPiR i w jakiej formie
należy przechowywać księgę i dowody księgowe,
- zna i właściwie kwalifikuje dokumenty związane z
prowadzoną księgą,
- zna zasady ewidencji kosztów w księdze,
- umie amortyzować środki trwałe i wartości niematerialne
i prawne związane z prowadzoną działalnością,
- zna zasady ewidencji przychodów w księdze,
- zna zasady wyceny składników w spisie z natury,
- wie jak prowadzić dodatkową ewidencję,
- zna terminy i zasady sporządzania deklaracji VAT – 7,
- wie jak obliczyć zaliczkę miesięczną na podatek
dochodowy,
- wie jak zamknąć rok podatkowy.
Umiejętności:
Student:
- klasyfikuje operacje gospodarcze,
- ewidencjonuje przychody i koszty w PKPiR,
- prowadzi ewidencję dodatkową ,
- oblicza zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy,.
Kompetencje społeczne:
Student:
- posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy
i umiejętności
- rozumie potrzebę nieustannego uczenia się
i aktualizowania wiedzy
- potrafi pracować w zespole
- potrafi myśleć i działać w sposób zaangażowany
- ma świadomość społecznych aspektów praktycznego
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz
związanej z tym odpowiedzialności.
I Ogólne zasady prowadzenia Podatkowej Księgi
Przychodów i Rozchodów
Zasady prowadzenia ewidencji w małej firmie. Podmioty
zobowiązane do prowadzenia księgi przychodów i
rozchodów. Założenie księgi. Księga w komputerze.
Inwentaryzacja w małej firmie. Zasady wyceny
materiałów. Dokumentacja związana z prowadzoną
księgą przychodów i rozchodów. Prowadzenie
dodatkowej ewidencji. Podatnicy VAT. Prowadzenie
księgi przez biuro rachunkowe.
II Zasady ewidencji kosztów i przychodów w księdze.
Zamknięcie miesięczne i roczne.
Rodzaje kosztów i ich ewidencja w księdze. Zdarzenia
gospodarcze, które nie są uznawane za koszty
prowadzonej działalności. Zasady amortyzacji i
ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych.
Rodzaje przychodów i ich ujecie w księdze podatkowej.
Zdarzenia gospodarcze, które nie są uznawane za
przychody z prowadzonej działalności.

Metody prowadzenia zajęć

Zamknięcie miesiąca w księdze. Zamknięcie księgi na
koniec roku. Ustalenie dochodu podatnika.
Terminarz
pracodawcy
prowadzącego
księgę
przychodów i rozchodów.
 wykład z prezentacją multimedialną
 ćwiczenia laboratoryjne: prowadzenie PKPiR z
wykorzystaniem odpowiedniego programu
komputerowego
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne Niestacjonarne

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze studentem
wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze studentem nie
wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału nauczyciela
akademickiego Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w tym
studiowanie zalecanej literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu, prezentacji,
dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów ECTS
dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów ECTS
dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

W

AF

W

AF

6

9

3

9

24

21

24

21

14

15

14

15

10

6

10

6

30

30

30

30

1

1

1

1

2

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
 zaliczenie bez oceny
Formy zaliczenia:
 test zaliczający
 wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie
projektu lub prezentacji / przeprowadzenie badań i
prezentacja ich wyników (pisemna / ustna) /
wykonanie określonej pracy praktycznej ustalenie
oceny zaliczeniowej na podstawie ocen
cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania
semestru
Podstawowe kryteria: za test student może otrzymać max
100%.
Ocena
0 %-50%
Ndst
51%-60%
Dst
61%-70%
Dst +
71%-80%
Db
81%-90%
Db+
91%-100%
Bdb

Wykaz literatury:

Literatura podstawowa:
1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie prowadzenia
podatkowej księgi
przychodów i rozchodów
2. R. Styczyński, Podatkowa Księga Przychodów i
Rozchodów. Praktyczne problemy prowadzenia, Oficyna
Wydawnicza Unimex, Wrocław 2010
3. A. Jeleńska, J. Czernecki, E. Piskorz-Liskiewicz,
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w
praktyce, Wszechnica Podatkowa, Kraków 2010
4. J.
Czernecki,
E.
Piskorz-Liskiewicz,
Zasady
prowadzenia PKPiR, Wszechnica Podatkowa, Kraków
2010
Literatura uzupełniająca:
1. T. Martyniuk, Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja –
podatki – ewidencja – sprawozdawczość, ODDK,
Gdańsk 2011

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
mgr Michał Imiołek
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: KULTURA JĘZYKA I WYPOWIEDZI
Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
Profil/profile kształcenia

Kod
przedmiotu

Zarządzanie logistyką, Zarządzanie
sportem, Samodzielny księgowy,
Zarządzanie bezpieczeństwem,
Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie
finansami
Wydział Nauk Społecznych
ogólnoakademicki
polski

Język wykładowy
ogólny
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: III

Semestr: VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Wykład

RAZEM

10
10

Ćwiczenia

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

10
10
Sposób realizacji zajęć

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej.
Orientacja na poziomie podstawowym w systemie nauk
humanistycznych; znajomość ogólnej terminologii z
zakresu nauk humanistycznych.
Student:
1. zna podstawy ortoepii, potrafi poprawnie i sprawnie
posługiwać się polszczyzną w mowie i na piśmie;
cechuje się wysoką kulturą języka i uwrażliwieniem
na problematykę poprawności językowej, jest
świadomy, że polszczyzna to wartość narodowa;
2. zna kryteria poprawności językowej oraz typologię
błędów językowych;
3. potrafi rozróżnić dwa poziomy normy językowej:
wzorcowy i użytkowy, stosuje zasady
poprawnościowe adekwatnie do sytuacji językowej,
ze świadomością wagi wypowiedzi oficjalnej jako
wzorcotwórczej;
4. zna zróżnicowanie wypowiedzi związane z
podziałem na style polszczyzny;
5. zna pojęcie i zasady etyki słowa;
6. zna zasady poprawnego i skutecznego mówienia,
zgodnie z kulturą żywego słowa.
Wiedza: K_W13
- zna teoretyczne podstawy i ogólne zasady tworzenia
tekstów językowych;
- zna wzorcotwórczą rolę wypowiedzi o charakterze
oficjalnym i wagę jej poprawności;
- definiuje pojęcia: języka, tekstu, kultury języka,
uzusu językowego i normy językowej (z
rozróżnieniem jej dwupoziomowości);
- rozpoznaje różne typy błędów językowych;
- rozróżnia odmienne style wypowiedzi, w tym
zwłaszcza styl urzędowy, charakteryzuje je;
- wyjaśnia i ilustruje reguły etyki słowa jako
elementu etyki zawodowej personelu
kierowniczego.

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Umiejętności: K_U05
- konstruuje poprawne i sprawne teksty językowe, w
tym wystąpienia i użytkowe formy wypowiedzi
(podanie, protokół, list urzędowy);
- wybiera adekwatny do danej sytuacji sposób
wypowiedzi;
- potrafi obserwować i analizować zjawiska językowe
w obszarze praktyki społecznej i weryfikować je w
świetle obowiązujących rozstrzygnięć
normatywnych;
- potrafi posługiwać się zasadami etyki słowa;
- wykorzystuje nabyte umiejętności językowe do
opisu i analizy problemów działalności
przedsiębiorstwa lub innej organizacji oraz opisu i
analizy ich otoczenia.
Kompetencje społeczne: K_K01, K_K02, K_K12
- docenia wagę zagadnień językowych w
porozumiewaniu się, rozumie potrzebę stałego
dokształcania się w zakresie praktyki językowej;
- jest gotowy do komunikowania się z otoczeniem w
miejscu pracy i poza nim, do przekazywania swojej
wiedzy w sprawny i poprawny sposób, wypowiada
się w ważnych sprawach społecznych z
zastosowaniem zasad etyki słowa;
- troszczy się o polszczyznę jako element dziedzictwa
kulturowego kraju, wykazuje odpowiedzialność za
nią jako wartość narodową.
1. Kultura języka jako gałąź językoznawstwa;
definicja języka; funkcje wypowiedzi językowej;
2. Definicje podstawowych pojęć kultury języka, w
tym etyki słowa, ich wzajemne odniesienia i relacje;
3. Kryteria poprawności językowej; typologia błędów
językowych ze szczególnym uwzględnieniem
sytuacji kłopotliwych i błędów słabo
uświadomionych wśród użytkowników języka;
4. Stylistyka, wybrane podziały polszczyzny na style
funkcjonalne; poprawność stylistyczna wypowiedzi,
zwłaszcza o charakterze oficjalnym;
5. Estetyka i sztuka mówienia, podstawy retoryki.
metoda wykładowa – wykład z prezentacją
multimedialną wraz z analizą tekstów z dyskusją
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum

10

Niestacjonarne
W
10

AF

3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

15

15

10

10

5

5

−

−

25

25
25

9. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla danej
formy zajęć
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Wykaz literatury :

25

1

1
1

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z bez oceny
Formy zaliczenia:
 zaliczenie ustne
Podstawowe kryteria:
- znajomość podstawowej lektury używanej w czasie
zajęć;
- znajomość lektury wskazanej do samodzielnego
studiowania;
- umiejętność poprawnego i sprawnego
wypowiadania się.
Literatura podstawowa:
1. Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria.
Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.
Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja,
słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.
Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa,
ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.
Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki,
Warszawa 2010.
2. Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A.
Markowski, Warszawa 2003.
Literatura uzupełniająca:
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce,
Szczecin 2002.
Łuczyński E., Współczesna interpunkcja polska,
Gdańsk 1999.
Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku,
Rzeszów 2001.
Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa

2006.
Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla
każdego, pod red. J. Podrackiego, Warszawa 1993.
Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk
2007.
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Anna Oller
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: LOGISTYKA W ZAOPATRZENIU I DYSTRYBUCJI
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Zarządzanie logistyką
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot

Wydział Nauk Społecznych

ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów: pierwszego stopnia
Rok: III

Semestr: VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Sposób realizacji zajęć
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
Mikro – makroekonomia, podstawy zarządzania, podstawy
logistyki, systemy logistyczne, organizacja procesów
logistycznych,
Podstawowe wiadomości z zakresu mikro – makroekonomii,
podstaw zarządzania i podstaw logistyki, umiejętność
definiowania i strukturalizacji systemów gospodarczych i
logistycznych, wiedza z zakresu podstawowych koncepcji

zarządzania

Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Opanowanie podstawowych pojęć, definicji, logistyka
zaopatrzenia, logistyka dystrybucji, charakterystyka
kryteriów podziału logistyki, fazowy podział logistyki
Opanowanie obszarów koncepcyjnych oraz podstawy
obszarów narzędziowych z zakresu logistyki w zaopatrzeniu
i dystrybucji
Wiedza:
Student rozumie istotę, zadania i funkcje podsystemu
logistyki zaopatrzenia i dystrybucji, opisuje referencyjne
modele logistyki zaopatrzenia i dystrybucji, potrafi
adoptować koncepcje,
strategie logistyczne funkcjonowania systemów
logistycznych w fazie zaopatrzenia i dystrybucji
Umiejętności:
Student potrafi zidentyfikować i opisać/omówić zadania i
funkcje logistyki zaopatrzenia i dystrybucji, definiować i
opisać główne komponenty procesów logistyki zaopatrzenia
i dystrybucji, potrafi dokonać ogólnej oceny
skuteczności i racjonalności funkcjonowania podsystemów
logistyki zaopatrzenia i dystrybucji
Kompetencje społeczne:
Rozwija swoje umiejętności krytycznej analizy badanej i
ocenianej rzeczywistości z punktu widzenia organizacji
procesów logistyki zaopatrzenia i dystrybucji, kreuje ścieżki
rozwiązań w zakresie racjonalizacji procesów logistyki
zaopatrzenia i dystrybucji
1.

Pojęcia i definicje oraz istota logistyki w zaopatrzeniu
dystrybucji

2.

Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia i dystrybucji

3.

Problemy szacowania potrzeb materiałowych, wyboru
dostawców, organizacji dostaw, magazynowania, metod
dystrybucji

4.

Kanał dystrybucyjny a kanał logistyczny – łańcuch logistyczny

5. Kształtowanie referencyjnych modeli procesów logistyki w
zaopatrzeniu i dystrybucji

Metody prowadzenia zajęć
 wykład / wykład problemowy / wykład konwersatoryjny /
wykład z prezentacją multimedialną
 ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją /
metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy,
praktyczny) / gry symulacyjne / praca w grupach /
analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) / dyskusja /
rozwiązywanie zadań
Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS

Formy aktywności

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności
Stacjonarne

Niestacjonarne

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

2

W

AF
…

W

AF

15

15

15

15

35

15

35

15

15

5

15

5

10

5

10

5

10

5

10

5

50

30

50

30

1

2

1

3
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
 zaliczenie bez oceny
Formy zaliczenia:
 zaliczenie / kolokwium

Wykaz literatury:

Podstawowe kryteria:
zgodność merytoryczna z pytaniem , sposób wypowiedzi
pisemnej
Literatura podstawowa:
o wykorzystywana podczas zajęć
Coyle, Bardi Longley: Zarządzanie logistyczne. PWE 2002

Literatura uzupełniająca
K. Rutkowski: Logistyka dystrybucji. Defin W-wa 2001
o
M. Chaberek, A. Jezierski, C. Mańkowski, L. Reszka:
Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia. Wyd.
GWSH.
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Dr Aandrzej Jezierski
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: MAKROEKONOMIA
Nazwa kierunku studiów

Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Wszystkie specjalności

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
j.polski
Język wykładowy
kierunkowy
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: I

Semestr: II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

30

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

45
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

30
45
Sposób realizacji zajęć

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Zajęcia realizowane są:
 w sali dydaktycznej GWSH
Wymagania formalne:
 student posiada wiedzę z zakresu przedsiębiorczości
i polityki społecznej
 student posiada wiedzę z zakresu mikroekonomii
Wymagania wstępne:
 student zna podstawową terminologię z zakresu polityki
gospodarczej i społecznej
 student zna podstawowe prawa ekonomiczne
 student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji
 student umie samodzielnie zdobywać wiedzę
 student potrafi współpracować w grupie
 student na bieżąco opanowuje materiał przedmiotu.

Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom szeroko
rozumianej wiedzy z zakresu podstaw makroekonomii
wzbogaconej o elementy teorii międzynarodowych stosunków
gospodarczych – trwałych reguł funkcjonowania gospodarki
ściśle zintegrowanej z gospodarką Unii Europejskiej i
gospodarką światową oraz roli polityki makroekonomicznej
w
rozwiązywaniu
głównych
problemów
makroekonomicznych.
Wiedza:
Student:
- nazywa podstawowe kategorie i prawa ekonomiczne
z zakresu makroekonomii
- definiuje mierniki makroekonomiczne
- opisuje rolę państwa w gospodarce
- wymienia typy bezrobocia oraz wyjaśnia ich przyczyny i
skutki
- definiuje i wyjaśnia zjawisko inflacji w gospodarce
- zna i opisuje procesy inflacyjne w Polsce
- rozróżniać rodzaje dochodów i wydatków budżetu
państwa
- wymienia i charakteryzuje instrumenty polityki fiskalnej
- wymienia i charakteryzuje instrumenty polityki
monetarnej
- opisać rolę handlu zagranicznego w dobie integracji
ekonomicznej
- wylicza i tłumaczy problemy makroekonomiczne
współczesnej gospodarki światowej.
Umiejętności:
Student:
- przedstawia podstawowe instrumenty oddziaływania
rządu na procesy gospodarcze
- ocenia rolę państwa w gospodarce Polski

-

stosuje metody obliczania produktu krajowego
brutto i rachunku dochodu narodowego,
ocenia dynamikę wzrostu i rozwoju gospodarczego
Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej,
wymienia i opisuje typy bezrobocia, przyczyny i skutki
dla gospodarki,
ocenia skuteczność walki z bezrobociem w Polsce,
opisuje procesy inflacyjne w Polsce,
analizuje strukturę dochodów i wydatków budżetu
państwa,
ocenia politykę fiskalną państwa polskiego,
charakteryzuje instrumenty polityki monetarnej,
ocenia rolę banków w gospodarce Polski i polityki
monetarnej,
określa rolę handlu zagranicznego w dobie integracji
gospodarki.

Kompetencje społeczne:
- posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy
i umiejętności
- rozumie potrzebę nieustannego uczenia się
i aktualizowania wiedzy
- potrafi pracować w zespole
- potrafi myśleć i działać w sposób zaangażowany
- ma świadomość społecznych aspektów praktycznego
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz
związanej z tym odpowiedzialności
Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Wykłady
I Rola państwa w gospodarce. Model AD-AS.
Cele i narzędzia polityki makroekonomicznej. Podstawowe
instrumenty oddziaływania rządu na procesy gospodarcze.
Ekonomiczne funkcje rządu : alokacyjna, stabilizacyjna
i redystrybucyjna. Ograniczenia i możliwości państwa. Idea
społecznej gospodarki rynkowej. Sektor publiczny i ochrona
socjalna państwa. Rola państwa w procesie transformacji
gospodarki polskiej. Krzywe AD i AS i ich wzajemne relacje.
II Rachunek dochodu narodowego
Ruch okrężny produktu i dochodu w gospodarce. Proces
tworzenia wartości dodanej i produkcji finalnej. PKB, PNB,
PNN, DN, dochody osobiste i dochody rozporządzalne.
Możliwości i ograniczenia rachunku dochodu narodowego.
III Keynesowski model równowagi
Struktura wydatków konsumpcyjnych. Rola oszczędności.
Prawo Engla. Funkcje konsumpcji i oszczędności. Krańcowa
skłonność do konsumpcji i krańcowa skłonność do
oszczędzania. Inwestycje. Rola realnych i nominalnych stóp
procentowych.
Warunek
równowagi
w
modelu
keynesowskim. Klasyczne podejście do wyznaczenia
produktu, a podejście Keynesowskie. Rola popytu w modelu
keynesowskim.
IV Budżet państwa i polityka budżetowa
Pojęcie i funkcja budżetu. Dochody i wydatki budżetu
państwa. Równoważenie budżetu. Deficyt budżetowy i jego
konsekwencje. Reakcje rządów na deficyt budżetowy. Dług
publiczny.
Automatyczne
stabilizatory
koniunktury.
Ekonomiczne i społeczne koszty zadłużenia.
V Zatrudnienie i bezrobocie
Zasoby siły roboczej i jej wykorzystanie. Czynniki
określające popyt i podaż siły roboczej. Pojęcie bezrobocia.
Przyczyny bezrobocia. Rodzaje bezrobocia. Społeczne i
ekonomiczne
konsekwencje
bezrobocia.
Mierzenie
bezrobocia. Sytuacja na rynku pracy w Polsce.
VI Inflacja
Pojęcie inflacji. Rodzaje inflacji. Przyczyny i przebieg
procesów inflacyjnych. Mierniki inflacji. Wpływ inflacji na
podział dochodów i bogactwa. Oddziaływanie inflacji na

produkcję i zatrudnienie. Krzywa Phillipsa w jej pierwotnej i
współczesnej formie. Stagflacja. Narzędzia polityki
antyinflacyjnej. Skuteczność zwalczania inflacji. Koszty
zwalczania inflacji. Inflacja w Polsce.
VII Cykliczny wzrost gospodarki
Pojęcie cyklu koniunkturalnego. Fazy cyklu. Cykl, a wzrost
gospodarczy. Teorie wahań cyklicznych. Prognozowanie
ekonomiczne cyklu i jego skuteczność. Przyczyny osłabienia
ostrości wahań cyklicznych po II wojnie światowej.
VIII Pieniądz, banki i polityka monetarna
Pieniądz i jego funkcje. Ewolucja pieniądza (kruszcowy,
papierowy, bezgotówkowy). Zasoby pieniądza i ich miary.
Równanie ilościowe pieniądza (równanie Fishera).
Powstanie i funkcje banków. Kreacja pieniądza. Bank
centralny i jego funkcje. Narzędzia realizacji polityki
pieniężnej: operacje otwartego rynku, polityka stopy
redyskontowej, regulacja rezerw obowiązkowych, pułap
kredytów i inne. Wpływ polityki pieniężnej na zagregowany popyt i
zagregowaną podaż.
IX Międzynarodowy system walutowy i finansowy
Kurs waluty. Rodzaje kursów walutowych. Czynniki określające
kursy walut. Parytet siły nabywczej. Aprecjacja i deprecjacja.
Dewaluacja i rewaluacja. Kursy walut, a stopa procentowa. Kursy
walut, a polityka budżetowa.
X Handel zagraniczny, a polityka gospodarcza
Przesłanki wymiany międzynarodowej. Przewaga absolutna
i względna.
Teoria
kosztów
komparatywnych.
Korzyści
z wymiany międzynarodowej. Terms of trade i ich znaczenie. Rola
handlu zagranicznego w gospodarce. Zagraniczna polityka
ekonomiczna – cele, metody, środki. Bilans płatniczy, bilans
obrotów bieżących, bilans handlowy. Czynniki wpływające na
równowagę bilansu płatniczego w krótkim i długim okresie.
Ochrona celna – koszty i korzyści. Bariery pozataryfowe. Dumping
i polityka antydumpingowa.
Ćwiczenia:
I Rachunek dochodu narodowego. Determinanty dochodu
narodowego.
Proces tworzenia wartości dodanej i produkcji finalnej. Metody
obliczania produktu krajowego brutto. Analiza struktury
rachunków dochodu narodowego Polski. Ujęcie statyczne i
dynamiczne dochodu narodowego. Polska na tle wybranych
gospodarek Europy i świata.
II Problem bezrobocia i inflacji.
Przyczyny i skutki bezrobocia dla społeczeństwa i gospodarki.
Sposoby i skuteczność walki z bezrobociem. Sytuacja na rynku
pracy w Polsce. Perspektywy rynku pracy w Polsce. Przyczyny i
skutki inflacji dla gospodarki. Inflacja w Polsce: przyczyny,
przebieg, skutki. Procesy inflacyjne w Polsce oraz w wybranych
krajach Unii Europejskiej.

III Budżet państwa i polityka fiskalna.
Podatki i wydatki państwa jako instrumenty stabilizacji

koniunktury. Aktywna i pasywna polityka fiskalna.
Automatyczne stabilizatory koniunktury. Analiza wielkości i
struktury budżetu Polski. Skutki polityki budżetowej Polski.
IV Pieniądz, banki i polityka monetarna.
Popyt na pieniądz i podaż pieniądza. Determinanty popytu
na pieniądz. Banki i ich rola w gospodarce. Proces kreacji
pieniądza. Instrumenty polityki monetarnej. System bankowy
w Polsce. Rola i znaczenie banków w gospodarce polskiej.
V Międzynarodowa współpraca i integracja gospodarcza.
Problemy współczesnej gospodarki światowej.
Znaczenie współpracy i integracji. Rola handlu
zagranicznego w dobie integracji. Globalizacja gospodarki.
Problemy globalne – przeludnienie, wyżywienie, ochrona
środowiska.

Metody prowadzenia zajęć
 wykład z elementami pogadanki
 ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie zadań z
wykorzystaniem materiałów ćwiczeniowych i rocznika
statystycznego /praca indywidualna i praca w grupach /,
analiza zdarzeń nietypowych, dyskusja i rozwiązywanie
problemów makroekonomicznych Polski i Świata.
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

Niestacjonarne
W

AF

30

15

30

15

80

55

80

55

60

30

60

30

20

15

20

15

10
110

70
180

10
110

70
180

9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

5

2

5

2

7
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 egzamin
 zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
 egzamin pisemny: testowy z zadaniami zamkniętymi i
zadaniami otwartymi
 zaliczenie ćwiczeń
 rozwiązanie samodzielnie dwóch problemów
makroekonomicznych
 aktywność na zajęciach – udział w pracach
zespołów, dyskusje i rozwiązywanie zadań
w grupach trzy-cztero osobowych.
Ocena końcowa z ćwiczeń - ustalana na podstawie ocen
cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru
Podstawowe kryteria:
maksymalna liczba punktów jaką student może otrzymać za
zadania w teście egzaminacyjnym lub z zaliczenia ćwiczeń –
po 30 punktów według następującej podziałki
Łączna liczba punktów Ocena
0 – 17
Ndst
18 – 20
Dst
21 – 22
Dst +
23 – 24
Db
25 – 27
Db+
28 – 30
Bdb

Wykaz literatury:

Literatura podstawowa:
1. R. Milewski (praca zbiorowa), Podstawy ekonomii,
PWN Warszawa 2009.
2. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia, t. I.
3. T. Kamińska, B. Kubska-Macierewicz, J. LaudańskaTrynka, Teorie podejmowania decyzji przez podmioty
rynkowe, Uniwersytet Gdański 2004.

Literatura uzupełniająca:
1. E. Kwella, Teoria makroekonomii, Wydawnictwo
Uniwersytety Gdańskiego.
2. P.A. Samuelson, Ekonomia, t.1, PWN Warszawa 1995.
3. M. Szczepaniec, Makroekonomia – Przewodnik,
Uniwersytet Gdański 1996.
4. Rocznik Statystyczny.
5. Publikacje prasowe.
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Małgorzata Leszczyńska
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: MARKETING SPORTOWY
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Zarządzanie sportem

Wydział Studiów Europejskich
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalizacyjny
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów: pierwszy

Rok: III

Semestr: V

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

30

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

45
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Sposób realizacji zajęć

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
 zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi GWSH

Podstawy marketingu
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wiedzą z
zakresu marketingowych zagadnień funkcjonowania
jednostek branży sportowej, procesów marketingowych
obserwowanych
w
sektorze
sportowym,
zasad
funkcjonowania współczesnego rynku usług sportowych.
Efektem kształcenia mają być umiejętności i kompetencje
rozumienia roli marketingu w prowadzeniu działalności
sportowej,
analizy
marketingowych
aspektów
funkcjonowania branży, świadomego stosowania metod i
technik marketingowych na rynku usług sportowych.

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Wiedza:
- wyodrębnia i charakteryzuje podstawowe koncepcje,
metody i techniki zarządzania działalnością marketingową
w sporcie oraz procesy związane z podejmowaniem decyzji;
- omawia zasady zarządzania procesami i projektami
marketingowymi w sporcie;
- wyjaśnia istotę i dokonuje charakterystyki zachowań
konsumpcyjnych
oraz
przedsiębiorczych
człowieka
i zespołów ludzkich, a także zasad wspierania
innowacyjnych procesów marketingowych w sporcie.
Umiejętności:
- dokonuje obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk
i procesów marketingowych występujących wewnątrz i na
zewnątrz organizacji sportowej stosując instrumentarium
marketingowe;
- wykorzystuje odpowiednie metody i narzędzia do opisu
i analizy problemów działalności marketingowej w sporcie
oraz opisu i analizy ich otoczenia rynkowego;
- dokonuje wyboru adekwatnie do sytuacji odpowiednich
metod i technik zarządzania marketingowego w sporcie
realizuje
poszczególne
funkcje
zarządzania
marketingowego
w
organizacji
sportowej
wraz
z samodzielnym formułowaniem ich szczegółowych
zakresów;
- formułuje samodzielnie i w pracy grupowej misję, wizję
i cele marketingowe przedsiębiorstwa sportowego.
Kompetencje społeczne:
- jest zorientowany na komunikację marketingową
przedsiębiorstw sportowych z otoczeniem i dzielenie się
wiedzą i doświadczeniami, w tym aktywnie uczestniczy w
debacie społecznej;
- potrafi dokonać analizy i interpretacji występujących
zjawisk marketingowych w sporcie wraz z formułowaniem
wniosków pozwalających na rozwiązanie sytuacji
problemowych z uwzględnieniem dobra wspólnego;
- ma świadomość swej roli i roli poszczególnych osób,
a także całej organizacji sportowej i skutków społecznych jej
działań marketingowych oraz odpowiedzialności za
powierzone mu zadania
WYKŁAD:
1. Wprowadzenie do problematyki marketingu sportu
2. Analiza otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa
sportowego
3. Badania marketingowe w sporcie
4. Konsument na rynku usług sportowych
5. Segmentacja rynku usług sportowych
6. Produkt sportowy
7. Dystrybucja usług sportowych
8. Cena usługi sportowej
9. Promocja w sporcie
10. Planowanie w marketingu sportowym
wykłady, studia przypadku, moderowane dyskusje

Metody prowadzenia zajęć

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim
(2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do
pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć,
w tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla danej
formy zajęć
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Niestacjonarne
W

30

15

30

45

15

15

15

30

60

60

3

AF

3
6

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
 kolokwium zaliczeniowe - test wyboru

Wykaz literatury:

Podstawowe kryteria:
60% - dst,
70% - dst+
80% - db
90% - db+
100% - bdb
Literatura podstawowa:
Sznajder A.: Marketing sportu. PWE, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:
Mruk. H.: Marketing Sportowy teoria i praktyka. Impact
Wydanie, 2004.
Schwarc E.C., Hunter J.D.: Advanced Theory and Practice in
Sport Marketing, Taylor & Francis Ltd, 2008.
Smith A.C.T.: Introduction to Sport Marketing,
BUTTERWORTH HEINEMANN, 2008
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Tomasz Taraszkiewicz

Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: MARKETING W SPORCIE I TURYSTYCE
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Zarządzanie turystyką i sportem

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalizacyjny
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów: pierwszy

Rok: III

Semestr: V

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

30

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

45
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Sposób realizacji zajęć

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
 zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi GWSH

Podstawy marketingu
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wiedzą z
zakresu marketingowych zagadnień funkcjonowania
jednostek branży sportowej, procesów marketingowych
obserwowanych
w
sektorze
sportowym,
zasad
funkcjonowania współczesnego rynku usług sportowych.
Efektem kształcenia mają być umiejętności i kompetencje
rozumienia roli marketingu w prowadzeniu działalności
sportowej,
analizy
marketingowych
aspektów

funkcjonowania branży, świadomego stosowania metod i
technik marketingowych na rynku usług sportowych.
Efekty kształcenia

Wiedza:
- wyodrębnia i charakteryzuje podstawowe koncepcje, metody i
techniki zarządzania działalnością marketingową w sporcie oraz
procesy związane z podejmowaniem decyzji;
- omawia zasady zarządzania procesami i projektami
marketingowymi w sporcie;
- wyjaśnia istotę i dokonuje charakterystyki zachowań
konsumpcyjnych oraz przedsiębiorczych człowieka
i
zespołów ludzkich, a także zasad wspierania innowacyjnych
procesów marketingowych w sporcie.

Umiejętności:
- dokonuje obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk
i procesów marketingowych występujących wewnątrz i na
zewnątrz organizacji sportowej stosując instrumentarium
marketingowe;
- wykorzystuje odpowiednie metody i narzędzia do opisu
i analizy problemów działalności marketingowej w sporcie
oraz opisu i analizy ich otoczenia rynkowego;
- dokonuje wyboru adekwatnie do sytuacji odpowiednich
metod i technik zarządzania marketingowego w sporcie
realizuje
poszczególne
funkcje
zarządzania
marketingowego
w
organizacji
sportowej
wraz
z samodzielnym formułowaniem ich szczegółowych
zakresów;
- formułuje samodzielnie i w pracy grupowej misję, wizję
i cele marketingowe przedsiębiorstwa sportowego.
Kompetencje społeczne:
- jest zorientowany na komunikację marketingową
przedsiębiorstw sportowych z otoczeniem i dzielenie się
wiedzą i doświadczeniami, w tym aktywnie uczestniczy w
debacie społecznej;
- potrafi dokonać analizy i interpretacji występujących
zjawisk marketingowych w sporcie wraz z formułowaniem
wniosków pozwalających na rozwiązanie sytuacji
problemowych z uwzględnieniem dobra wspólnego;
- ma świadomość swej roli i roli poszczególnych osób,
a także całej organizacji sportowej i skutków społecznych jej
działań marketingowych oraz odpowiedzialności za
powierzone mu zadania
WYKŁAD:
Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

11. Wprowadzenie do problematyki marketingu sportu
12. Analiza
otoczenia
marketingowego
przedsiębiorstwa
sportowego i turystycznego
13. Badania marketingowe w sporcie i turystyce
14. Konsument na rynku usług sportowych i turystycznych
15. Segmentacja rynku usług sportowych i turystycznych
16. Produkt sportowy
17. Dystrybucja usług sportowych i turystycznych
18. Cena usługi sportowej i turystycznej
19. Promocja w sporcie i turystyce
20. Planowanie w marketingu sportowym

wykłady, studia przypadku, moderowane dyskusje
Metody prowadzenia zajęć

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim
(2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do
pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć,
w tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla danej
formy zajęć
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu
Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną

Niestacjonarne
W

30

15

30

45

15

15

15

30

60

60

6

AF

6
6

Formy zaliczenia:
 kolokwium zaliczeniowe - test wyboru

Wykaz literatury:

Podstawowe kryteria:
60% - dst,
70% - dst+
80% - db
90% - db+
100% - bdb
Literatura podstawowa:
Sznajder A.: Marketing sportu. PWE, Warszawa 2011.
Rekreacja i czas wolny, red. R. Winiarski, Warszawa 2012.
Kędzior J. , Wawrzak-Chodaczek M. (red.), (2000): Czas wolny w
różnych jego aspektach. Wrocław: wyd. UW.
Literatura uzupełniająca:
Mruk. H.: Marketing Sportowy teoria i praktyka. Impact Wydanie,
2004.
Schwarc E.C., Hunter J.D.: Advanced Theory and Practice in Sport
Marketing, Taylor & Francis Ltd, 2008.
Smith A.C.T.: Introduction to Sport Marketing, BUTTERWORTH
HEINEMANN, 2008

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Tomasz Taraszkiewicz

Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: MARKETING
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Zarządzanie logistyką, zarządzanie sportem,
samodzielny księgowy, zarządzanie
bezpieczeństwem, Psychologia w
zarządzaniu, zarządzanie finansami

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot

Wydział Nauk Społecznych

ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
kierunkowy
Kategoria przedmiotu
obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok:
II

Semestr:
III

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30

15

---

---

---

---

---

RAZEM

45
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30

15

---

---

---

---

---

RAZEM

45
Sposób realizacji zajęć
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Cel kształcenia

Zajęcia realizowane są zajęcia w sali dydaktycznej
Przedmioty wprowadzające:
Podstawy zarządzania, mikroekonomia
Wymagania wstępne:
znajomość podstawowej problematyki ekonomicznej
WYKŁAD:
Zapoznanie z teorią marketingu, podstawowych pojęciami,
prawidłowościami i problemami marketingu, narzędziami
marketingowymi wykorzystywanymi przez podmioty
gospodarcze w sferze planowania i realizowania działań
rynkowych firmy. Określenie miejsca marketingu w
strukturze działań firmy zarówno w sferze teorii, jak i
praktyki zarządzania. Zapoznanie ze zmianami i
współczesnymi koncepcjami związanymi z działalnością
marketingową przedsiębiorstw.

ĆWICZENIA:
Umiejętność stosowania technik i narzędzi marketingowych
dla sprawnego funkcjonowania podmiotu gospodarczego,
planowania i weryfikacji strategii marketingowej
przedsiębiorstwa, dokonywanie analizy otoczenia firmy,
środowiska rynkowego, rozwiązywanie problemów
marketingowych.

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Wiedza:
K_W06; K_W14; K_W19
Wyodrębnia i charakteryzuje podstawowe koncepcje,
metody i techniki zarządzania działalnością marketingową
oraz procesy związane z podejmowaniem decyzji;
Omawia zasady zarządzania procesami i projektami
marketingowymi;
Wyjaśnia istotę i dokonuje charakterystyki zachowań
konsumpcyjnych oraz przedsiębiorczych człowieka i
zespołów ludzkich, a także zasad wspierania innowacyjnych
procesów marketingowych.
Umiejętności:
K_U01; K_U05; K_U06; K_U16; K_U28
Dokonuje obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk i
procesów marketingowych występujących wewnątrz i na
zewnątrz organizacji stosując instrumentarium
marketingowe;
Wykorzystuje odpowiednie metody i narzędzia do opisu i
analizy problemów działalności marketingowej oraz opisu i
analizy ich otoczenia rynkowego;
Dokonuje wyboru adekwatnie do sytuacji odpowiednich
metod i technik zarządzania marketingowego;
Realizuje poszczególne funkcje zarządzania marketingowego
wraz z samodzielnym formułowaniem ich szczegółowych
zakresów;
Formułuje samodzielnie i w pracy grupowej misję, wizję i
cele marketingowe przedsiębiorstwa.
Kompetencje społeczne:
K_K02; K_K07; K_K15
Jest zorientowany na komunikację marketingową
przedsiębiorstw z otoczeniem i dzielenie się wiedzą i
doświadczeniami, w tym aktywnie uczestniczy w debacie
społecznej;
Potrafi dokonać analizy i interpretacji występujących zjawisk
marketingowych wraz z formułowaniem wniosków
pozwalających na rozwiązanie sytuacji problemowych z
uwzględnieniem dobra wspólnego;
Ma świadomość swej roli i roli poszczególnych osób, a także
całej organizacji i skutków społecznych jej działań
marketingowych oraz odpowiedzialności za powierzone mu
zadania.
WYKŁAD:
1. Istota i koncepcje marketingowe.
2. Podstawowe elementy marketingu, koncepcja i
narzędzia marketing mix.
3. Otoczenie przedsiębiorstwa, analiza otoczenia PEST,

pojęcie przewagi konkurencyjnej, analiza SWOT.

4. Nabywca, postępowanie nabywców na rynku,
5. Segmentacja rynku, pozycjonowanie produktu, mapa
percepcji produktu.

6. Badania marketingowe, źródła informacji, metody
badań marketingowych.
7. Produkt, cykl życia produktu, macierz produktów wg
BCC.
8. Zarządzanie marką.
9. Całościowa identyfikacja firmy
10. Cena, polityka cenowa.
11. Dystrybucja, logistyka dystrybucji.
12. Promocja, promotion-mix, cele i funkcje promocji,
strategia push i pull.
13. Reklama, psychologiczne oddziaływanie reklamy,
przekaz reklamowego.
14. Sprzedaż osobista.
15. Promocja sprzedaży, merchandising.
16. Public relations, media relations, wewnętrzne PR,
sponsoring,
17. Plan marketingowy.

Metody prowadzenia zajęć

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS

ĆWICZENIA:
1. Analiza otoczenia podmiotu gospodarczego. Ćwiczenia z
zakresu przeprowadzania analizy SWOT konkretnego
przedsiębiorstwa, analiza PEST.
2. Ćwiczenia z zakresu przeprowadzania segmentacji
rynku, określania rynku docelowego i pozycjonowania
produktu na przykładzie przedsiębiorstw i marek
istniejących na rynku.
3. Tworzenie mapy percepcji dla wybranego produktu.
Zastosowanie mapy percepcji w konkretnej branży.
4. Analizy portfelowe, macierz produktów wg BCC –
praktyczne zastosowanie.
5. Badania marketingowe – praktyczne przeprowadzenie
badań marketingowych za pomocą ankiety. Określenie
przedmiotu i celu badań, wielkości próby, metod analizy
danych,
interpretacja,
przygotowywanie
raportu
z badań i prezentacja wyników badań.
6. Polityka cenowa – kierunki polityki cenowej, metody
kształtowania ceny.
7. Dystrybucja – projektowanie kanałów dystrybucji, rola
pośrednika w kanale dystrybucji, zastosowanie strategii
pull i push.
8. Strategia promocji – opracowywanie planów promocji
dla konkretnej marki/przedsiębiorstwa.
9. Plan marketingowy – projektowanie planu.
 wykład konwersatoryjny połączony z prezentacją
multimedialną
 ćwiczenia audytoryjne: metoda projektów (projekt
badawczy, wdrożeniowy, praktyczny), praca w grupach,
dyskusja, rozwiązywanie zadań
Formy aktywności

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

Niestacjonarne
W

AF

30

15

30

15

70

60

70

60

30

20

30

20

30

0

30

0

10

40

10

40

100

75

100

75

175
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Wykaz literatury:

4

175
3

4

3

7

Sposób zaliczenia:
 wykład: egzamin
 ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
 egzamin pisemny: z pytaniami otwartymi
 zaliczenie ustne
 wykonanie prac zaliczeniowej: przygotowanie
projektów marketingowych i prezentacji,
przeprowadzenie badań i prezentacja ich wyników
(pisemna i ustna),
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen
cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania
semestru
Podstawowe kryteria:
Student otrzyma z egzaminu ocenę pozytywną, jeżeli uzyska
następujące wyniki:
‐ 50% do 60% - dostateczny
‐ 61% do 70% - dostateczny plus
‐ 71% do 80% - dobry
‐ 81% do 90% - dobry plus
‐ 91% do 100% - bardzo dobry
Jakość merytoryczna i formalna projektów zaliczeniowych i
prezentacji, obecność na zajęciach, aktywność.
Literatura podstawowa:
1. Michalski Eugeniusz, Marketing, PWN, Warszawa
2003.
2. Żurawik Wojciech, Marketing, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
3. Kramer Teodor, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa

2004.

4. Kotler Philip, Marketing, PWE, Warszawa 2002.
Literatura uzupełniająca:
1. Andrzej Falkowski, Tadeusz Tyszka. Psychologia
zachowań konsumenckich. Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2003.
2. Marketing i Rynek, miesięcznik PWE.
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Katarzyna Zajt
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU

Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA

Nazwa kierunku studiów

Kod
przedmiotu

ZARZĄDZANIE
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Zarządzanie logistyką, Samodzielny
księgowy, Zarządzanie sportem,
Zarządzanie bezpieczeństwem,
Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie
finansami
Wydział Nauk Społecznych

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
kierunkowy
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: I

Semestr: I

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

15

30

Seminarium

RAZEM

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

45
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

RAZEM

15
45
Sposób realizacji zajęć

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Zajęcia realizowane są w sali dydaktycznej GWSH

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

brak

Efekty kształcenia

Wiedza:
Podstawowe własności funkcji elementarnych, różne metody
obliczania wyznaczników, operacje na macierzach,
własności iloczynu wektorowego i skalarnego, pojęcie
pochodnej i jej stosowanie, podstawowe rozkłady
prawdopodobieństwa, elementy kombinatoryki.
Umiejętności:
Umieć wykonywać podstawowe rachunki związane z
potęgowaniem i pierwiastkowaniem, umieć odczytywać
własności funkcji z ich wykresów (i na odwrót), stosować
rachunek macierzowy, umiejętnie stosować zapis wektorowy
i macierzowy, poznać podstawowe pojęcia rachunku
prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki oraz
stosować rachunek różniczkowy.
Kompetencje społeczne:
Umiejętność pracy w grupie, umiejętność zadawania pytań,
aby uzyskać satysfakcjonujące odpowiedzi.
1. Potęgowanie i pierwiastkowanie. Funkcje jednej
zmiennej. Podstawowe typy funkcji: funkcja liniowa,
kwadratowa, wykładnicza, logarytmiczna.
2. Macierze i operacje na macierzach – przykłady w
ekonomii. Wyznaczniki i ich własności. Obliczanie
wyznaczników. Macierz odwrotna i jej zastosowania.
Wzory Cramera, rozwiązywanie układów równań
liniowych.
3. Wektory i kombinacje liniowe wektorów. Iloczyn
wektorowy, skalarny i mieszany, zastosowania.
4. Pochodna funkcji. Podstawowe wzory na pochodne,
obliczanie pochodnych. Zastosowania pochodnej w
ekonomii.
5. Kombinatoryka i elementy rachunku
prawdopodobieństwa: pojęcie prawdopodobieństwa,
prawdopodobieństwo warunkowe, wzór Bayesa, schemat
Bernoulliego, rozkład normalny.
Wykład z pomocą slajdów i tablicy. Ćwiczenia tablicowe,
czasem praca w grupach.

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Nabycie umiejętności stosowania matematyki w zarządzaniu,
poznanie elementów algebry liniowej i podstaw rachunku
różniczkowego i rachunku prawdopodobieństwa jako
przygotowania do studiowania statystyki, ekonomii.

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze studentem
wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze studentem
nie wliczane do pensum

Niestacjonarne

W

AF
…

W

AF

15

30

15

30

4. Godziny bez udziału nauczyciela
akademickiego Razem rubryki
(5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w tym
studiowanie zalecanej literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

45

90

45

90

30

30

30

30

40

40

15

20

15

20

60

120

60

120

2

4

2

4

6
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

6
6

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 Ćwiczenia – zaliczenie z oceną
 Wykład – zaliczenie bez oceny
Formy zaliczenia:
 Dwa kolokwia z pytaniami i zadaniami otwartymi
Podstawowe kryteria:
aby uzyskać zaliczenie, trzeba otrzymać co najmniej połowę
możliwych punktów. Zaliczenie wykładów na podstawie
obecności i zaliczenia ćwiczeń.
Wykaz literatury:
Literatura podstawowa:
‐ slajdy z wykładów
‐ „Analiza Matematyczna I” Gewert, Skoczylas.
‐ „Matematyka – podstawy z elementami matematyki
wyższej”, wydawnictwo PG, praca zbiorowa pod
redakcją B. Wikieł.
Literatura uzupełniająca:
Matura z matematyki, poziom podstawowy – dowolny autor
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Mgr Marzena Celińska

Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Zarządzanie logistyką, zarządzanie sportem,
samodzielny księgowy, zarządzanie
bezpieczeństwem, Psychologia w
zarządzaniu, zarządzanie finansami
Wydział Nauk Społecznych

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
Ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów: pierwszy
Rok: 2

Semestr: 3

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

15
15
Sposób realizacji zajęć
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

Pomieszczenia dydaktyczne GWSH
Makroekonomia i Mikroekonomia.
Znajomość zagadnień (Produkt Krajowy Brutto i tempo jego
wzrostu, Inflacja, bezrobocie, recesja, ożywienie, dług
publiczny, acquis commentaire).
Zna podstawowe pojęcia z zakresu Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Potrafi
wytłumaczyć zjawisko kryzysu globalnego i występujących
napięć politycznych występujących na świecie
Zna organizacje międzynarodowe gospodarczo- polityczne,
które zapobiegają nierównomiernemu wzrostowi
gospodarczemu, dążąc do pokojowego współistnienia państw
na świecie. Potrafi analizować informacje politycznoekonomiczne w celu określenia skutków działania państw i
ich ugrupowań polityczno-gospodarczych w dążeniu do
równowagi gospodarczej na świecie i poszanowania praw
człowieka.

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Wiedza:
K_W04; K_W07; K_W17
Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju
gospodarki światowej i UE oraz rozumie znaczenie
innowacji i przedsiębiorczości na konkurencyjnym rynku
światowym.
Ma uporządkowaną wiedzę na temat genezy powstania ONZ
grupy państwa G20 , oraz rozumie ich implikacje na arenie
międzynarodowej.
Student rozumie znaczenie Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczych dla zachowania równomiernego wzrostu
gospodarczego i pokojowego współistnienia państw i
narodów na świecie.
Umiejętności:
K_U01; K_U03
Student potrafi wyszukiwać i poddać krytyce informacje z
Międzynarodowych Agencji Informacyjnych, Eurostatu,
Banku Światowego zjawiska kryzysu światowego,
terroryzmu, nielegalnej imigracji, poszanowania praw
człowieka w państwach na świecie.
Posiada podstawowe umiejętności w zakresie analizy i
dyskusji na temat rozwiązywania tych problemów.
Kompetencje społeczne:
K_K01; K_K02; K_K04
Ma świadomość swojej wiedzy w zakresie MSG i rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się w celu wyznaczenia
ścieżki własnego rozwoju, w celu doskonalenia umiejętności
oraz kompetencji
Zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii, zachowując
otwartość na problemy MSG i dążenie do kreatywności w
formie samodzielnego uczenia się na podstawie dostępnej
literatury i czasopism zagranicznych. Angażuje się w
realizacje projektów prezentacji Power Point na zadane
tematy MSG.
1. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne.
Internacjonalizacja procesu gospodarowania; powstanie i
rozwój gospodarki światowej. Ekonomiczne konsekwencje
istnienia granic politycznych między krajami. Pojęcie i
zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych.
2. Międzynarodowy podział pracy jako podstawa
międzynarodowej wymiany handlowej.
Pojęcie międzynarodowego podziału pracy. Czynniki
określające międzynarodowy podział pracy.
Międzynarodowy podział pracy a gospodarka światowa.
3. Korzyści z międzynarodowego handlu towarami i
usługami.
Rozwój międzynarodowego handlu towarami.
Międzynarodowy handel usługami. Wpływ handlu
międzynarodowego na wielkość i strukturę dochodu
narodowego. Handel międzynarodowy a wzrost
gospodarczy; transformacyjna, translokacyjna i
efektotwórcza funkcja handlu międzynarodowego.
4. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji.

Przyczyny międzynarodowych przepływów czynników
produkcji. Międzynarodowe przepływy kapitału; inwestycje
portfelowe, inwestycje bezpośrednie, kredyty finansowe.
Międzynarodowe przepływy siły roboczej. Międzynarodowy
transfer wiedzy technicznej.
5. Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe.
Bilans płatniczy.
Pojęcie bilansu płatniczego. Równowaga bilansu
płatniczego. Przyczyny i konsekwencje nierównowagi
bilansu płatniczego. Mechanizmy przywracania równowagi.
Kurs walutowy, rynki walutowe, polityka kursu
walutowego.
Pojęcie kursu walutowego. Rynek walutowy. Systemy kursu
walutowego. Czynniki kształtujące poziom kursu
walutowego. Polityka kursowa.
Międzynarodowy system walutowy.
Pojęcie pieniądza międzynarodowego. Międzynarodowy
system walutowy przed II wojną światową. System
walutowy z Bretton Woods. Współczesny międzynarodowy
system walutowy.
6. Polityka handlowa.
Pojęcie polityki handlowej. Instrumenty polityki handlowej.
Wolny handel a protekcjonizm. Międzynarodowa polityka
handlowa.
7. Międzynarodowa integracja gospodarcza.
Istota międzynarodowej integracji gospodarczej. Formy i
mechanizmy międzynarodowej integracji gospodarczej.
Ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej.

Metody prowadzenia zajęć

8. Globalizacja gospodarki światowej.
Pojęcie i podstawowe cechy globalizacji gospodarki
światowej. Wzrost zależności ekonomicznych w skali
globalnej. Problemy globalne współczesnego świata. Efekty
uboczne globalizacji.
Wykład problemowy polegający na przedstawieniu
podstawowych zagadnień Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczo- Politycznych;
Ćwiczenia w formie dyskusji na podstawie przeczytanej
literatury na zadany temat np. Terroryzmu, walki z recesją
gospodarczą na świecie itp.
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum

30

15

Niestacjonarne
W

AF

15

15

4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

90

75

105

75

50

30

55

30

45

30

50

30

15

15

120

90

120

90

2

0

2

0

2

Sposób zaliczenia:
 egzamin
 zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
 egzamin pisemny: testowy / z pytaniami (zadaniami)
otwartymi)
 zaliczenie ustne / kolokwium
 wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie
projektu lub prezentacji / przeprowadzenie badań i
prezentacja ich wyników (pisemna / ustna) /
wykonanie określonej pracy praktycznej ustalenie
oceny zaliczeniowej na podstawie ocen
cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania
semestru
Podstawowe kryteria:

Literatura podstawowa:
1. Krygman Paul R., Międzynarodowe stosunki
gospodarcze . Warszawa PWN 2003;
2. Rymaszewski
T.,
Międzynarodowe
stosunki
gospodarcze: teorie wymiany polityki handlu
międzynarodowego
Literatura uzupełniająca:
- Budnikowski Adam Międzynarodowe stosunki
gospodarcze i polityczne, PWE 2001
- Janton- Drozdowska E: Międzynarodowe stosunki
gospodarcze Ars boni et aequi Poznań 2009
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Przemysław Sieradzan
Wykaz literatury:
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OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: MIKROEKONOMIA
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Wszystkie specjalności
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
j.polski
Język wykładowy
kierunkowy
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów: pierwszego stopnia

Rok: I

Semestr: I

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
15
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:

45

Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

30
45
Sposób realizacji zajęć

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Cel kształcenia

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej GWSH
Wymagania formalne:
 student posiada wiedzę z zakresu przedsiębiorczości
i polityki społecznej
 student posiada wiedzę z zakresu matematyki
Wymagania wstępne:
 student zna podstawową terminologię z zakresu polityki
gospodarczej i społecznej
 student zna podstawowe prawa i wzory matematyczne
 student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji
 student umie samodzielnie zdobywać wiedzę
 student potrafi współpracować w grupie
 student na bieżąco opanowuje materiał przedmiotu.
Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom
podstaw wiedzy z zakresu mikroekonomii - praw i procesów
ekonomicznych właściwych gospodarce rynkowej oraz
zrozumienie podstawowych praw ekonomicznych i nabycie
umiejętności posługiwania się wielkościami ekonomicznymi.

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Wiedza:
Student:
- definiuje podstawowe pojęcia ekonomiczne i prawa
ekonomiczne
- nazywa i opisuje prawo popytu i podaży
- wyjaśnia teorię zachowania konsumenta i teorię
produkcji
- definiuje różne kategorie kosztów i przychodów
- wymienia i charakteryzuje formy organizacji
przedsiębiorstw
- opisuje podstawowe cechy rynku konkurencji
doskonałej, rynku czystego monopolu i oligopolu
- wymienia i opisuje formy zmowy oligopolistycznej
- wymienia i opisuje podstawowe kategorie związane
z rynkiem pracy
- wyjaśnia zasady funkcjonowania rynku kapitałowego
Umiejętności:
Student:
- stosuje prawa ekonomiczne w analizach
ekonomicznych
- wyjaśnia teorię kosztu alternatywnego i stosuje
logikę wyboru ekonomicznego w sytuacjach
typowych i nietypowych,
- interpretuje prawo popytu i podaży
- oblicza i analizuje wskaźniki elastyczności popytu
i podaży
- posługiwać się podstawowymi kategoriami teorii
zachowania konsumenta na rynku i wyznacza
równowagę konsumenta
- porównuje i ocenia formy organizacji przedsiębiorstw
- interpretuje funkcję produkcji
- określa optymalne metody produkcji
- oblicza zysk księgowy i zysk ekonomiczny
- porównuje i ocenia efektywność różnych struktur
rynkowych
- analizuje podstawowe kategorie związane z rynkiem
pracy
- ocenia rolę związków zawodowych w gospodarce
rynkowej
- opisuje i ocenia funkcjonowanie rynku kapitału
rzeczowego i finansowego.
Kompetencje społeczne:
- posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy
i umiejętności
- rozumie potrzebę nieustannego uczenia się
i aktualizowania wiedzy
- potrafi pracować w zespole
- potrafi myśleć i działać w sposób zaangażowany
- ma świadomość społecznych aspektów praktycznego
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz
związanej z tym odpowiedzialności
Wykłady
I Istota wyborów ekonomicznych
Przedmiot badań mikroekonomii i makroekonomii.
Ekonomia pozytywna i normatywna. Zagadnienie rzadkości,

potrzeb i wyboru ekonomicznego. Podstawowe kategorie
ekonomiczne:
zasoby
produkcyjne,
dobra
wolne
i gospodarcze, produkcja, konsumpcja, koszt alternatywny,
krzywa możliwości produkcyjnych, krańcowa stopa
transformacji.
II Podstawy mechanizmu rynkowego
Istota i cechy rynku. Rodzaje rynku. Prawo popytu i krzywa
popytu. Prawo podaży i krzywa podaży. Równowaga
rynkowa i jej zakłócenia, Cena minimalna i maksymalna.
Elastyczność cenowa popytu, elastyczność dochodowa,
elastyczność krzyżowa popytu, elastyczność cenowa podaży.
Krzywa Engla. Elastyczność cenowa popytu, a zmiany
przychodów przedsiębiorstwa.
III Teoria wyboru konsumenta
Użyteczność całkowita i krańcowa. Prawa Gossena. Rodzaje
krzywych obojętności. Mapa krzywych obojętności.
Krańcowa stopa substytucji. Linia budżetowa. Równowaga
konsumenta. Efekt substytucyjny i dochodowy.
IV Teoria produkcji
Istota i formy przedsiębiorstw. Czynniki produkcji. Skala
produkcji. Funkcja produkcji. Produkt całkowity, produkt
krańcowy,
produkt
przeciętny.
Prawo
malejącej
produktywności krańcowej. Izokwanty i izokoszty.
Optymalna metoda produkcji. Krańcowa stopa technicznej
substytucji.
V Koszty produkcji, przychody i wynik finansowy
Koszty ekonomiczne, a koszty księgowe. Koszty jawne
i ukryte. Koszty stałe, koszty zmienne, koszty całkowite
i koszty krańcowe. Koszty przeciętne i krańcowe w krótkim
okresie. Koszty przeciętne i krańcowe w długim okresie.
Korzyści i niekorzyści skali produkcji. Zysk księgowy, zysk
normalny i zysk ekonomiczny. Decyzje produkcyjne firmy.
VI Firma w warunkach konkurencji doskonałej
Cechy rynku konkurencji doskonałej. Krótkookresowe
decyzje
produkcyjne
konkurenta
doskonałego.
Długookresowe
decyzje
konkurenta
doskonałego.
Efektywność rynku doskonale konkurencyjnego.
VII Firma jako czysty monopol
Cechy monopolu. Krotko- i długookresowe decyzje
monopolisty. Równowaga w warunkach monopolu. Monopol
naturalny.
Monopolistyczne
różnicowanie
cen.
Nieefektywność monopolu.
VIII Firma w warunkach konkurencji niedoskonałej
Cechy konkurencji monopolistycznej. Równowaga krótkoi długookresowa w konkurencji monopolistycznej. Oligopol.
Zmowy oligopolistyczne. Nieefektywność firmy w
warunkach konkurencji niedoskonałej.
IX Rynki czynników produkcji. Rynek pracy
Czynniki produkcji: praca, ziemia, kapitał. Popyt na czynniki
produkcji. Determinanty popytu na czynniki produkcji.
Podaż czynników produkcji i determinanty podaży.
Popyt na pracę i podaż pracy na konkurencyjnym rynku
pracy. Równowaga na rynku pracy. Wynagrodzenie
transferowe i renta ekonomiczna. Płaca minimalna.
Monopsoniczny rynek pracy. Związki zawodowe na rynku

pracy.
X Rynek kapitałowy
Rynek kapitału rzeczowego. Rynek kapitału finansowego;
stopa procentowa, podaż funduszy pożyczkowych i popyt na
fundusze pożyczkowe, wpływ ryzyka inwestycyjnego
i oczekiwanej inflacji na kształtowanie się rynkowej stopy
procentowej.
Inwestorzy rynku kapitałowego. Rynek
papierów wartościowych.

Metody prowadzenia zajęć

Ćwiczenia:
I Podstawowe kategorie ekonomiczne. Funkcjonowanie
rynku w gospodarce.
Koszty alternatywne. Krzywa możliwości produkcyjnych.
Prawo popytu. Prawo podaży. Determinanty popytu
i podaży. Równowaga rynkowa. Cena minimalna i cena
maksymalna. Elastyczność popytu. Elastyczność podaży.
Elastyczność krzyżowa popytu. Elastyczność dochodowa
popytu. Krzywa Engla. Elastyczność cenowa popytu,
a zmiany przychodów przedsiębiorstw.
II Teoria wyboru konsumenta i teoria produkcji
Podstawy wyboru struktury konsumpcji bieżącej.
Optymalizacja konsumpcji w czasie. Równowaga
konsumenta. Efekt substytucyjny i dochodowy.
Krótkookresowa teoria produkcji. Długookresowa teoria
produkcji. Efekty skali. Wybór technik wytwarzania.
III Podstawy teorii przedsiębiorstwa
Analiza kosztów produkcji – koszty księgowe i koszty
ekonomiczne, koszty w okresie krótkim i w okresie długim.
Zysk księgowy i zysk ekonomiczny. Decyzje produkcyjne
firmy.
IV Funkcjonowanie firmy w warunkach różnych struktur
rynkowych
Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji
doskonałej.
Równowaga
przedsiębiorstwa
monopolistycznego. Konkurencja monopolistyczna i
oligopol. Porównanie efektywności różnych struktur
rynkowych.
V Funkcjonowanie rynków czynników produkcji
Rynek pracy – kształtowanie się popytu na pracę i podaży
pracy. Równowaga na rynku pracy. Rynek ziemi. Renta
gruntowa. Rynek kapitału rzeczowego. Rynek kapitału
finansowego.
 wykład z elementami pogadanki
 ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie zadań z
wykorzystaniem materiałów ćwiczeniowych i
kalkulatora /praca indywidualna i praca w grupach /,
analiza zdarzeń nietypowych, dyskusja i rozwiązywanie
problemów ekonomicznych.
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)

30

15

Niestacjonarne
W

AF

30

15

2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

80

55

80

55

60

30

60

30

20

15

20

15

10
110

10

70

110

180
9. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla danej
formy zajęć
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

5

70
180

2

5

2

7

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 egzamin
 zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
 egzamin pisemny: testowy z zadaniami zamkniętymi i
zadaniami otwartymi
 zaliczenie ćwiczeń
 rozwiązanie samodzielnie dwóch zadań dotyczących
zastosowania praw i wskaźników ekonomicznych
w sytuacjach typowych i nietypowych
 aktywność na zajęciach – udział w pracach
zespołów, dyskusje i rozwiązywanie zadań
w grupach trzy-cztero osobowych.
Ocena końcowa z ćwiczeń - ustalana na podstawie ocen
cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru
Podstawowe kryteria: maksymalna liczba punktów jaką
student może otrzymać za zadania w teście lub zaliczenie
ćwiczeń to 30 punktów według następującej podziałki
Łączna liczba punktów Ocena
0 – 17
Ndst
18 – 20
Dst
21 – 22
Dst +
23 – 24
Db
25 – 27
Db+
28 – 30
Bdb

Wykaz literatury:

Literatura podstawowa:
4. T. Kamińska, B. Kubska-Maciejewicz, J. LaudańskaTrynka, Teoria podejmowania decyzji przez podmioty
rynkowe, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002
5. T. Kątowski, Podstawowy wykład z mikroekonomii,
Wydawnictwo UG, Gdańsk 2003
6. T. Kamińska, B. Kubska-Maciejewicz, J. LaudańskaTrynka, Wybrane problemy z mikroekonomii, Zadania,

Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002
7. T. Kątowski, E. Ignaciuk , Podstawy mikroekonomii w
zadaniach z rozwiązaniami i komentarzem,
Wydawnictwo UG, Gdańsk 2003
Literatura uzupełniająca:
1. M. Krawczyk, D. Malinowski, Ekonomia w
przykładach, Wydawnictwo SGH Warszawa 2004
2. D. Kopycińska, Mikroekonomia, Wydawnictwo Katedra
Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
2005
3. P.A. Samuelson , Ekonomia, PWN Warszawa 1995
4. Publikacje prasowe.
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Zofia Kuraś
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: NAUKA O ORGANIZACJI
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie finansami
Zarządzanie sportem
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie logistyką
Samodzielny księgowy
Wydział Nauk Społecznych

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
Ogólno akademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
kierunkowy
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów: pierwszy
Rok: II

Semestr: III

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

30

30

Seminarium

RAZEM

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

60
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30

15

45
Sposób realizacji zajęć

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Wymagania formalne, czyli nazwy przedmiotów, których
wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści
danego przedmiotu: Postawy zarządzania.
Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości i
umiejętności funkcjonowania człowieka (zespołu ludzi) w
organizacji, ogólna wiedza interdyscyplinarna o świecie
organizacji.
Nabycie umiejętności myślenie perspektywicznego,
tworzenia planu kierowania projektem (Master Plan –
wykres Gantta)
Wiedza: K_W01; K_W15; K_W18
- Student samodzielnie utożsamia miejsce zarządzania
wśród innych nauk społecznych oraz definiuje
następujące pojęcia: organizacja, modele organizacji
oraz teorie organizacji.
- Student samodzielnie dokonuje charakterystyki
przedsiębiorstwa oraz dokonuje analizy wpływu
otoczenia zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa.
- Student posiada wiedzę dotyczącą klasyfikacji i opisu
kultur organizacyjnych.
Umiejętności: K_U01; K_U02; K_U17; K_U28
- Student posiada umiejętności zbierania, analizowania,
dokonywania syntez i oceniania informacji o organizacji.
Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów organizacji.
- Student samodzielnie określa cele, pytania i podstawowe
hipotezy badawcze. Posiada umiejętność doboru
właściwej metody i techniki badawczej w celu
rozwiązania postawionego problemu.
- Student wprowadza zmiany w organizacji oraz aktywnie
współdziała w projektach mających na celu
wprowadzenie konkretnych zmian.
- Student samodzielnie określa misję, wizję i cele
przedsiębiorstwa zwracając szczególną uwagę na status i
formy organizacyjno- prawne przedsiębiorstwa.
Kompetencje społeczne: K_K07; K_K16; K_K17
- Student potrafi wykorzystywać oraz wspierać
przedsiębiorcze zachowania członków organizacji w
której się znajduje.
- Student potrafi skorzystać z umiejętności, zdolności oraz
wiedzy różnych osób dla realizacji celów organizacji.
- Student potrafi dokonać analizy i interpretacji
występujących zjawisk wraz z formułowaniem
wniosków pozwalających na rozwiązanie sytuacji
problemowych z uwzględnieniem dobra wspólnego
- Student rozwija umiejętność diagnozowania i
rozwiązywania i analizowania problemów organizacji.
Rozwija umiejętność współpracy z innymi uczestnikami
organizacji w celu osiągnięcia ostatecznego sukcesu
organizacji.

Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



Wprowadzenie do nauki o organizacji
Cele organizacji
Otoczenie organizacji
Modele rozwoju organizacji
Społeczna odpowiedzialność organizacji
Organizacja fraktalna, wirtualna, sieciowa
Organizacja ucząca się i intelektualna
Kultura organizacji
wykład problemowy z prezentacją multimedialną
ćwiczenia audytoryjne: analiza i rozwiązywanie
problemów organizacji wykorzystując analizę case study
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim
(2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do
pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć,
w tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla danej
formy zajęć
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Niestacjonarne
W

AF

30

30

30

15

80

70

80

75

40

20

40

20

40

15

40

15

35

40

110

100

110

90

4

3

4

3

7

Sposób zaliczenia:
 egzamin
 zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
 egzamin: pisemny testowy / z pytaniami (zadaniami)
otwartymi
 ćwiczenia: wykonanie pracy zaliczeniowej przygotowanie projektu oraz jego prezentacja na
zajęciach
Podstawowe kryteria:
weryfikacja przyswojonej wiedzy teoretycznej (wykład) oraz
sposób rozwiązywania problemów organizacji (ćwiczenia)

Wykaz literatury:

Literatura podstawowa:
- wykorzystywana podczas zajęć
• B. Kożuch, Nauka o organizacji, Wydawnictwo
CedeWu, 2009
• Sz. Cyfert, K. Krzakiewicz, Nauka o Organizacji, Dom
Organizatora 2009
• Marek Stanisław, Białasiewicz M, Podstawy nauki o
organizacji. PWE Warszawa 2007
• Koziński J., Listwan T. Podstawy zarządzania
organizacją. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i
Bankowości, Poznań 2005

Literatura uzupełniająca:
• Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, red.
G.Kobyłko, M.Morawski, Difin, Warszawa 2006
• Griffin Ricky W. Podstawy zarządzania organizacjami,
Warszawa: PWN 2007
• Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J.
Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń
2001
• Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Nowoczesność,
Kraków 2004
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Dr hab. Andrzej Jezierski, mgr Waldemar Kunz
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: NEGOCJACJE W BIZNESIE
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Psychologia w zarządzaniu

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalizacyjny
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: III

Semestr: VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

15
30
Sposób realizacji zajęć

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Psychologia zarządzania
Komunikacja interpersonalna
Zachowania organizacyjne

Cel kształcenia

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi
zagadnieniami negocjacji, przybliżenie trudnych sytuacji
negocjacyjnych oraz kształtowanie umiejętności
prowadzenia negocjacji w biznesie
Wiedza: K_W01; K_W08
Wiedza z zakresu podstaw prowadzenia negocjacji jako
formy komunikacji w biznesie oraz psychologicznych
uwarunkowań negocjacyjnego aspektu zarządzania

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Umiejętności: K_U12; K_U14
Umiejętności samodzielnego prowadzenia negocjacji
biznesowych z uwzględnieniem przyjętych zasad i norm
Umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w
konkretnych sytuacjach praktycznych prowadzenia
negocjacji
Kompetencje społeczne: K_K01; K_K02; K_K05;
K_K06; K_K10
Posiada świadomość własnych ograniczeń i posiadanej
wiedzy w zakresie negocjacji, dąży do ich doskonalenia i
rozwoju
Wykazuje orientację na komunikację z otoczeniem i
dzielenie wiedzą i umiejętnościami
Komunikuje się z otoczeniem podejmując negocjacje w celu
osiągnięcia indywidualnych i grupowych celów
Potrafi prezentować własne poglądy i bronić ich w
społecznej konfrontacji
Potrafi wykorzystywać własne umiejętności komunikacyjne i
negocjacyjne w biznesie
1. Definicje negocjacji
2. Style negocjowania – nastawienie kooperacyjne,
rywalizacyjne, styl rzeczowy, negocjacje
integracyjne
3. Fazy negocjacji
4. Procesy komunikacyjne w negocjacjach
5. Zasady poprawnego komunikowania się w
negocjacjach
6. Trudne sytuacje negocjacyjne – rozmówca
roszczeniowy, agresywny
7. Negocjacje a formy stosowanej manipulacji
8. Teoria gier a negocjacje
9. Cechy dobrego negocjatora
 wykład z prezentacją multimedialną
 ćwiczenia audytoryjne: gry symulacyjne / praca w
grupach / analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) /
dyskusja
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim
(2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do
pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć,
w tym studiowanie zalecanej
literatury

Niestacjonarne
W

AF

15

15

15

15

45

15

45

15

15

15

6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla danej
formy zajęć
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Wykaz literatury:

15

15

15

15

15

60

30

60

90
2

15

30
90

1

2

1

3

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
 zaliczenie pisemne – test zaliczeniowy zawierający
pytania testowe i otwarte
 wykonanie pracy zaliczeniowej: wykonanie
określonej pracy praktycznej – samodzielne
przygotowanie scenariusza zajęć / szkolenia z
zakresu negocjacji;
Podstawowe kryteria: uzyskanie minimum 51% punktów
na teście zaliczeniowym; aktywna obecność na ćwiczeniach,
wykonanie pracy zaliczeniowej
Literatura podstawowa:
1. Nęcki, Z. (2000) Negocjacje w biznesie; Kraków
2. Barry Bruce, Lewicki Roy J., Saunders David M. (2011)
Zasady negocjacji; Rebis
3. Bjorn Lunden, Lennart Rosell (2010) Techniki
negocjacji
4. Penc Józef, (2010) Komunikacja i negocjowanie w
organizacji; Difin

Literatura uzupełniająca:
1. Ertel Danny, Gordon Mark, (2010) Negocjacje fair play.
Budowanie zdrowego partnerstwa zamiast wymuszania;
MT Biznes
2. Bargiel-Matusiewicz Kamila, (2010) Negocjacje i
mediacje; PWE
3. Winch Anna, Winch Sławomir (2010) Negocjacje.
Jednostka, organizacja, kultura. wydanie 2; Difin
4. Brent Mike, Dent Fiona (2009) Wywieranie wpływu.
Umiejętności i techniki przydatne do osiągnięcia sukcesu
w biznesie; Wyd UJ
5. James Speakman, Kevin Pogan (2009) Ukryta perswazja.
Psychologiczne taktyki wywierania wpływu. Wydanie II;
One Press.
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Mgr Magda Bellwon
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: NEGOCJACJE W BIZNESIE
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalizacyjny
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: III

Semestr: VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

15
30
Sposób realizacji zajęć

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Psychologia zarządzania
Komunikacja interpersonalna
Zachowania organizacyjne

Cel kształcenia

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi
zagadnieniami negocjacji, przybliżenie trudnych sytuacji
negocjacyjnych oraz kształtowanie umiejętności
prowadzenia negocjacji w biznesie
Wiedza: K_W01; K_W08
Wiedza z zakresu podstaw prowadzenia negocjacji jako
formy komunikacji w biznesie oraz psychologicznych
uwarunkowań negocjacyjnego aspektu zarządzania

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Umiejętności: K_U12; K_U14
Umiejętności samodzielnego prowadzenia negocjacji
biznesowych z uwzględnieniem przyjętych zasad i norm
Umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w
konkretnych sytuacjach praktycznych prowadzenia
negocjacji
Kompetencje społeczne: K_K01; K_K02; K_K05;
K_K06; K_K10
Posiada świadomość własnych ograniczeń i posiadanej
wiedzy w zakresie negocjacji, dąży do ich doskonalenia i
rozwoju
Wykazuje orientację na komunikację z otoczeniem i
dzielenie wiedzą i umiejętnościami
Komunikuje się z otoczeniem podejmując negocjacje w celu
osiągnięcia indywidualnych i grupowych celów
Potrafi prezentować własne poglądy i bronić ich w
społecznej konfrontacji
Potrafi wykorzystywać własne umiejętności komunikacyjne i
negocjacyjne w biznesie
10. Definicje negocjacji
11. Style negocjowania – nastawienie kooperacyjne,
rywalizacyjne, styl rzeczowy, negocjacje
integracyjne
12. Fazy negocjacji
13. Procesy komunikacyjne w negocjacjach
14. Zasady poprawnego komunikowania się w
negocjacjach
15. Trudne sytuacje negocjacyjne – rozmówca
roszczeniowy, agresywny
16. Negocjacje a formy stosowanej manipulacji
17. Teoria gier a negocjacje
18. Cechy dobrego negocjatora
 wykład z prezentacją multimedialną
 ćwiczenia audytoryjne: gry symulacyjne / praca w
grupach / analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) /
dyskusja
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim
(2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do
pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć,
w tym studiowanie zalecanej
literatury

Niestacjonarne
W

AF

15

15

15

15

45

15

45

15

15

15

6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla danej
formy zajęć
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Wykaz literatury:

15

15

15

15

15

60

30

60

90
3

15

30
90

2

3

2

5

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
 zaliczenie pisemne – test zaliczeniowy zawierający
pytania testowe i otwarte
 wykonanie pracy zaliczeniowej: wykonanie
określonej pracy praktycznej – samodzielne
przygotowanie scenariusza zajęć / szkolenia z
zakresu negocjacji;
Podstawowe kryteria: uzyskanie minimum 51% punktów
na teście zaliczeniowym; aktywna obecność na ćwiczeniach,
wykonanie pracy zaliczeniowej
Literatura podstawowa:
5. Nęcki, Z. (2000) Negocjacje w biznesie; Kraków
6. Barry Bruce, Lewicki Roy J., Saunders David M. (2011)
Zasady negocjacji; Rebis
7. Bjorn Lunden, Lennart Rosell (2010) Techniki
negocjacji
8. Penc Józef, (2010) Komunikacja i negocjowanie w
organizacji; Difin

Literatura uzupełniająca:
6. Ertel Danny, Gordon Mark, (2010) Negocjacje fair play.
Budowanie zdrowego partnerstwa zamiast wymuszania;
MT Biznes
7. Bargiel-Matusiewicz Kamila, (2010) Negocjacje i
mediacje; PWE
8. Winch Anna, Winch Sławomir (2010) Negocjacje.
Jednostka, organizacja, kultura. wydanie 2; Difin
9. Brent Mike, Dent Fiona (2009) Wywieranie wpływu.
Umiejętności i techniki przydatne do osiągnięcia sukcesu
w biznesie; Wyd UJ
10. James Speakman, Kevin Pogan (2009) Ukryta perswazja.
Psychologiczne taktyki wywierania wpływu. Wydanie II;
One Press.
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Mgr Magda Bellwon
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów

Kod
przedmiotu
Zarządzanie logistyką, Samodzielny
księgowy, Zarządzanie sportem, Zarządzanie
bezpieczeństwem, Psychologia w zarządzaniu
Wydział Nauk Społecznych

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot

ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
ogólny
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny, wybieralny, fakultatywny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: II

Semestr: III

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

10
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:

10

Wykład

Ćwiczenia

10

-

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

-

-

-

-

-

RAZEM

10
Sposób realizacji zajęć

Lektoraty

Zajęcia realizowane są w sali dydaktycznej GWSH

Pomocna będzie znajomość podstaw prawa cywilnego.

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Pomocna będzie wiedza, czym jest własność, umowa i
przestępstwo.

Cel kształcenia

Zrozumienie istoty ochrony własności intelektualnej.
Znajomość podstawowych przepisów z tego zakresu a przez to
wiedza jak korzystać z cudzej twórczości w sposób legalny.

Efekty kształcenia

Wiedza: K_W12; K_W15
Student rozumie, czym jest własność intelektualna. Wie, czym jest
utwór i czym są chroniące go prawa autorskie. Potrafi wskazać,
kiedy skorzystanie z cudzego utworu jest legalne.
Umiejętności: KU_13
Student rozróżnia autorskie prawa osobiste i majątkowe. Stosując
wiedzę analizuje daną sytuację i potrafi wskazać, jakie
skorzystanie z cudzego utworu nie jest sprzeczne z prawem (np.
jak należy reklamować własny produkt).

Kompetencje społeczne: K_K12
Student potrafi zabrać głos w dyskusji dotyczącej korzystania z
internetu w postaci pobierania różnego rodzaju plików. Jest
wrażliwy na kwestie etyczne dotyczące korzystania z cudzych
utworów m. in. w sieci.

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć
Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

1. Pojęcie własności intelektualnej. Istota jej ochrony.
2. Prawo autorskie:
- pojęcie utworu, jego rodzaje
- autorskie prawa osobiste i majątkowe
- umowy licencyjne
- plagiat
- dozwolony użytek
3. Prawo własności przemysłowej:
- wynalazek
- znak towarowy
- wzór przemysłowy
- wzór użytkowy.
ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów, analiza przypadków,
dyskusja
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności
Formy aktywności
Stacjonarne Niestacjonarne
AF
W
W
AF
…
1. Godziny kontaktowe z
10
10
nauczycielem akademickim
(2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do
pensum
4. Godziny bez udziału
20
20
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć,
10
10
w tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
10
10
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
30
30
Razem rubryki (1+4)
30
30
9. Sumaryczna liczba
1
1
punktów ECTS dla danej
formy zajęć
1
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu
Sposób zaliczenia:
zaliczenie bez oceny
Formy zaliczenia:
zaliczenie pisemne: testowy z pytaniami zamkniętymi
Podstawowe kryteria:
Do opanowania materiał przedstawiony podczas zajęć.

Wykaz literatury:

Literatura podstawowa:
J. Barta, R. Markiewicz "Prawo autorskie"
M. Poźniak-Niedzielska (red.) "Prawo autorskie i prawa
pokrewne. Zarys wykładu"
M. Du Vall "Prawo własności przemysłowej..."

Literatura uzupełniająca:
J. Sieńczyło-Chlabicz "Prawo własności intelektualnej"
M. Barczewski "Traktatowa ochrona praw autorskich i praw
pokrewnych"
M. Du Vall "Prawo patentowe"
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Dr Krzysztof Łabenda
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Zarządzanie sportem

Wydział Studiów Europejskich
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
Specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów: pierwszy
Rok: III

Semestr: VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

30

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

45
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

30

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

Sposób realizacji zajęć

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
Podstawy zarządzania

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wiedzą z
zakresu podstawowych zagadnień organizacji imprez
sportowych, procesów przygotowania, planowania i
programowania oferty imprez na współczesnym rynku usług
sportowych. Efektem kształcenia mają być umiejętności i
kompetencje rozumienia roli organizacji, planowania i
programowania w prowadzeniu działalności sportowej,
analizy procesów organizacyjnych w kształtowaniu oferty
imprezy sportowej, świadomego stosowania zasad
organizacji imprez na rynku usług sportowych.
Wiedza:
- rozróżnia i opisuje podstawowe typy struktur i procesów
organizacyjnych
w
imprezach
sportowych,
charakteryzuje zasadnicze ich elementy;
- przedstawia istotę powiązań liniowych, funkcjonalnych
i komunikacyjnych w organizacji imprez sportowych;
- omawia zasady zarządzania jakością, wiedzą,
personelem, procesami i projektami w organizacji
imprez sportowych.
Umiejętności:
- dokonuje analizy i interpretacji sytuacji decyzyjnej oraz
charakterystyki etapów, kryteriów i uwarunkowań
podejmowania decyzji w organizacji imprez sportowych;
- przeprowadza analizę i ocenę podstawowych rozwiązań
organizacyjnych, struktur i procesów z uwzględnieniem
zasobów wykorzystywanych w imprezach sportowych;
- sporządza biznes plan imprezy sportowej w oparciu
o dostępne dane.
Kompetencje społeczne:
- organizuje i kieruje pracą zespołów odpowiedzialnych za
prowadzenie imprez sportowych;
- wykorzystuje umiejętności w zakresie komunikowania
się w organizacji i negocjowania w biznesie;
- ma świadomość swej roli i roli poszczególnych osób,
a także całej organizacji i skutków społecznych jej
działań oraz odpowiedzialności za powierzone mu
zadania.
1. Wprowadzenie do problematyki organizacji imprez
sportowych
2. Planowanie operacyjne imprez sportowych
3. Planowanie sieciowe w organizacji imprez sportowych
4. Harmonogram realizacji
5. Ekonomika organizacji imprez sportowych i
rekreacyjnych
6. Negocjacje w organizacji imprez sportowych
7. Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych
8. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
1. z wykorzystaniem gier rekreacyjnych

9. Podstawowe systemy rozgrywek w imprezach
sportowych
10. Organizacja imprez pieszych
11. Organizacja imprez rowerowych
12. Organizacja imprez kajakowych
13. Organizacja imprez żeglarskich
14. Organizacja imprez narciarskich

Metody prowadzenia zajęć

Wykład konwersatoryjny, z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia: studia przypadku, moderowane dyskusje
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

Niestacjonarne
W

AF

30

15

15

15

30

15

45

15

15

10

25

10

15

5

20

5

5
60

5

30

60

90
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

2

30
90

1

2
3

10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
 zaliczenie
Formy zaliczenia:
 kolokwium zaliczeniowe - test wyboru
 zaliczenie: obecność, aktywność, prace zaliczeniowe

1

Podstawowe kryteria:
60% - dst,
70% - dst+
80% - db
90% - db+
100% - bdb
Wykaz literatury:

Literatura podstawowa:
Strugarek J.: Organizacja i prowadzenie imprez sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych. Wydawnictwo Naukowe UAM.
Poznań 2007.
Ryba B.: Organizacja imprez sportowych. Polska Korporacja
Menedżerów Sportu. Warszawa 2001.
Literatura uzupełniająca:
Z zakresu organizacji imprez sportowych
Zagajewski T.: Bezpieczny wypoczynek – Poradnik dla
organizatorów, kierowników, wychowawców – kolonii, obozów,
wycieczek. Wydawnictwo ATH Polska. Łódź 2004
Gołaszewski J., Paterka S., Wieczorek A.: Organizacja wycieczek
szkolnych, obozów stałych i wędrownych. AWF Poznań 2000.
Turkiewicz E.: Organizacja imprez turystycznych. KSH, Kraków
1997.
Łobożewicz T., Kogut T., Szmytke R.: Poradnik organizatora
imprez turystyczno-krajoznawczych. Warszawa, 1996.
Ryba B. (red.): Planowanie przedsięwzięć sportowych, P.K.M.S.,
1998,
Jaczynowski L. (red.): Techniki organizatorskie w teorii i praktyce
kultury fizycznej. Wydawnictwo AWF; Warszawa 2005,
E. Markowska, L. Jaczynowski, Z. Barabasz: Uniwersalny model
sieciowy organizacji imprez sportowych. TNOiK, Wrocław 1988,
Z zakresu sportu
Lipoński W.: Encyklopedia sportów świata. Wyd. Atena Poznań
2001
Gajewski J.W., Karpiński J., Lenkiewicz W.: Narty, narty, narty.
Poradnik Narciarski. Kraków 1996.
Kunysz P., Powolny L.: Snowboard: technika, metodyka,
szkolenie. COS Warszawa 1999,
Ostrowski A.: Żeglarstwo jachtowe. Poradnik Metodyczny, COS
Warszawa, 1998.
Skurzyński P., Weckwerth M.: Kajaki od A do Z. Poradnik i
przewodnik. Pascal, 2003,
Mc Manners H.: Wycieczki rowerowe. Warszawa 1998
Z zakresu gier sportowych i rekreacyjnych
Bondarowicz M.: Zabawy w grach sportowych, WsiP, Warszawa
1995 r.
Mielniczuk M.: Staniszewski T., Stare i nowe gry drużynowe,
Wyd. Telbit. W-wa 1999
Piech K., Piotrowska H., Szałtynis D.: Sport dla wszystkich. Gry
rekreacyjne, Zeszyt 2, ZG TKKF, W-wa 1996 r.
Wiśnik A.: Gry i zabawy w imprezach sportowych „Wychowanie
fizyczne i zdrowotne” 2002, nr 2 s. 40-41

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Tomasz Taraszkiewicz
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: ORGANIZACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Zarządzanie logistyką
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
pierwszego stopnia

Rok: II

Semestr: IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Sposób realizacji zajęć

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Mikro – makroekonomia, podstawy zarządzania, podstawy
logistyki
Podstawowe wiadomości z zakresu mikro – makroekonomii,
podstaw zarządzania i podstaw logistyki, umiejętność
definiowania i strukturalizacji systemów i procesów
gospodarczych, wiedza z zakresu podstawowych koncepcji
zarządzania

Cel kształcenia

Przygotowanie studentów do identyfikowania, projektowania i
reinżynierii procesów logistycznych.
Student identyfikuje procesy logistyczne w ramach procesów
gospodarczych, wyraźnie rozróżnia tzw. procesy podstawowe i
procesy wsparcia logistycznego, przeprowadza ich strukturalizację
(identyfikuje elementy wraz z relacjami zachodzącymi między
nimi), wskazuje możliwości przeprojektowania procesów
logistycznych

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS

Wiedza:
Student poznaje wiodącą metodologie identyfikacji, opisu i
prezentacji procesów logistycznych, oparta
na pakiecie informatycznym ARIS. Nabywa umiejętności myślenia
procesowego i poznaje praktyczne
korzyści podejścia procesowego w relacji do podejścia
funkcjonalnego. Poznaje metodologie redukcji
złożoności realnych procesów logistycznych, potrafi
zidentyfikować i odzwierciedlić relacje pomiędzy zdarzeniami i
funkcjami dowolnego procesu logistycznego. Potrafi
dekomponować i syntetyzować opis procesu w różnych
przekrojach. Poznaje możliwości symulacji działań logistycznych i
efekty tej
symulacji wykorzystać w działaniach praktycznych.
Umiejętności:
Student umie rozpoznać i przedstawić strukturę procesu, opisać i
zmierzyć poszczególne elementy
procesu logistycznego. Potrafi definiować funkcje procesu
logistycznego i zdarzenia wywołujące
funkcje. Potrafi dekomponować i syntetyzować cele funkcji i
procesów. Prawidłowo stosować operatory
logiczne pomiędzy funkcjami a zdarzeniami
Kompetencje społeczne:
W trakcie rozwiązywania przykładowych projektów, kreowane są
aktywne postawy do komunikowania
się w grupie i zdobywania wiedzy o rzeczywistymi i możliwym
przebiegu modelowanego procesu.
Student musi wykazać aktywna postawę w odtworzeniu
potencjalnie możliwych sytuacji w relacjach
zdarzenie - czynność i czynność - zdarzenie.
1. Orientacja funkcjonalna a orientacja procesowa w logistyce.
2. Podejście procesowe w organizacji. Podstawowe elementy
koncepcji identyfikacji procesów. Idea reengineeringu procesów
logistycznych.
3. Architektura procesu. System logistyczny - proces logistyczny.
Mapa procesów - podstawowe narzędzie identyfikacji struktury
procesu logistycznego. Zasady pomiaru procesów logistycznych.
Kryteria oceny procesów. Wykorzystanie metodyki ARIS do
identyfikacji, pomiaru i optymalizacji procesów logistycznych.
4. Perspektywy i poziomy identyfikacji i opisu procesów.
Perspektywa zdarzeń i czynności (funkcji) procesu logistycznego.
Perspektywa celów procesu logistycznego. Perspektywa
organizacji procesu logistycznego.
5. Projektowanie funkcji procesu logistycznego. Projektowanie
organizacji procesu logistycznego. Projektowanie danych
informacyjnych procesu logistycznego.
6. Projektowanie procesów logistycznych w organizacjach
wirtualnych.
7. Wybrane techniki wykorzystania podejścia procesowego do
budowy referencyjnych modeli procesów logistycznych
 wykład / wykład problemowy / wykład konwersatoryjny /
wykład z prezentacją multimedialną
 ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją / metoda
projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny) / gry
symulacyjne / praca w grupach / analiza zdarzeń krytycznych
(przypadków) / dyskusja / rozwiązywanie zadań
Średnia liczba godzin
Formy aktywności
na zrealizowanie aktywności
Stacjonarne

Niestacjonarne

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

W

AF
…

W

AF

15

15

15

15

75

45

75

45

35

20

35

20

25

15

25

15

10

10

10

10

90

60

90

60

3

2

3

2

5
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
 zaliczenie bez oceny
Formy zaliczenia:
Zadanie projektowe polega na indywidualnym lub zespołowym
przygotowaniu analizy dowolnego
procesu logistycznego oraz stworzenie modelu tego procesu w
dowolnie wybranej konwencji, tak aby
oprócz działań i zdarzeń odzwierciedlał ten model relacje
pomiędzy działaniami i zdarzeniami oraz
zawierał poprawnie zdefiniowane operatory logiczne.

Wykaz literatury:

Podstawowe kryteria:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie
samodzielnie lub w zespole projektu, pozytywnie
ocenionego przez prowadzącego zajęcia.
Literatura podstawowa:
- wykorzystywana podczas zajęć
1. P. Blaik, R. Matwiejczuk: Logistyczny łancuch tworzenia
wartosci. Wydaw. Uniw. Opolskiego, Opole 2008.
2. Procesy i projekty logistyczne. Praca zbiorowa pod red. T.
Nowosielskiego. Wydaw. Uniw. Ekonom. We Wrocławiu,
Wrocław 2008.
- studiowana samodzielnie przez studenta
1. R. Gabryelczyk: ARIS w modelowaniu procesów biznesu.
Difin, Warszawa 2006.
2. 4Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Praca
zbiorowa pod Re. T. Kasprzaka. Difin, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca:
1. R. L. Manganelli, M. M. Klein: Reengineering. PWE,
Warszawa 1998.
2. P. Grajewski: Koncepcja struktury organizacji procesowej.
TNOiK. Dom Organizatora, Toruń 2003.

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Andrzej Jezierski

OPIS PRZEDMIOTU (SYLABUS PRZEDMIOTU)
GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU

Nazwa przedmiotu: ORGANIZACJA RUCHU TURYSTYCZNEGO
Kod
przedmiotu

Nazwa kierunku studiów:

Zarządzanie

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów:

Zarządzanie turystyką i sportem

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot

Wydział Nauk Społecznych

ogólnoakademicki

Profil/profile kształcenia
Język wykładowy:

Polski
ogólny, podstawowy/ kierunkowy/ specjalnościowy/

Kategoria przedmiotu:
obligatoryjny, wybieralny, fakultatywny

Status przedmiotu:
Poziom studiów: pierwszy

Rok: III

Semestr: 6

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
RAZEM

30

Wykład

Ćwiczenia

15

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersatoria
Lektoraty

15

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
RAZEM

30

Wykład

Ćwiczenia

15

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersatoria
Lektoraty

15

Sposób realizacji zajęć:

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
Podstawy turystyki i rekreacji

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi:
Cel kształcenia:

WYKŁAD:
Przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących
metod i technik obowiązujących
w ruchu
turystycznym. Zapoznanie studentów z mechanizmami
funkcjonowania podmiotów na rynku turystycznym.
Wiadomości uzyskane na zajęciach winny być
wykorzystane, przez potencjalnych pracowników biur
podróży.
ĆWICZENIA:
Słuchacze nabywają umiejętności z programowania,
planowa, i kosztorysowania imprez turystycznych.

Efekty kształcenia:

Studenci przygotowują ofertę produktu turystycznego
dla wybranego sektora rynku turystycznego.
Wiedza:
- Zna podstawy organizacyjne przemysłu turystycznego w Polsce
K_W11
- Definiuje podstawowe kategorie ekonomiczne dotyczące rynku
usług turystycznych i rekreacyjnych K_W14

Umiejętności:
- Potrafi wykonać zadania związane z obsługą turystów i
rekreantów na wybranych stanowiskach pracy K_U09
- Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą działalności
turystycznej i rekreacyjnej; posiada umiejętność sporządzania
pisemnego sprawozdania w oparciu o własne działania lub dane
źródłowe z zakresu turystyki i rekreacji K_U20

Kompetencje społeczne:
- Docenia rangę przemysłu turystycznego, jego miejsca we
współczesnej Polsce i szans, jakie stwarza dla gospodarczego i
cywilizacyjnego rozwoju poszczególnych regionów, potrafi
określić priorytety służące rozwojowi przemysłu turystycznego
K_K07
Wykłady:

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

1. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami
dotyczącymi ruchu turystycznego
- rodzaje
- podział ruchu turystycznego
2. Charakterystyka poszczególnych rodzajów turystyki.
3. Przedsiębiorstwo turystyczne jako podmiot ruchu
turystycznego.
4. Cechy popytu i podaży ruchu turystycznego.
5. Charakterystyka i podział usług turystycznych.
6. Formy obsługi ruchu turystycznego ( informacja,
pośrednictwo, propaganda )
7. Biura podróży ich rodzaje działalności,
charakterystyka oferty.
8. Transport w turystyce.
9. Dokumenty podróży.
10. Gastronomia i hotelarstwo w turystyce.
Ćwiczenia:

1. Impreza jako produkt turystyczny.
2. Rodzaje imprez na podstawie kwalifikacji ruchu
turystycznego.
3. Organizowanie imprez ( ustawa o usługach
turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997).
4. Etapy organizacji imprezy:
- przygotowanie akwizycji,
- akwizycja ( sprzedaż ),
- przygotowanie imprezy do realizacji,
- realizacja imprezy,
- rozliczenie imprezy,
5. Materiały pomocnicze w organizowaniu imprez
turystycznych.
- tradycyjne - informatory bazy noclegowej,
gastronomicznej i transportowej

- nowoczesne - komputerowe systemy informacji i
rezerwacji usług turystycznych,
6. Najważniejsze elementy pilotażu i przewodnictwa
turystycznego.
Metody prowadzenia zajęć:
 Wykład/ wykład z prezentacją multimedialną
 Ćwiczenia audytoryjne: dyskusja, praca w
grupach, rozwiązywanie zadań, analiza
przypadków, prezentacje indywidualne
przygotowane przez studentów.
Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS

Formy aktywności

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem
nie wliczane do pensum:
1)
konsultacje/konsultacje e-mailowe2)
egzaminy/egzaminy poprawkowe3)
zaliczenia przedmiotów w dodatkowych
terminach4)
inne formy zaliczeń (określone i podane do
wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z
danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany
weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie
wyników tych sprawdzianów i związane z tym
ewentualne dodatkowe konsultacje5)
praktyki6)
egzamin dyplomowy7)
praca dyplomowa - w wymiarze do 30%
liczby punktów ECTS dla danego rodzaju pracy
dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)8)
inne związane z kierunkiem studiówII. Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum:
1)
konsultacje/konsultacje e-mailowe2)
egzaminy/egzaminy poprawkowe3)
zaliczenia przedmiotów w dodatkowych
terminach- 2
4)
inne formy zaliczeń (określone i podane do
wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z
danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany
weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie
wyników tych sprawdzianów i związane z tym
ewentualne dodatkowe konsultacje5)
praktyki6)
egzamin dyplomowy7)
praca dyplomowa - w wymiarze do 30%
liczby punktów ECTS określonej dla danego rodzaju
pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)8) inne związane z kierunkiem studiów

Stacjonarne

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim
(2+3)
2. Godziny realizowane ze
studentem wliczane do
pensum
3. Godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do
pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
(5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć,
w tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie
wyników/przygotowanie do
egzaminu, zaliczenia,
kolokwium, inne
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin (1+4)
9. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla danej
formy zajęć
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu
Sposób zaliczenia:

Niestacjonarne

W

AF

W

AF

15

15

15

15

15

15

15

15

35

15

35

15

20

5

20

5

15

5

15

5

5

5

50

30

50

30

2

1

2

1

3

 Egzamin
Formy zaliczenia:

 Kolokwium- test egzaminacyjny (70%)
 Prezentacja indywidualna (30%)

Podstawowe kryteria:
1.Test egzaminacyjny obejmujący 15 pytań ( 12 pytań testowych
+3 pytania/zadania otwarte). Oceny: dostateczna od 51%
dostateczna + od 61%
dobra od 71%
dobra + od 81%
bardzo dobra od 91%

Literatura podstawowa:
Wykaz literatury:
- Meyer B., (red.), Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego,
Szczecin 2004.
- Gaworecki W., Turystyka. PWE, Warszawa2003,
- Kruczek Z. (red.), Obsługa ruchu turystycznego. Proksenia,
Kraków 2000,

Literatura uzupełniająca:
- Alejziak B., Organizacja i technika pracy biurowej turystyce,
Albis, Kraków 2002,
- Merski J., Informacja turystyczna w Polsce. WSE, Warszawa
2002,
- Middleton T. C. Victor.,Marketing w turystyce. PAPT,
Warszawa 1996,
- Nesterowicz M., Prawo turystyczne. Wydawnictwo Prawnicze,
Warszawa1993,
- Turkiewicz E.,Organizacja imprez turystycznych. Kraków1997.
- Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce
rynkowej, Akademia Ekonomiczna , Wrocław 2001,
- Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk., Produkt turystyczny,
PWE, Warszawa2005,
- Alejziak W., Marciniec T.,Międzynarodowe organizacje
turystyczne. Albis, Kraków2003,
- Kruczek Z. (red) ,Pilotaż wycieczek zagranicznych, Proksenia,
Kraków 1998,
- Kruczek Z., Walas B.,Promocja i informacja turystyczna,
Proksenia, Kraków 2004,
- Turkiewicz E.,Organizacja imprez turystycznych. Kraków 1997,
- Pużański Z., Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 1987,

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Natalia WojdakGryszun

Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: PODATKI I PRAWO PODATKOWE
ZARZĄDZANIE
Samodzielny księgowy

Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot

Kod przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych

ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów: pierwszy
Rok: 2

Semestr: III

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

15

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

15
15
Sposób realizacji zajęć

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
Brak wymagań

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Efekty kształcenia
student powinien po zakończeniu zajęć
wiedzieć co to są podatki, rozumieć
funkcje, zadania, zasady budowy i
działania systemu podatkowego, i
poszczególnych
podatków
oraz
specyfiki ich funkcjonowania i być

Celem wykładu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z
zakresu prawa podatkowego, instytucji składających się na prawo
podatkowe, systemu podatkowego i jego stosowania.
Przedstawienie podatków w ujęciu prawno-finansowym, a w
szczególności: systemu podatkowego i specyfiki jego funkcjonowania.

Wiedza:
Student:
- potrafi określić podstawowe instytucje i definicje z zakresu danin
publicznych,
- zna i potrafi przedstawić źródła prawa podatkowego,
- zna i potrafi przedstawić podstawowe pojęcia teoretyczne z zakresu
podatków i prawa podatkowego,
- zna i potrafi przedstawić konstrukcje prawne w wybranych podatków
państwowych i samorządowych

zdolny określić podstawowe instytucje Umiejętności:
Student potrafi:
prawa podatkowego.

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

- klasyfikować rodzaje i typy danin publicznych
- rozpoznaje podstawowe rozwiązania prawne i ich zastosowanie z
przestrzeni stosowania i interpretacji prawa podatkowego,
- dokonać wykładni przepisów prawa podatkowego,
Kompetencje społeczne:
Student :
- umie pracować w zespole przy rozwiązywaniu problemów
badawczych,
- potrafi dyskutować w grupie na temat problemów badawczych prawa
podatkowego,
- akceptuje odmienne poglądy w zakresie rozwiązywania problemów
prawa podatkowego, stosowania procedur podatkowych, fiskalizmu
państwa, struktury, kompetencji i odpowiedzialności organów
podatkowych,
- samodzielnie ocenia propozycje zmian legislacyjnych aktów prawnych
z zakresu prawa podatkowego,
1. Pojęcie i rodzaje danin publicznych
2. Podatki w systemie danin publicznych
3. Teoria podatku
4. Ordynacja podatkowa
5. Podatki stanowiące dochód budżetu państwa
6. Podatki lokalne
7. System podatkowy
 wykład problemowy ,
 wykład konwersatoryjny ,
 wykład z prezentacją multimedialną
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Niestacjonarne
W

15

15

85

85

45

45

40

40

100

AF

100
100

100

4

4
4

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia
 zaliczenie pisemne: testowy

Wykaz literatury:

Podstawowe kryteria: zaliczenie pisemne z zakresu treści
programowych dla tego przedmiotu. Kryterium oceny jest procent
opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem skali
określonej Regulaminem Studiów GWSH:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i umiejętności,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i umiejętności,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i umiejętności,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa:

Leonard Etel (red.), System prawa finansowego. Tom III.
Prawo daninowe, Wolters Kluwer,Warszawa 2010,

Prawo podatkowe, Buczek A., Dzwonkowski H., Etel L.,
Gliniecka J., Glumińska-pawlic J., Huchla A., Miemiec W., Ofiarski Z.,
Serwacki J., Zdebel M., Zgierski Z., C.H. BECK, Warszawa 2006.
Podstawy finansów i prawa finansowego pod red. A. Drwiłło,
Warszawa 2011.

Dobaczewska A., Juchniewicz E., Sowiński T., [red.] Daniny
publiczne, Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku", CeDeWu,
Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca:

Ofiarski Z., Prawo finansowe, Warszawa 2010,

Borodo A., System finansowy samorządu terytorialnego, Toruń
2011,

Brzeziński B., Prawo finansow publicznych, Toruń 2010;

Chojna-Duch E., Litwińczuk H., Prawo finansowe, Warszawa
2010,

Dobaczewska A., Juchniewicz E., Sowiński T., [red.] Daniny
publiczne, Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku", CeDeWu,
Warszawa 2010Etel L. [red.], Dowgier R., Lewkowicz P.J., Liszewski
G., Popławski M., Tyniewicki M., Prawo podatkowe w pytaniach i
odpowiedziach, WP LexisNexis, Warszawa 2004.

Gomułowicz A, Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wyd.
ars boni et aequi, Poznań 1996.

Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, red.
A. Drwiłło, D. Maśniak, Warszawa 2009
Akty prawa:
+ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz. U.
Nr 157. Poz. 1240 z późn. zm.,
+Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z
późn. zm.
+ Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Dziennik Ustaw rok 2004 nr 54 poz. 535
+ Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych, Dz. U. rok 2005 nr 41 poz. 399
+ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od
spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych, Dziennik Ustaw rok 2006 nr 222 poz. 1629
+ Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz. U.nr
200 poz. 1682

+ Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz. U. rok 2006
nr 136 poz. 969
+ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w
sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów
podatkowych, Dz. U.nr 143 poz. 1614
+ Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Dz. U. z roku 2006 nr 121 poz. 844
+ Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dziennik
Ustaw nr 249 poz. 1828
+ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie
zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od
nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów
pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód
powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne
Dziennik Ustaw rok 2006 nr 142 poz. 1023
+Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z
podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach
przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczorozwojowego, Dziennik Ustaw rok 2006 nr 33 poz. 229
+Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w
sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w
2007 r., Monitor Polski nr 72 poz. 721
+ Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w
sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i
opłatach lokalnych, Monitor Polski nr 75 poz. 758
+ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w
sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych, Dziennik
Ustaw rok 2003 nr 102 poz. 946
+ Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, Dziennik
Ustaw nr 29 poz. 257
+ Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej, Dziennik Ustaw nr 52 poz. 379
+ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych,
Dziennik Ustaw rok 2004 nr 35 poz. 311
+ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie
zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako
zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także
na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela
podatkowego, Dziennik Ustaw rok 2004 nr 35 poz. 312.

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Mgr Michał Mindykowski
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OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: PODATKI I PRAWO PODATKOWE
ZARZĄDZANIE
Zarządzanie finansami

Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot

Kod przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych

ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów: pierwszy
Rok: 2

Semestr: III

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

30

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
15
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

15
30
Sposób realizacji zajęć

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Efekty kształcenia
student powinien po zakończeniu zajęć
wiedzieć co to są podatki, rozumieć
funkcje, zadania, zasady budowy i
działania systemu podatkowego, i
poszczególnych
podatków
oraz
specyfiki ich funkcjonowania i być
zdolny określić podstawowe instytucje

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
Brak wymagań

Celem wykładu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy
z zakresu prawa podatkowego, instytucji składających się na
prawo podatkowe, systemu podatkowego i jego stosowania.
Przedstawienie podatków w ujęciu prawno-finansowym, a w
szczególności: systemu podatkowego i specyfiki jego
funkcjonowania.
Wiedza:
Student:
- potrafi określić podstawowe instytucje i definicje z zakresu
danin publicznych,
- zna i potrafi przedstawić źródła prawa podatkowego,
- zna i potrafi przedstawić podstawowe pojęcia teoretyczne z
zakresu podatków i prawa podatkowego,
- zna i potrafi przedstawić konstrukcje prawne w wybranych
podatków państwowych i samorządowych

prawa podatkowego.

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Umiejętności:
Student potrafi:
- klasyfikować rodzaje i typy danin publicznych
- rozpoznaje podstawowe rozwiązania prawne i ich zastosowanie
z przestrzeni stosowania i interpretacji prawa podatkowego,
- dokonać wykładni przepisów prawa podatkowego,
Kompetencje społeczne:
Student :
- umie pracować w zespole przy rozwiązywaniu problemów
badawczych,
- potrafi dyskutować w grupie na temat problemów badawczych
prawa podatkowego,
- akceptuje odmienne poglądy w zakresie rozwiązywania
problemów prawa podatkowego, stosowania procedur
podatkowych, fiskalizmu państwa, struktury, kompetencji i
odpowiedzialności organów podatkowych,
- samodzielnie ocenia propozycje zmian legislacyjnych aktów
prawnych z zakresu prawa podatkowego,
1. Pojęcie i rodzaje danin publicznych
2. Podatki w systemie danin publicznych
3. Teoria podatku
4. Ordynacja podatkowa
5. Podatki stanowiące dochód budżetu państwa
6. Podatki lokalne
7. System podatkowy
 wykład problemowy ,
 wykład konwersatoryjny ,
 wykład z prezentacją multimedialną
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

Niestacjonarne

W

AF …

W

AF

15

15

15

15

65

15

65

15

35

5

35

5

30

5

30

5

5
80

5

30

80

110
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

3

1

3
4

10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

30
110
1

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Wykaz literatury:

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
 zaliczenie
Formy zaliczenia
 zaliczenie pisemne: testowy
 zaliczenie: praca własna, obecność, aktywność
Podstawowe kryteria: zaliczenie pisemne z zakresu treści
programowych dla tego przedmiotu. Kryterium oceny jest
procent opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności z
uwzględnieniem skali określonej Regulaminem Studiów GWSH:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i umiejętności,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i umiejętności,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i umiejętności,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa:

Leonard Etel (red.), System prawa finansowego. Tom
III. Prawo daninowe, Wolters Kluwer,Warszawa 2010,

Prawo podatkowe, Buczek A., Dzwonkowski H., Etel
L., Gliniecka J., Glumińska-pawlic J., Huchla A., Miemiec W.,
Ofiarski Z., Serwacki J., Zdebel M., Zgierski Z., C.H. BECK,
Warszawa 2006.
Podstawy finansów i prawa finansowego pod red. A. Drwiłło,
Warszawa 2011.

Dobaczewska A., Juchniewicz E., Sowiński T., [red.]
Daniny publiczne, Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku",
CeDeWu, Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca:

Ofiarski Z., Prawo finansowe, Warszawa 2010,

Borodo A., System finansowy samorządu terytorialnego,
Toruń 2011,

Brzeziński B., Prawo finansow publicznych, Toruń 2010;

Chojna-Duch E., Litwińczuk H., Prawo finansowe,
Warszawa 2010,

Dobaczewska A., Juchniewicz E., Sowiński T., [red.]
Daniny publiczne, Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku",
CeDeWu, Warszawa 2010Etel L. [red.], Dowgier R., Lewkowicz
P.J., Liszewski G., Popławski M., Tyniewicki M., Prawo
podatkowe w pytaniach i odpowiedziach, WP LexisNexis,
Warszawa 2004.

Gomułowicz A, Małecki J., Podatki i prawo podatkowe,
Wyd. ars boni et aequi, Poznań 1996.

Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych
pojęć, red. A. Drwiłło, D. Maśniak, Warszawa 2009
Akty prawa:
+ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
Dz. U. Nr 157. Poz. 1240 z późn. zm.,
+Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz. U. z 2005 r. Nr
14, poz. 114 z późn. zm.
+ Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Dziennik Ustaw rok 2004 nr 54 poz. 535

+ Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych, Dz. U. rok 2005 nr 41 poz. 399
+ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku
od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych, Dziennik Ustaw rok 2006 nr 222 poz. 1629
+ Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz.
U.nr 200 poz. 1682
+ Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz. U.
rok 2006 nr 136 poz. 969
+ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w
sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech
okręgów podatkowych, Dz. U.nr 143 poz. 1614
+ Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych Dz. U. z roku 2006 nr 121 poz. 844
+ Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
Dziennik Ustaw nr 249 poz. 1828
+ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2006 r. w
sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu
zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością
Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym
dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów
zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne
Dziennik Ustaw rok 2006 nr 142 poz. 1023
+Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w
sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu
zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych,
rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum
badawczo-rozwojowego, Dziennik Ustaw rok 2006 nr 33 poz.
229
+Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2006
r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2007 r., Monitor Polski nr 72 poz. 721
+ Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006
r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w
podatkach i opłatach lokalnych, Monitor Polski nr 75 poz. 758
+ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w
sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych,
Dziennik Ustaw rok 2003 nr 102 poz. 946
+ Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym,
Dziennik Ustaw nr 29 poz. 257
+ Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej, Dziennik Ustaw nr 52 poz. 379
+ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w
sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów
podatkowych, Dziennik Ustaw rok 2004 nr 35 poz. 311
+ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w
sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego,
działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz
niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie
czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, Dziennik
Ustaw rok 2004 nr 35 poz. 312.
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Dr Tomasz Sowiński

Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: PODSTAWY FINANSÓW
Nazwa kierunku studiów

Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Zarządzanie logistyką, zarządzanie sportem,
samodzielny księgowy, zarządzanie
bezpieczeństwem, Psychologia w
zarządzaniu, zarządzanie finansami
Wydział Nauk Społecznych

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
kierunkowy
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: pierwszy

Semestr: drugi

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

60

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

30
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

15
30
Sposób realizacji zajęć

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

15

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
Mikroekonomia, Makroekonomia

Lektoraty

-

Konwersato
ria

Lektoraty

-

-

Wymagania wstępne:
Wiedza w zakresie podstaw: podmiotów
gospodarczych, zasobów finansowych i rzeczowych,
pieniądza, instrumentów, rachunku procentów, rynku
Umiejętności wstępne w zakresie: stosowania rachunku
procentów, klasyfikowania i oceny zasobów, rynku,
instrumentów finansowych, cech i funkcji pieniądza.

Cel kształcenia

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów
podstawowych pojęć z zakresu finansów oraz podstawowych
metod i prawidłowości rządzących przepływami pieniężnymi
w całej gospodarce i na szczeblu różnych podmiotów.

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się
Wiedza
EW1 definiuje podstawowe pojęcia z dziedziny finansów i
wyjaśnia ich znaczenie dla poszczególnych podmiotów
EW2 potrafi przedstawić w powiązaniu: metody
finansowania, gospodarkę finansową, system finansowy
(państwa i podmiotów gospodarczych) i wytłumaczyć
prawidłowości rządzące przepływami pieniężnymi w całej
gospodarce i na szczeblu różnych podmiotów
Umiejętności
EU1 stosuje techniki będące podstawą podejmowania
decyzji finansowych i inwestycyjnych (dotyczące wartość
pieniądza w czasie )
EU2 stosuje odpowiednie metody: finansowania, ustalania
stopy procentowej realnej, nominalnej, efektywnej i ocenia
wyniki analizy
Kompetencje społeczne
EK1 potrafi myśleć i podejmować decyzje kredytowe i inne
finansowe, a także docenia wpływ różnych czynników na
sytuacje finansową poszczególnych podmiotów
EK2 poszukuje optymalnych rozwiązań w zakresie
finansowania według rodzajów.

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

WYKŁAD:
1. Pojęcie i funkcje finansów
2. Szkoły finansów
3. Strumienie finansowe a strumienie rzeczowe
(zależności)
4. Rola pieniądza w finansach
5. Pojęcie, rodzaje stopy procentowej
6. Zjawiska finansowe przedmiotowe
7. Zjawiska finansowe podmiotowe (gałęzie ogólnej nauki
finansów)
8. Stosunki finansowe
9. Gospodarka finansowa (pojęcie, etapy, cechy)
10. Finansowanie (ujęcie wąskie i szerokie) i metody
finansowania
11. Samofinansowanie a samospłata
12. System finansowy państwa w przekroju poszczególnych
składników
13. System finansowy podmiotów gospodarczych
Ćwiczenia
1. Istota i szkoły finansów

2. Strumienie finansowe a strumienie rzeczowe

Metody prowadzenia zajęć

(zależności)
3. Istota i rodzaje stopy procentowej (nominalna, realna,
efektywna)
4. Sprowadzanie do porównywalności strumieni
pieniężnych występujących w różnych momentach czasu
za pomocą technik procentu składanego i dyskontowania
5. Zjawiska finansowe przedmiotowe
6. Zjawiska finansowe podmiotowe
7. Stosunki finansowe
8. Istota gospodarki finansowej, jej cechy i fazy
9. Pojęcie finansowania i jego metody
10. Budowa systemu finansowego państwa i powiązania
między poszczególnymi jego składnikami
11. System finansowy podmiotów gospodarczych.
WYKŁAD: stosowanie różnorodnych metod nauczania
(nauczanie zróżnicowane): poszukiwanie różnorodnych
rozwiązań danego problemu, studium przypadku,
foliogramy; wykład klasyczny, a w małych grupach
wykładowych wykład konwersatoryjny.
ĆWICZENIA: stosowanie różnorodnych metod nauczania
(nauczanie zróżnicowane): poszukiwanie różnorodnych
rozwiązań danego problemu, dociekanie do sedna
zagadnienia za pomocą metody burzy mózgów, warsztaty,
studium przypadku, foliogramy.
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
W
Ćw.
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

Niestacjonarne
W
Ćw.

30

15

30

30

60

40

60

25

25

20

25

15

35

20

35

10

-

-

-

-

55

90

90
145

9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 egzamin
 zaliczenie z oceną

4

55
145

3

4
7

3

Wykaz literatury:

Formy zaliczenia:
 egzamin ustny z oceną
 zaliczenie ustne z oceną
Podstawowe kryteria:
oceny lub wymagania egzaminacyjne dotyczą opanowania
podstawowych pojęć i metod z dziedziny finansów oraz
rozumienia stosunków finansowych i kształtowania
strumieni pieniężnych w obrębie gałęzi ogólnej nauki
finansów i poszczególnych ogniw systemu finansowego
państwa i na szczeblu podmiotu gospodarczego, a także
stosowania podstawowych metod nauki finansów.
Literatura podstawowa:

1. K. Marecki, Podstawy finansów, PWE (2008).
2. D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów,
Warszawa (2004).
3. Podstawy finansów i prawa finansowego, (red.) A.
Drwiłło, Wolters Kluwer Polska (2011)
4. S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, PWE (2002).
Literatura uzupełniająca:

1. M. Górski, Rynkowy system finansowy, PWE
(2007).
2. S. Flejterski, B. Świecka, Elementy finansów i
bankowości, Wydawnictwo CeDeWu (2007).
3. J. Nowakowski, T. Formulska, Finanse i bankowość
w integrującej się Europie, Difin (2006).
4. Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce
rynkowej. Nowe wyzwania i możliwości, (red.) A.
Uziębło, CeDeWu. pl Wydawnictwa Fachowe
(2011).
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Dr Leszek Kędzierski

Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI
Kod
przedmiotu

Nazwa kierunku studiów

ZARZĄDZANIE

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
Wydział Nauk Społecznych

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
POLSKI
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
pierwszy

Rok:
II

Semestr:
III

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30

0

0

0

0

0

0

RAZEM

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30

0

0

0

0

0

0

RAZEM

30
Sposób realizacji zajęć

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Wymagania formalne, czyli nazwy przedmiotów, których
wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści
danego przedmiotu
MIKROEKONOMIA, NAUKA O ORGANIZACJI
Wymagania wstępne, czyli zakres wiadomości, umiejętności i
kompetencji przydatnych lub traktowanych jako punkt
wyjścia do realizacji treści danego przedmiotu
PODSTAWOWA WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I
KOMPETENCJE ZDOBYTE NA ZAJĘCIACH Z
MIKROEKONOMII I NAUKI O ORGANIZACJI, W
SZCZEGÓLNOŚCI W OBSZARACH DOTYCZĄCYCH:
FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW,
ICH RELACJI Z BLIŻSZYM I DALSZYM OTOCZENIEM,
FUNKCJONOWANIA RYNKÓW DÓBR I USŁUG.

Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Celem wykładu jest uświadomienie studentom, że logistykę
w XXI wieku należy traktować jako konieczność, a nie jako
modę, ponieważ stanowi ona zintegrowany system
zarządzania strukturą fizycznego przepływu towarów i
informacji w skali przedsiębiorstwa i całych łańcuchów
dostaw. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z istotą
logistyki, jej znaczeniem, walorami, możliwościami
zastosowania oraz z podstawowymi sferami objętymi
analizami logistycznymi, czyli: łańcuchami dostaw, obsługą
klienta, łańcuchami transportowymi, składowaniem,
zapasami, realizacją zamówień, przepływem informacji,
kanałami dystrybucji, usługami logistycznymi,
outsourcingiem logistycznym.
Wiedza:
Student rozumie istotę logistyki jako koncepcji zarządzania
przepływami, identyfikuje relacje pomiędzy uczestnikami
łańcuchów dostaw, definiuje podstawowe pojęcia
logistyczne, wymienia i opisuje rodzaje podsystemów
logistycznych, charakteryzuje przedmiot, zadania i sposób
funkcjonowania logistyki zaopatrzenia, produkcji i
dystrybucji, wyjaśnia specyfikę rachunku kosztów
logistycznych, identyfikuje usługi logistyczne, potrafi
scharakteryzować operatorów logistycznych, rozumie istotę i
potrzebę outsourcingu, dostrzega i rozumie związki logistyki
z marketingiem.
Umiejętności:
Student dostrzegając potrzebę zmian w przedsiębiorstwie w
kierunku zastosowania rozwiązań logistycznych, poddaje
krytyce istniejące nieefektywne rozwiązania, stosuje wiedzę
teoretyczną do usprawnienia działania przedsiębiorstwa,
potrafi wykorzystać metody ABC/XYZ w zarządzaniu
zapasami, potrafi interpretować zjawiska gospodarcze w
obszarze logistyki.
Kompetencje społeczne:
Student posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy i
umiejętności i dąży do ich ciągłego doskonalenia, zachowuje
krytycyzm w wyrażaniu opinii, stara się wykazywać
inicjatywę i być kreatywnym oraz odpowiedzialnym, ma
świadomość społecznych aspektów praktycznego stosowania
zdobytej wiedzy i umiejętności.
Treści programowe:
I ISTOTA LOGISTYKI I ROZWÓJ KONCEPCJI
LOGISTYCZNEJ
- istota logistyki (ewolucja pojęcia logistyka),
- główne fazy i kierunki rozwoju logistyki,
- czynniki wzrostu znaczenia logistyki,
- nowoczesna koncepcja logistyki,
- podstawowe sfery działań logistycznych,
- związki logistyki z marketingiem,
- koszty logistyczne,
II ŁAŃCUCHY LOGISTYCZNE
- istota łańcucha logistycznego, jego cechy i struktura,
- łańcuch dostaw,
- czynniki wywołujące zmiany w łańcuchach dostaw,
III LOGISTYKA ZAOPATRZENIA

Metody prowadzenia zajęć

- logistyka zaopatrzenia w łańcuchu dostaw,
- znaczenie materiałów w łańcuchach dostaw,
IV LOGISTYKA DYSTRYBUCJI
- planowanie zasobów dystrybucji,
- istota kanałów dystrybucji i metody ich budowy,
- istota i znaczenie obsługi klienta,
V ZAPASY W ŁAŃCUCHACH LOGISTYCZNYCH
- istota i znaczenie zapasów,
- klasyfikacja zapasów,
- koszty zapasów.
VI LOGISTYKA MAGAZYNOWANIA
- istota i znaczenie magazynowania,
- podstawowe czynności wykonywane w magazynie,
- manipulacje materiałami i pakowanie,
VII LOGISTYCZNE ŁAŃCUCHY TRANSPORTOWE
- rola transportu w logistyce,
- usługi transportowe,
- miejsce łańcuchów transportowych w łańcuchach dostaw,
IX USŁUGI LOGISTYCZNE
- istota usługi logistycznej,
- sektor TSL,
- operatorzy logistyczni (2PL, 3PL, 4PL, 5PL),
- outsourcing logistyczny.
X CENTRA LOGISTYCZNE
- istota centrum logistycznego (CL),
- funkcje i zadania CL,
- modele inicjacji i realizacji CL,
- problemy lokalizacji CL,
- CL na świecie i w Polsce.
 wykład / wykład problemowy / wykład konwersatoryjny
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

30

0

Niestacjonarne
W

AF

30

0

90

90

40

40

50

50

120

120

4

4

10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

4

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną

Formy zaliczenia:
 zaliczenie pisemne: testowe / z pytaniami (zadaniami)
otwartymi / dłuższa wypowiedź pisemna (rozwiązywanie
problemu)

Podstawowe kryteria:
Student otrzyma z ocenę pozytywną, jeżeli uzyska
następujące wyniki:
powyżej 50% do 60% dostateczny
powyżej 60% do 70% dostateczny plus
powyżej 70% do 80% dobry
powyżej 80% do 90% dobry plus
powyżej 90% do 100% bardzo dobry
Literatura podstawowa:
Wykaz literatury:
1. Logistyka, pod red. D. Kisperskiej-Moroń i S.
Krzyżaniaka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009 (w części
dotyczącej podanych wyżej treści programowych wykładu)
2. Kompendium wiedzy o logistyce, pod red. E. Gołembskiej,
Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006 (w części dotyczącej
podanych wyżej treści programowych wykładu)
3. Usługi logistyczne, red. W. Rydzkowski, Biblioteka
Logistyka, Poznań 2007 (w części dotyczącej podanych
wyżej treści programowych wykładu)
4. J. Dąbrowski, Model outsourcingu usług logistycznych,
(w:) Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu
Morskiego, red. H. Klimek, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2011
Literatura uzupełniająca:
1. I. Fechner, Centra logistyczne. Cel – realizacja –
przyszłość, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004
2. Logistyka dystrybucji, red. K. Rutkowski, Difin, Warszawa
2002
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Dr hab. Hanna Klimek, prof. nadzw. GWSH
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: PODSTAWY PRAWA
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie finansami
Zarządzanie sportem
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie logistyką
Samodzielny księgowy
Wydział Nauk Społecznych

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
kierunkowy
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów:

Rok:

Semestr:

studia pierwszego stopnia

pierwszy

pierwszy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
30
Sposób realizacji zajęć
 zajęcia w sali dydaktycznej

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Wymagane minimum wiedzy przekazywanej w szkole
średniej w ramach przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”

Cel kształcenia

Celem wykładu jest dostarczenie słuchaczom ogólnej i
podstawowej wiedzy na temat roli i miejsca prawa we
współczesnym świecie, a także przygotowanie studentów do
w miarę swobodnego korzystania ze źródeł prawa w życiu
zawodowym. Wykład ma wskazać sposoby najbardziej
efektywnego docierania do informacji prawniczej. Studenci
zdobywają umiejętność poprawnego czytania i rozumienia
przepisów i norm prawa; swa treścią wykład obejmuje
kwestie dotykające zasad obowiązywania prawa i
wynikających z tego zasad jego stosowania . W czasie

wykładu studenci otrzymują informacje o faktach prawnych i
stosunkach prawnych, omawiana jest struktura systemu
prawa i podstawowe jego gałęzie wraz z zasadami jakie nimi
rządzą

Efekty kształcenia

Wiedza:
Student wie i rozróżnia czym jest norma prawna i przepis
prawny; wie jaka kultura prawna jest charakterystyczna dla
systemu prawa w Polsce; prawidłowo definiuje zasady
prawa i rozumie ich znaczenie; opisuje poprawnie reguły
rządzące w poszczególnych gałęziach prawa; wie jak
zbudowane są akty normatywne i jaka jest ich hierarchia;
student ma świadomość powiązania prawa i gospodarki; ma
świadomość na czym polega stanowienie a na czym
stosowanie prawa.
Umiejętności:
Wyprowadza wnioski co do treści normy prawnej na
podstawie analizy przepisów prawa; dokonuje wykładni
prawa na własny użytek; ocenia na poziomie podstawowym
relacje między prawem stanowionym a gospodarką i wpływ
tego prawa na gospodarkę; dokonuje analizy zjawisk i
procesów zachodzących w obszarach stanowienia i
stosowania prawa; posiada podstawową umiejętność
stosowania przepisów w działalności zawodowej
Kompetencje społeczne:
Mając świadomość ograniczeń swojej wiedzy zdobytej
przecież na poziomie podstawowym jest aktywny w
rozwijaniu i doskonaleniu wiedzy, umiejętności
profesjonalnych i badawczych; w oparciu o zdobyta wiedzę
komunikuje się z otoczeniem używając właściwego języka i
stosując odpowiednią terminologię; ma świadomość
praktycznych aspektów zdobytej wiedzy, w szczególności w
przypadku związków na płaszczyźnie „prawo-biznes”;
szanuje obowiązujący system norm.

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Prawo a rzeczywistość społeczna, gospodarcza i polityczna;
prawo stanowione, zwyczajowe, common law, prawo Unii
Europejskiej;
prawo a gospodarka; przepis prawny i norma prawna;
akt prawodawczy – konstytucja, ustawa, umowa
międzynarodowa, rozporządzenie, prawo miejscowe;
wykładnia prawa i podmioty jej dokonujące;
obowiązek publikacji prawa;
prawo w czasie i przestrzeni; podmioty prawa- osoby
fizyczne i osoby prawne, organy państwa;
fakty i stosunki prawne, struktura prawa ;
gałęzie prawa i ich zasady;
odpowiedzialność prawna – podstawowe zasady prawa
karnego, cywilnego.
 wykład z prezentacją multimedialną

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Niestacjonarne
W

30

30

110

110

60

60

50

50

140

140

5

5

AF

5

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną

Formy zaliczenia:
 pisemna, test
Podstawowe kryteria:
Umiejętność rozróżniania i definiowania pojęć
podstawowych takich jak akt prawny, norma prawna, przepis
prawny, umiejętność wywodzenia norm z przepisów,
hierarchia aktów prawnych i konsekwencje z niej
wynikające, podmioty prawa ich uprawnienia i obowiązki,
wpływ prawa międzynarodowego i prawa UE na prawo
krajowe, zagadnienie obywatelstwa, pojęcie własności, winy,
kary, prawo w stosunkach gospodarczych
Literatura podstawowa:
Wykaz literatury:
J. Jabłońska-Bonca: Podstawy prawa dla ekonomistów.
Wyd.2 LexisNexis, Warszawa 2004
A. Łopatka: Prawoznawstwo Polskie Wydawnictwo
Prawnicze Iris. Warszawa 2005
Literatura uzupełniająca:
S. Wronkowska: Podstawowe pojęcia prawa i
prawoznawstwa Wyd. 2. Poznań 2003
M. Droba: Podstawy prawa. Plansze Becka’a C.H. Beck,
Warszawa 2008
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Krzysztof P. Łabenda
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZARZĄDZANIA
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Zarządzanie logistyką, zarządzanie sportem,
samodzielny księgowy, zarządzanie
bezpieczeństwem, Psychologia w
zarządzaniu, zarządzanie finansami
Wydział Nauk Społecznych

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
Kategoria przedmiotu
kierunkowy
Status przedmiotu
obligatoryjny
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: I

Semestr: I i II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

30

30

Seminarium

RAZEM

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

60
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

RAZEM

30
60
Sposób realizacji zajęć

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Zajęcia realizowane są w sali dydaktycznej GWSH

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Brak przedmiotów wprowadzających.
Umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia o
organizacji i jej otoczeniu, umiejętność wyciągania
wniosków z analiz i formułowania na tej podstawie założeń
strategicznych, umiejętność pracy w grupie.

Cel kształcenia

Umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej
przedstawionej na wykładzie i omówionej na ćwiczeniach w
konkretnych, przykładowych sytuacjach problemowych i
kryzysowych. Umiejętność stosowania technik i narzędzi
zarządzania dla sprawnego funkcjonowania podmiotu
gospodarczego, dokonywanie analizy otoczenia firmy,
środowiska rynkowego i konkurencyjnego, rozwiązywanie
problemów z zakresu zarządzania organizacją.

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Wiedza:
określa i charakteryzuje genezę i podstawowe szkoły
zarządzania i identyfikujące je pojęcia, przedstawia istotę
powiązań liniowych, funkcjonalnych i komunikacyjnych w
organizacji, identyfikuje relacje między podmiotami
gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi
tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i
międzynarodowej, przedstawia i charakteryzuje wpływ
oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność
przedsiębiorstwa.
Umiejętności:
dokonuje obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk i
procesów występujących wewnątrz i na zewnątrz organizacji
stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne,
wykorzystuje odpowiednie metody i narzędzia do opisu i
analizy problemów działalności przedsiębiorstwa lub innej
organizacji oraz opisu i analizy ich otoczenia, wyjaśnia
przyczyny występujących niepowodzeń, formułuje
samodzielnie i w pracy grupowej misję, wizję i cele
przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego statusu
własnościowego i formy organizacyjno-prawnej.
Kompetencje społeczne:
uczestniczy w realizacji projektów z uwzględnieniem
zachowań odpowiedzialnych społecznie, objaśnia aspekty
ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć, potrafi dokonać
analizy i interpretacji występujących zjawisk wraz z
formułowaniem wniosków pozwalających na rozwiązanie
sytuacji problemowych z uwzględnieniem dobra wspólnego.
WYKŁAD
10. Organizacja, jej elementy, zasoby i otoczenie, typy
organizacji i ich cele.
11. Funkcje i role kierownicze w organizacji, umiejętności
menedżerskie, typy osobowości i style kierowania
12. Funkcja i cele planowania, rodzaje planów i celów w
organizacji. Planowanie strategiczne, wizja i misja
organizacji.
13. Analiza SWOT, macierz BCG, cykl życia produktu, 5 sił
Portera, typy strategii, ich wady i zalety
14. Cele i elementy procesu organizowania, rodzaje struktur
organizacyjnych, ich wady i zalety
15. Definicja i teorie motywacji w ujęciu chronologicznym.
Wskazanie ich wad, zalet i różnic między nimi. Wnioski
i zalecenia dla menedżerów, wynikające z omówionych
teorii.
16. Definicja i cele kontroli. Szczeble kontroli i etapy
procesu kontrolowania. Omówienie poszczególnych
szczebli kontroli, wskazanie ich zastosowania, zalet i
wad oraz problemów, które mogą powodować. Opór
wobec kontroli i sposoby jego przezwyciężania.
Sprzężenie zwrotne z planowaniem i motywowaniem.
17. Zdefiniowanie kultury i kultury organizacji. Funkcje
kultury organizacyjnej i czynniki ją kształtujące.
Wielokulturowość, różnorodność i ich tendencje
rozwojowe, jako elementy kultury organizacyjnej.
Wymiary różnorodności i wielokulturowości.

Metody prowadzenia zajęć

Wielokulturowość a przewaga konkurencyjna.
Kierowanie różnorodnością i wielokulturowością.
18. Etyczne i społeczne otoczenie organizacji. Etyka
zarządzania. Odpowiedzialność społeczna organizacji.
Za i przeciw odpowiedzialności społecznej organizacji.
Rodzaje postaw organizacji wobec odpowiedzialności
społecznej.
ĆWICZENIA:
1. Wykonanie analizy otoczenia za pomocą metody 5 sił
Portera i J. Welch’a. Identyfikacja otoczenia
zadaniowego na przykładzie organizowania imprezy
masowej. Identyfikacja i ocena znaczenia
poszczególnych rodzajów zasobów w otoczeniu.
2. Identyfikacja i ocena stylów kierowania. Omówienie ich
zalet i wad oraz warunków, w których najlepiej się
sprawdzają. Ich związek z typem osobowości
menedżera. Tworzenie programu doskonalenia kadry
kierowniczej.
3. Analiza metodą BCG i SWOT. Elementy zarządzania
strategicznego. Tworzenie misji i wizji firmy.
Formułowanie celów strategicznych, taktycznych i
operacyjnych. Opracowanie założeń strategicznych dla
konkretnej organizacji.
4. Tworzenie planu strategicznego dla organizacji w
sytuacji kryzysowej.
5. Omówienie rodzajów struktury organizacyjnej, ich wad i
zalet. Tworzenie struktury organizacyjnej na
przykładzie. Tworzenie stanowiska pracy, jego opisu i
ogłoszenia o pracę.
6. Analiza polityki personalnej na przykładzie firmy.
Zaproponowanie rozwiązania w sytuacji problemów
motywacji pracowników. Stworzenie motywacyjnego
systemu wynagrodzeń i program szkoleń pracowników.
Zaproponowanie zmian polityki personalnej omawianej
organizacji.
7. Ocena pracownika na podstawie założonych celów.
Decydowanie (z uzasadnieniem) o przyznaniu nagrody
rocznej. Próba identyfikacji potrzeb podwładnych i ich
potrzeb szkoleniowych. Rozwiązywanie konfliktów
między podwładnymi.
8. Opracowanie całościowego systemu kontroli w
organizacji na zadanym przykładzie.
9. Identyfikacja elementów kultury organizacyjnej wg E.
Scheina. Opracowanie kierunków działań mających na
celu budowanie proefektywnościowej kultury
organizacyjnej. Omówienie roli kierownictwa
naczelnego w budowaniu proefektywnościowych kultur
organizacyjnych
10. Próba rozwiązania zagadnienia o kontekście etycznym w
organizacji. Opracowanie koncepcji odpowiedzialności
społecznej dla wybranej organizacji.
- Wykład z prezentacją multimedialną
- Ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją /
metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy,
praktyczny) / praca w grupach / analiza zdarzeń krytycznych

(przypadków) / dyskusja

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

Niestacjonarne
W

AF

30

30

30

30

110

90

110

90

70

30

70

30

40

30

40

30

30
140

30

120

140

260
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

6

120
260

5

6

5

11

Sposób zaliczenia:
- Egzamin
- Zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
- egzamin pisemny: testowy
- wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu i
jego prezentacja
Podstawowe kryteria:
- 18-21pkt: dst, 22 pkt: dst+, 23-26 pkt: db, 27 pkt: db+, 2830pkt: bdb
- jakość merytoryczna i formalna pracy zaliczeniowej i
prezentacji, obecność na zajęciach, aktywność
Literatura podstawowa:
Wykaz literatury:
1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami,
Wydawnictwo Naukowe PWN 2007
2. Gierszewska G., Romanowska M, Analiza strategiczna
przedsiębiorstwa, PWE, 2009
3. Olszowska B., red, Podstawy zarządzania
przedsiębiorstwem na progu XXI wieku, AE Wrocław
2007
Literatura uzupełniająca:
Case study na podstawie artykułów z czasopism
branżowych.
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Dr Katarzyna Zajt

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU

Nazwa przedmiotu: Postępowanie egzekucyjne dotyczące podmiotów
gospodarczych
Kod
przedmiotu

Nazwa kierunku studiów:

Zarządzanie

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów:

Prawo w biznesie

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot

Wydział Nauk Społecznych

PROFIL OGÓLNY

Profil/profile kształcenia
Język wykładowy:

Polski
ogólny/ kierunkowy/ specjalnościowy/ specjalizacyjny

Kategoria przedmiotu:
obligatoryjny, wybieralny, fakultatywny

Status przedmiotu:
Rok: III

Semestr: VI

Poziom studiów: pierwszy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
ćwiczenia

laboratoria

projekty

wykład

konwersatoria

seminarium/

RAZEM

praktyka
zawodowa

proseminarium

15

15

35
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
ćwiczenia
wykład

RAZEM

15

laboratoria

projekty

konwersatoria

seminarium/
proseminarium

praktyka
zawodowa

15

15
Sposób realizacji zajęć:
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi:
Cel kształcenia:

Zajęcia realizowane w pomieszczeniu dydaktycznym GWSH
w Gdańsku
Postępowanie cywilne

Wykład: rozumienie i stosowanie siatki pojęciowej oraz
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, student posiada
umiejętność dokonania pogłębionej analizy tekstu
ustawowego (o postępowaniu egzekucyjnym), przy
wykorzystaniu metod wykładni oraz orzecznictwa
przedstawionych w ramach wykładów z przedmiotu.
Ćwiczenia: nabycie umiejętności praktycznych w postaci
stosowania norm prawnych do konkretnych sytuacji
życiowych (rozwiązywanie kazusów).

Efekty kształcenia:

Wiedza:
- Ma wiedzę na temat konsekwencji naruszania prawa K_W08

Umiejętności:
- Umie dokonać kwalifikacji prawnej stanu faktycznego oraz
potrafi w podstawowym zakresie interpretować przepisy prawne
konieczne dla rozstrzygnięcia określonego problemu z zakresu
postepowania egzekucyjnego K_U04
- Posiada umiejętność analizowania procesów naruszania prawa i
konsekwencji z tego wynikających K_U11

Kompetencje społeczne:
- Ma poczucie odpowiedzialności zachowania się w sposób
profesjonalny K_K05

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Wykład:
- pojęcie, rodzaj i cele egzekucji i postępowania
egzekucyjnego;
- źródła prawa egzekucyjnego;
- zasady postępowania egzekucyjnego;
- stosunek postępowania egzekucyjnego do postępowania
rozpoznawczego, egzekucyjnego w administracji,
upadłościowego i naprawczego, karnego wykonawczego;
podmioty postępowania egzekucyjnego;
- czynności postępowania egzekucyjnego i koszty;
- podstawy egzekucji;
- ograniczenia egzekucji;
- środki zaskarżenia i powództwa przeciw egzekucyjne;
- egzekucja świadczeń pieniężnych, egzekucja świadczeń
niepieniężnych;
- egzekucja z udziałem Skarbu Państwa, Narodowego Banku
Polskiego;
Ćwiczenia:
- tok egzekucji: tytuł egzekucyjny, badanie dopuszczalności
wszczęcia postępowania egzekucyjnego, czynności
egzekucyjne, zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
umorzenie postępowania egzekucyjnego
- postępowanie zabezpieczające: przesłanki zastosowania
zabezpieczenia, środki zabezpieczające

Metody prowadzenia zajęć:

 wykłady: wykład / wykład z prezentacją multimedialną
 ćwiczenia: praca w grupach / dyskusja
Formy aktywności
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/
punkty ECTS
I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum:
1) konsultacje/konsultacje e-mailowe- 4
2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 3
3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach2
4) inne formy zaliczeń (określone i podane do
wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy
z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany
weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie
wyników tych sprawdzianów i związane z tym
ewentualne dodatkowe konsultacje- 3
5) praktyki- 0
6) egzamin dyplomowy- 0
7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby
punktów ECTS dla danego rodzaju pracy
dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0
8) inne związane z kierunkiem studiów- 2

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim
(2+3)
2. Godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. Godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do
pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)

Stacjonarne

Niestacjonarne

W

W

AF/Ć

AF/Ć

15

15

15

15

15

15

15

15

35

15

35

15

II. Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum:
1) konsultacje/konsultacje e-mailowe- 6
2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 3
3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach4) inne formy zaliczeń (określone i podane do
wiadomości studentów jako forma weryfikacji
wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe
sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć,
omawianie wyników tych sprawdzianów i
związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje3
5) praktyki- 0
6) egzamin dyplomowy- 0
7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby
punktów ECTS określonej dla danego rodzaju
pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0
8) inne związane z kierunkiem studiów - 2

5. Przygotowanie się do zajęć,
w tym studiowanie zalecanej
literatury,
6.Opracowanie
wyników/przygotowanie do
egzaminu, zaliczenia,
kolokwium, inne

20

5

20

5

15

5

15

5

7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8.Suma liczby godzin (1+4)

5
50

30

5
50

80
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

3

30
80

3

Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania
Sposób zaliczenia:
 egzamin - wykład
 zaliczenie bez oceny - ćwiczenia
Formy zaliczenia:
 egzamin pisemny: test
 zaliczenie ćwiczeń - aktywność na zajęciach, praca w grupach (zadania grupowe – rozwiązywanie kazusów)
Podstawowe kryteria: Egzamin odbędzie się na podstawie testu obejmującego 20 pytań (po 1 pkt.), w oparciu o
następująca skalę: 11-12 pkt. – dst; 13-14 pkt. - dst plus; 15-16 pkt. – db; 17-18 pkt. - db plus; 19-20 pkt. – bdb
Efekt
kształcenia

Kryteria

Metody weryfikacji

K_W08

- Ma wiedzę na temat konsekwencji
naruszania prawa ze szczególnym
uwzględnieniem:
a. egzekucji świadczeń pieniężnych
b. egzekucji świadczeń niepieniężnych
- Potrafi przeprowadzić prosty tok
egzekucji:
a. tytuł egzekucyjny,
b. badanie dopuszczalności wszczęcia
postępowania egzekucyjnego,
c. czynności egzekucyjne, zawieszenie
postępowania egzekucyjnego,
d. umorzenie postępowania egzekucyjnego
- Posiada umiejętność kwalifikowania
naruszania prawa i konsekwencji z tego
wynikających
- Ma poczucie odpowiedzialności
zachowania się w sposób nieprofesjonalny
i wynikających z tego zachowania
konsekwencji

Test

K_U04

K_U11

K_K05

Wykaz literatury :

Test

Praca w grupach – dyskusja - obserwacja

Obserwacja ciągła na zajęciach ćwiczeniowych

Literatura podstawowa:
- Marciniak A., Postępowanie egzekucyjne w
sprawach cywilnych, Warszawa 2008
- Świeboda Z., Komentarz do Kodeksu Postępowania
cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i
egzekucyjne, Warszawa 2004
Literatura uzupełniająca:
- Armata M., Skarga na czynność komornika, Sopot
1998r

-

-

-

-

-

Siedlecki Wł., Świeboda Z., Postępowanie cywilne,
Zarys wykładu wydanie 5 Warszawa 2004
Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie,
Warszawa 2005
Dalka S., Rodziewicz J., Postępowanie
zabezpieczające i egzekucyjne, Komentarz Gdańsk
1994
Kowalski W., Odpowiedzialność małżonka dłużnika
i nadanie klauzuli wykonalności na podstawie art. 787
k.p.c., PPE 2004 nr 10-12
Jankowski J., Nowelizacja Kodeksu postępowania cz. III
Postępowanie egzekucyjne, MoP. 2004 nr 22
Jankowski J., Nowelizacja K.P.C. wprowadzona w 2005r.,
Warszawa 2005
Marciniak A., Ograniczenie egzekucji sądowej, Łódź
1986
Sorysz M., Nowy system zaskarżenia w postępowaniu
egzekucyjnym w świetle nowelizacji K.P.C. z 2.07.
2004r., MoP 2005 nr 2
Świeboda Z., Egzekucja przeciwko Skarbowi Państwa
oraz podmiotom gospodarczym, Przegląd Sądowy 1994 nr
9
Wengerek E., Odpowiedzialność wierzyciela w egzekucji,
PiP 1963 nr 1
Wengerek E., Postępowanie zabezpieczające i
egzekucyjne, Warszawa 1972
Wengerek E., Sądowe postępowanie egzekucyjne w
sprawach cywilnych, Warszawa 1978
Zedler F., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.
Komentarz t. IV, Toruń 1995
Zedler F., Powództwo o zwolnienie od egzekucji,
Warszawa 1973

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Lidia Firuta
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: PRAWNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA
Kod przedmiotu
Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Zarządzanie bezpieczeństwem
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
Język wykładowy

POLSKI
specjalnościowy

Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów: pierwszy

Rok: II

Semestr: IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

15

15

Seminarium

RAZEM

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Sposób realizacji zajęć

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej

Brak wymagań
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu źródeł prawa
dotyczącego bezpieczeństwa publicznego;
Klasyfikacja zakresu rodzajów, typów i przestrzeni,
bezpieczeństwa.
wskazanie pojęć i instytucji z zakresu bezpieczeństwa
publicznego;
Wiedzy na temat administracji publicznej jej struktury,
zależności, sposobu i metod działania, zasad
funkcjonowania w dziedzinach objętych pojęciem
bezpieczeństwa.

Efekty kształcenia
student powinien po zakończeniu zajęć
posiadać podstawową wiedzę z zakresu

prawa administracyjnego.
Znać definicje administracji: prawo
administracyjne, cechy i funkcje
administracji, zasady prawa
administracyjnego,
Rozróżniać podmioty występujące w
administracji publicznej UE;

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Wiedza:
Student:
- potrafi określić podstawowe instytucje administracji kompetentne w
zakresie poszczególnych rodzajów bezpieczeństwa,
- zna i potrafi przedstawić zakres poszczególnych obszarów
bezpieczeństwa.
- zna i potrafi przedstawić podstawy prawne i zakres obowiązków
poszczególnych instytucji publicznych i niepublicznych oraz obywateli
RP w zakresie bezpieczeństwa.
Umiejętności:
Student potrafi:
-wskazać zasady działania poszczególnych służb publicznych i ich
kompetencje w poszczególnych przypisanych im zadaniom z zakresu
bezpieczeństwa,
Kompetencje społeczne:
Student :
- umie pracować w zespole przy rozwiązywaniu problemów
badawczych,
- potrafi dyskutować w grupie na temat problemów badawczych z
zakresu bezpieczeństwa,
- akceptuje odmienne poglądy w zakresie rozwiązywania problemów,
zasad działania w poszczególnych sferach dotyczących bezpieczeństwa.
1-3.Podstawowe działy (sfery), definicje, pojęcia i instytucje oraz żródła
prawa z zakresu bezpieczeństwa.
4-6.Bezpieczeństwo zewnętrzne. Powszechny obowiązek służby
wojskowej. MON. Armia. Zadania poszczególnych podmiotów.
7-9. Bezpieczeństwo wewnętrzne. MSW. Policja. Straż graniczna. Straż
pożarna. Państwowy System bezpieczeństwa Przeciwpożarowego.
Obrona Cywilna – centra zarządzania kryzysowego. Straże gminne i
miejskie. Zadania poszczególnych podmiotów.
10-12. Bezpieczeństwo socjalne. Polityka społeczna. Ubezpieczenia
zdrowotne. Ubezpieczenia Emerytalne, Rentowe, Chorobowe,
Wypadkowe. Pomoc społeczna. Centra pomocy rodzinie.
Zabezpieczenie i zaopatrzenie społeczne.
13-15. Polityka Zagraniczna RP i UE. Uczestnictwo w
międzynarodowych strukturach bezpieczeństwa. Rada bezpieczeństwa
ONZ. NATO. Obowiązki Polski z zakresu HNS – państwa gospodarza.

Metody prowadzenia zajęć





wykład problemowy ,
wykład konwersatoryjny ,
wykład z prezentacją multimedialną
ćwiczenia problemowe, case study
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze studentem
wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze studentem
nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału nauczyciela
akademickiego Razem rubryki
(5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w tym
studiowanie zalecanej literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium

Niestacjonarne

W

AF …

W

AF

15

15

15

15

60

45

60

45

30

15

30

15

20

15

20

15

7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

15
75

15

50

75

125
9. Sumaryczna liczba punktów ECTS
dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Wykaz literatury:

3

50
125

2

3

2

5

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
 zaliczenie
Formy zaliczenia
 zaliczenie pisemne: testowy
Podstawowe kryteria: zaliczenie pisemne z zakresu treści
programowych dla tego przedmiotu. Kryterium oceny jest procent
opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem skali
określonej Regulaminem Studiów GWSH:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i umiejętności,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i umiejętności,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i umiejętności,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa:
Sowiński T., „Zadania administracji cywilnej w sferze
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego
państwa”, Bezpieczeństwo Polski. Aspekty zewnętrzne i wewnętrzne,
[w:] Cz. Ciesielski [red.],Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły
Humanistycznej, Gdańsk 2007,
Sowiński T., „Problemy obronności w pracy administracji
województwa pomorskiego”, Biuletyn Informacyjny TOW, Rok V
2/18, Bydgoszcz 2000.
Sowiński T., Prawo finansowe ubezpieczeń społecznych, [w:]
„Podstawy finansów i prawa finansowego”, Drwiłło A. [red.], Wolters
Kluwer, Warszawa 2011.
Sowiński T., Acquis communautaire, a problematyka
bezpieczeństwa socjalnego obywateli Unii Europejskiej, [w:]
Bezpieczeństwo unii Europejskiej – wybrane aspekty, Miecznikowski
S. [red.], Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej,
Gdańsk 2011,
Literatura uzupełniająca: Akty prawne:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.
U. Nr 78, poz. 483,
USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U.
z 2011 r. Nr 116, poz. 675
USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
Dz.U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr
181, poz. 1291, z 2008r. Nr 86, poz. 521, Nr163, poz. 1015, z 2009r. Nr
18, poz. 97.
USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. 1990 Nr 30 poz.
179
USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r.o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1967 Nr 44 poz. 220, zm.
Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180,
poz. 1496, z 2006r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 220, poz.1600, z 2007 r.
Nr 107, poz. 732, Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr
180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308, Nr223, poz.
1458, z 2009r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr
190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113,

poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz.1427, Nr
240, poz. 1601, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 171,
poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 187, poz. 1109, Nr 228, poz. 1368.
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, Dz. U. z
1997r. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 97, poz. 803, z
2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13.
USTAWA z dnia 12 stycznia 2007r. [o ustanowieniu „Programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”]
<o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
latach 2007–2011> Dz.U. z 2007r. Nr 35, poz. 213, z 2009 r. Nr 144,
poz. 1174.
USTAWA z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego, Dz.U. 1991 Nr 17 poz. 75.

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Dr Janusz Karp

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU

Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne i administracyjne w działalności
gospodarczej
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów:
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów:

Prawo w biznesie

Wydział Nauk Społecznych

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
PROFIL OGÓLNY

Profil/profile kształcenia
Język polski

Język wykładowy:
ogólny/ kierunkowy/ specjalnościowy/ specjalizacyjny

Kategoria przedmiotu:
obligatoryjny, wybieralny, fakultatywny

Status przedmiotu:
Rok: II

Semestr: III

Poziom studiów: pierwszy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
ćwiczenia

laboratoria

projekty

wykład

konwersatoria

seminarium/

RAZEM

praktyka
zawodowa

proseminarium

15
30

15
-

-

-

-

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:

-

ćwiczenia

laboratoria

projekty

-

-

konwersatoria

seminarium/
proseminarium

praktyka
zawodowa

-

-

-

wykład

RAZEM

15

15

30

Zajęcia realizowane w sali dydaktycznej GWSH w Gdańsku

Sposób realizacji zajęć:
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi:
Cel kształcenia:

Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw prawoznawstwa,
prawa cywilnego, prawa administracyjnego

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Zaznajomienie studentów z podstawowymi regulacjami
prawnymi w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego.
które mogą być pomocne m.in. w prowadzeniu działalności
gospodarczej.
Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe typy systemów prawnych i
ich elementy K_W02
Ma wiedzę o ustroju, strukturach i regułach funkcjonowania
wybranych instytucji K_W05
Zna zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości K_W13

Umiejętności:
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce K_U02
Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów z
zakresu prawa gospodarczego K_U05

Kompetencje społeczne:
Zdaje sobie sprawę z częstych zmian w prawie i rozumie potrzebę
uzupełniania wiedzy K_K01

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Wykład:
1. Podmioty prawa cywilnego – osoby fizyczne, osoby
prawne,
przedsiębiorca,
konsument,
rejestr
przedsiębiorców)
2. Przedmioty
stosunków
cywilnoprawnych
(przedmioty materialne, dobra intelektualne,
przedsiębiorstwo) Formy oświadczenia woli (zasada
swobody formy oświadczenia woli, formy
szczególne)
3. Sposoby zawarcia umowy (oferta i jej przyjęcie,
przetarg, negocjacje, aukcje). Przedawnienie – wady
oświadczenia woli
4. Sposoby nabycia własności (umowy przenoszące pr.
własności,
zasiedzenie).
Współwłasność.
Ograniczone prawa rzeczowe.
5. Swoboda zawierania umów (podstawowe zasady
związane z powstaniem stosunku zobowiązaniowego
– swoboda kontrahentów w zakresie decydowania o
treści umowy, kara umowna, umowa przedwstępna.
Odpowiedzialność
kontraktowa
(skutki
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
opóźnienie, zwłoka, szkoda) Odpowiedzialność
deliktowa (powstanie i zasady odpowiedzialności
deliktowej). Prawo konsumenckie.
6. Elementy prawa rodzinnego (stosunki majątkowe
małżeńskie, odpowiedzialność małżonków za
zobowiązania zw. z prowadzeniem działalności
gospodarczej)

Metody prowadzenia zajęć:

7. Elementy prawa spadkowego (zasady dziedziczenia:
ustawowe, testamentowe)
8. Fundusze inwestycyjne w perspektywie prawa
administracyjnego (publicznego)
9. Policyjno
–
administracyjne
ograniczenia
prowadzenia działalności gospodarczej
Ćwiczenia:
1. Postępowanie
cywilne
(zdolność
sądowa,
reprezentacja strony przed sądem właściwość sądów,
instancje postępowania, pozew)
2. Rejestrowanie i ewidencjonowanie działalności
gospodarcze. Podejmowanie i wykonywanie
działalności gospodarczej na terytorium RP przez
osoby zagraniczne
3. Zezwolenia
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej. Działalność gospodarcza regulowana.
Licencje na prowadzenie działalności gospodarczej
4. Kontrola działalności gospodarczej
5. Administracyjnoprawne aspekty obrotu towarowego
z zagranicą
6. Publicznoprawna reglamentacja w zakresie ładu
bankowego w Polsce. Działalność banków w Polsce
7. Publiczny obrót instrumentami finansowymi oraz
administracyjnoprawna reglamentacja w tym
zakresie
Wykład: problemowy, wykład z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia: praca w grupach, praca indywidualna, studium
przypadku

Obciążenie pracą studenta/
punkty ECTS: 3

Formy aktywności

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum:
9) konsultacje/konsultacje e-mailowe- 5
10)
egzaminy/egzaminy poprawkowe- 3
11)
zaliczenia przedmiotów w dodatkowych
terminach-2
12)
inne formy zaliczeń (określone i podane do
wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy
z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany
weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie
wyników tych sprawdzianów i związane z tym
ewentualne dodatkowe konsultacje- 3
13)
praktyki- 0
14)
egzamin dyplomowy- 0
15)
praca dyplomowa - w wymiarze do 30%
liczby punktów ECTS dla danego rodzaju pracy
dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0
16)
inne związane z kierunkiem studiów- 2

Stacjonarne

Niestacjonarne

W

W

II. Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum:
8) konsultacje/konsultacje e-mailowe- 7
9) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 3
10)
zaliczenia przedmiotów w dodatkowych
terminach- 2
11)
inne formy zaliczeń (określone i podane do
wiadomości studentów jako forma weryfikacji
wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe
sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć,
omawianie wyników tych sprawdzianów i
związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje3
12)
praktyki- 0

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim
(2+3)
2. Godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. Godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do
pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć,
w tym studiowanie zalecanej
literatury,
6.Opracowanie
wyników/przygotowanie do
egzaminu, zaliczenia,
kolokwium, inne
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8.Suma liczby godzin (1+4)

AF/Ć

15

AF/Ć

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

60
60

60
60

120

120

13)
egzamin dyplomowy- 0
14)
praca dyplomowa - w wymiarze do 30%
liczby punktów ECTS określonej dla danego
rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej,
inżynierskiej)- 0
8) inne związane z kierunkiem studiów -2

9. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

4

4

Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania
Sposób zaliczenia:
 egzamin

Formy zaliczenia:
Zaliczenie w formie pisemnej - test
Podstawowe kryteria:
Punktacja:
10,5 – 12 pkt – dostateczny
12,5 – 14 pkt – plus dostateczny
14, 5 – 16,5 pkt – dobry
17 -18,5 pkt - plus dobry
19-20 pkt – bardzo dobry.
Efekt
kształcenia

Kryteria

Metody weryfikacji

K_W02

- definiuje pojęcia z zakresu prawa cywilnego i
administracyjnego,
- charakteryzuje poszczególne podmioty prawa
cywilnego
- wymienia i omawia sposoby nabycia własności
- zna zasady funkcjonowania organów administracji
w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej
- scharakteryzuje istotę, strony, przedmiot, zasady
tworzenia indywidualnej przedsiębiorczości
- wymienia prawa i obowiązki podmiotów
kontrolnych
- umie korzystać ze źródeł prawa, orzecznictwa,
literatury,
- posługiwać się terminologią i wiedzą z zakresu
prawa cywilnego i administracyjnego
- umie dobierać właściwe normy prawne do
wskazanych stanów faktycznych,
- umie wykorzystać uzyskaną wiedzę w praktyce,
- umie wykazywać podobieństwa i różnice
pomiędzy omawianymi regulacjami prawnymi,
- umie dokonać właściwej oceny rzeczywistych
stanów faktycznych i wyboru określonej drogi
postępowania,
- prezentuje zdolność do wykorzystania nabytej
wiedzy w pracy zawodowej oraz
świadomość potrzeby pogłębiania wiedzy i
doskonalenia umiejętności,

Kolokwium

K_W05

K_W13

K_U02

K_U05

K_K01

Kolokwium

Kolokwium

Studium przypadku

Studium przypadku

Obserwacja ciągła

Literatura podstawowa:

Wykaz literatury :
1.
2.
3.

Z. Radwański – Prawo cywilne. Część ogólna. Wyd. 10.
Warszawa 2009
A. Bieranowski, P. Bogdalski, M. Goettel – Prawo cywilne.
Zarys wykładu. Wyd. 2, Warszawa 2009
K. Strzykowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa
2007;

Literatura uzupełniająca:
1.
2.

Zarys prawa, J. Korycki, J. Kuciński (red), wyd. 7, Warszawa
2008
C. Kosikowski, Polskie publiczne prawo gospodarcze,
Warszawa 2006;

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Jacek Dmowski
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: PRAWO FINANSOWE
ZARZĄDZANIE
Nazwa kierunku studiów

Kod przedmiotu

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot

Zarządzanie finansami
Wydział Nauk Społecznych

ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: 2

Semestr: IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

30

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

15
30
Sposób realizacji zajęć
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
Brak wymagań

Przedstawienie podstaw finansów w ujęciu prawno-finansowym,
oraz finansów publicznych, niepublicznych i prawa finansowego,
a w szczególności:
-systemu finansów publicznych i specyfiki ich funkcjonowania
- finansów publicznych jako całości oraz w rozbiciu na finanse
centralne – budżetowe oraz lokalne - samorządowe

Efekty kształcenia
student powinien po zakończeniu zajęć
wiedzieć co to są finanse publiczne,
rozumieć system finansów publicznych
i specyfiki ich funkcjonowania i być
zdolny określić podstawowe instytucje
prawa
finansowego
i
finansów
publicznych

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Wiedza:
Student:
- potrafi określić podstawowe instytucje prawa finansowego i
finansów publicznych
- zna i potrafi przedstawić źródła prawa finansowego, w tym
budżetowego, podatkowego, bankowego, finansów jst
- zna i potrafi przedstawić podstawowe pojęcia teoretyczne
finansów publicznych i prawa finansowego
- zna i potrafi przedstawić konstrukcje prawne w wybranych
podatków państwowych i samorządowych
Umiejętności:
Student potrafi:
- klasyfikować dochody i wydatki budżetu państwa i
poszczególnych jst,
- rozpoznaje przyczyny naruszenia dyscypliny finansów
Brzeziński B., Prawo finansów publicznych, Toruń 2010;
Chojna-Duch E., Litwińczuk H., Prawo finansowe, Warszawa
2010, publicznych,
- dokonać wykładni przepisów prawa podatkowego,
- zastosować podstawowe instytucje prawa podatkowego i
bankowego
Kompetencje społeczne:
Student :
- umie pracować w zespole przy rozwiązywaniu problemów
badawczych,
- potrafi dyskutować w grupie na temat problemów badawczych
prawa finansowego i finansów publicznych,
- akceptuje odmienne poglądy w zakresie rozwiązywania
problemów prawa finansowego i finansów publicznych,
- samodzielnie ocenia propozycje zmian legislacyjnych aktów
prawnych w związku z reformą finansów publicznych.
1. Pojęcie finansów publicznych, finanse publiczne a finanse
prywatne, zakres i funkcje finansów publicznych, prawo
finansowe i jego zakres, źródła prawa finansowego.
2. Pojęcie i funkcje administracji finansów publicznych,
państwowa administracja finansów publicznych, organy
zarządzające finansami publicznymi, organy administracji
finansów publicznych, samorządowa administracja finansów
publicznych, uprawnienia organów uchwałodawczych
wykonawczych i kontrolnych w sprawach z zakresu finansów
publicznych.
3. Ogólne zagadnienia budżetu Zasady budżetowe, dochody
budżetowe, wydatki budżetowe, procedura budżetowa, etapy
procedury w budżecie państwa, sektor finansów publicznych,
zakres podmiotowy sektora finansów publicznych Formy
organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów
publicznych.
4. Potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa, deficyt budżetowy,
rozchody budżetu państwa, dług publiczny i dług Skarbu
Państwa.
5. Istota dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialność
za jej naruszenie, zakres podmiotowy odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zakres
przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, zasady odpowiedzialności za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kary za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, organy
właściwe w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów
publicznych, postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.
6. Prawo finansowe samorządu terytorialnego: Prawo budżetowe
samorządu terytorialnego, budżet JST - zagadnienia prawnoustrojowe, procedura budżetowa JST, dochody samorządu
terytorialnego w gminie, powiecie i województwie,
niepodatkowe dochody JST, dług jednostek samorządu
terytorialnego, wydatki samorządu terytorialnego, nadzór i
kontrola finansów samorządu terytorialnego.

Metody prowadzenia zajęć
 wykład problemowy ,
 wykład konwersatoryjny ,
 wykład z prezentacją multimedialną
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne

AF
…

W
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem
akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze studentem
wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze studentem nie
wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału nauczyciela
akademickiego Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w tym
studiowanie zalecanej literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu, zaliczenia,
kolokwium
7. Przygotowanie raportu, prezentacji,
dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

Niestacjonarne

W

30

15

95

105

45

55

40

50

125

125
125

125
9. Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów ECTS
dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia
 zaliczenie pisemne: testowy

5

5
5

AF

Podstawowe kryteria: zaliczenie pisemne z zakresu treści
programowych dla tego przedmiotu. Kryterium oceny jest
procent opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności z
uwzględnieniem skali określonej Regulaminem Studiów GWSH:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i umiejętności,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i umiejętności,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i umiejętności,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i umiejętności.
Wykaz literatury:
Literatura podstawowa:
- Podstawy finansów i prawa finansowego pod red. A. Drwiłło,
Warszawa 2011.
- Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, red.
A. Drwiłło, D. Maśniak, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
- Ofiarski Z., Prawo finansowe, Warszawa 2010,
- Borodo A., System finansowy samorządu terytorialnego,
Toruń 2011,
- Brzeziński B., Prawo finansów publicznych, Toruń 2010;
Chojna-Duch E., Litwińczuk H., Prawo finansowe,
Warszawa 2010,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych, Dz. U. Nr 157. Poz. 1240 z późn. zm.,
- Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz. U. z 2005
r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Tomasz Sowiński

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU

Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze UE
Nazwa kierunku studiów:

Zarządzanie

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów:

Prawo w biznesie

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot

Wydział Nauk Społecznych

Kod
przedmiotu

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Profil/profile kształcenia
Język wykładowy:

Polski
ogólny/ kierunkowy/ specjalnościowy/ specjalizacyjny

Kategoria przedmiotu:
obligatoryjny, wybieralny, fakultatywny

Status przedmiotu:
Poziom studiów: pierwszy

Rok: II

Semestr: IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
ćwiczenia

laboratoria

projekty

wykład

konwersatoria

seminarium/

RAZEM

praktyka
zawodowa

proseminarium

30

15

15

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
ćwiczenia

laboratoria

projekty

konwersatoria

wykład

RAZEM

30

15

seminarium/
proseminarium

praktyka
zawodowa

15

Sposób realizacji zajęć:

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi:
Cel kształcenia:

Efekty kształcenia:

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym

Przedmioty wprowadzające: wstęp do prawoznawstwa
Wymagania wstępne: wymagania wstępne - znajomość
podstawowych pojęć prawa, , a także podstaw ekonomii

Wykład: celem wykładu jest zapoznanie studentów z
unormowaniami dotyczącymi ładu gospodarczego w
państwie i systemów jego kształtowania oraz wpływu
państwa na zasadę swobody prowadzenia działalności
gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem
wymogów
proceduralnych
niezbędnych
dla
prowadzenia
działalności
gospodarczej,
form
reglamentowania działalności gospodarczej, ochrony
konkurencji i konsumentów, pomocy publicznej,
procesów prywatyzacyjnych oraz ochrony przed
niewypłacalnością
Ćwiczenia: zmierzają do wykształcenia u studentów
umiejętności pozwalających na praktyczne stosowanie
przepisów zawierających normy prawa gospodarczego
publicznego
Wiedza:
- zna i rozumie podstawowe instytucje i pojęcia z zakresu prawa
gospodarczego publicznego, K_W05
- wyjaśnia ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu prawa
gospodarczego K_W13

Umiejętności:
- potrafi zastosować wiedzę w sytuacjach typowych, K_U02
- umie analizować, dopasowywać rozwiązania do sytuacji,
proponuje alternatywne rozwiązania, K_U04

Kompetencje społeczne:
- dyskutuje, wykazuje kreatywność w proponowaniu rozwiązań,
pracuje w zespole, przestrzega poczynionych ustaleń, K_K02

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Wykład:
1. podstawowe pojęcia prawa publicznego
gospodarczego
2. Źródła i zasady prawa gospodarczego

publicznego
3. Podmioty prawa gospodarczego publicznego
4. Funkcje organów administracji gospodarczej
5. Środki i prawne formy działania administracji
gospodarczej
6. Prawo działalności gospodarczej
7. Formy prawne prowadzenia działalności
gospodarczej
8. Obowiązki przedsiębiorców
9. Prawo publicznej działalności gospodarczej
10. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
11. Prawo pomocy publicznej
12. Prawo upadłościowe i naprawcze
13. Komercjalizacja i prywatyzacja

Ćwiczenia:

praktyczne

wdrażanie

nabytych

umiejętności, głównie w oparciu o kazusy. Ponadto:
1. Przedsiębiorca jako podmiot działalności
gospodarczej.
2. Zgłoszenie podjęcia własnej działalności
gospodarczej.
3. Kontrola działalności gospodarczej.
4. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.
5. Zamówienia publiczne.
6. Czyny nieuczciwej konkurencji.
7. Prawna a społeczna odpowiedzialność biznesu.
8. Kierunki rozwoju prawa i polityki gospodarczej w
Polsce, w Europie i na świecie.
Metody prowadzenia zajęć:

 wykład / wykład z prezentacją multimedialną
 ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach / analiza zdarzeń
krytycznych (przypadków) / dyskusja

Obciążenie pracą studenta/
punkty ECTS

Formy aktywności

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum:
1)
konsultacje/konsultacje e-mailowe- 6
2)
egzaminy/egzaminy poprawkowe- 3
3)
zaliczenia przedmiotów w dodatkowych
terminach4)
inne formy zaliczeń (określone i podane do
wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy
z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany
weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie
wyników tych sprawdzianów i związane z tym
ewentualne dodatkowe konsultacje- 6
5)
praktyki- 0
6)
egzamin dyplomowy- 0
7)
praca dyplomowa - w wymiarze do 30%
liczby punktów ECTS dla danego rodzaju pracy
dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0
8)
inne związane z kierunkiem studiów- 5
II. Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum:
1)
konsultacje/konsultacje e-mailowe-6
2)
egzaminy/egzaminy poprawkowe- 3
3)
zaliczenia przedmiotów w dodatkowych

Stacjonarne

Niestacjonarne

W

W

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim
(2+3)
2. Godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. Godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do
pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć,
w tym studiowanie zalecanej
literatury,

15

AF/...
…….
15

15

AF/…
…….
15

15

15

15

15

75

45

75

45

35

20

35

20

terminach4)
inne formy zaliczeń (określone i podane do
wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy
z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany
weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie
wyników tych sprawdzianów i związane z tym
ewentualne dodatkowe konsultacje- 6
5)
praktyki- 0
6)
egzamin dyplomowy- 0
7)
praca dyplomowa - w wymiarze do 30%
liczby punktów ECTS określonej dla danego rodzaju
pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0
inne związane z kierunkiem studiów - 5

6.Opracowanie
wyników/przygotowanie do
egzaminu, zaliczenia,
kolokwium, inne
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8.Suma liczby godzin (1+4)

25

15

25

15

10

10

10

10

90

60

90

60

150
3
9. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
prowadzonej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

150
2

5

3

2

5

Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania
Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną - wykład
 zaliczenie bez oceny - ćwiczenia
Formy zaliczenia:
 zaliczenie pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru. Wśród pytań testowych znajdują się pytania
zamknięte i otwarte.
 zaliczenie ćwiczeń: ocena jest obliczona na podstawie osiągnięć cząstkowych studenta – jego udziału w
zajęciach i aktywność
Podstawowe kryteria:
aby uzyskać ocenę pozytywną, student musi prawidłowo odpowiedzieć na 11 z 20 pytań .
Skala ocen:11-12 – dst; 13-14-dst+; 15-16-db; 17-18-db+; 19-20-bdb
Ocena z ćwiczeń będzie wypadkową następujących czynników: 30% obecność na ćwiczeniach, 70% aktywny
udział w dyskusjach i analizie materiału.
Efekt
kształcenia
K_W05

K_W13

Kryteria

Metody weryfikacji

- zna podstawowe instytucje i pojęcia z zakresu
publicznego prawa gospodarczego (powinien być w
stanie definiować instytucje prawne z zakresu
publicznego prawa gospodarczego oraz posiadać
umiejętność tłumaczenia znaczenia poszczególnych
pojęć z tego zakresu używanych przez prawodawcę,
jak. np. pojęcie publicznego prawa gospodarczego,
pojęcie działalności gospodarczej, podstawowe
wyznaczniki działalności gospodarczej, pojęcie
przedsiębiorcy itp.)
- zna zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w
ramach demokratycznego państwa prawnego

Test

Test

- zna genezę i rozwój poszczególnych instytucji
prawnych z zakresu publicznego prawa
gospodarczego

- zna podstawowe założenia dotyczące wolności
gospodarczej oraz zasady wolności gospodarczej

- zna istotę KRS i EDG oraz ich funkcjonowanie

K_U02
K_U04

K_K02

- zna formy administracyjnoprawnej reglamentacji
działalności gospodarczej w zakresie podejmowania
działalności gospodarczej (umieć je różnicować i
charakteryzować)
- umie przygotować wniosek o wpis do KRS/EDG
- potrafi przygotować wniosek o udzielenie
koncesji/zezwolenia/licencji/zgody przez właściwy
organ administracji publicznej
- dostrzega potrzebę rozwijania zarówno kwalifikacji
fachowych, jak i moralnych
- jest zdolny do zespołowej oceny stanu prawnego i
orzecznictwa

Praca grupowa na ćwiczeniach
Praca grupowa na ćwiczeniach

Obserwacja ciągła

Literatura podstawowa:
Wykaz literatury :
- K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa
2009;
- M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze.
Tom I. Wolność i reglamentacja działalności gospodarczej. Handel
zagraniczny, Warszawa 2008;
- C. Kosikowski, Prawo gospodarcze Polski i UE, Warszawa 2007;

Literatura uzupełniająca:
- J.Ciechanowicz-McLean, A.Powałowski, Prawo gospodarcze
publiczne. Zarys wykładu. Warszawa 2001. 2.C.Kosikowski,
Publiczne
prawo
gospodarcze
Polski
i
Unii
Europejskiej,wyd.3,Warszawa 2007

- J.Olszewski, Prawo gospodarcze. Kompendium,
Warszawa 2007.
Akty prawne:
- ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
-kodeks spółek handlowych
-ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji
-ustawa prawo upadłościowe i naprawcze
-ustawa o pomocy publicznej

wyd.4,

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: Dr Krzysztof Łabenda

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU

Nazwa przedmiotu: Prawo pracy
Kod
przedmiotu

Nazwa kierunku studiów:

Zarządzanie

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydział Nauk Społecznych

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
PROFIL Ogólnoakademicki

Profil/profile kształcenia
Język wykładowy:

Polski
ogólny/ kierunkowy/ specjalnościowy/ specjalizacyjny

Kategoria przedmiotu:
obligatoryjny, wybieralny, fakultatywny

Status przedmiotu:
Poziom studiów: pierwszy

Rok: 3

Semestr: 5

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
ćwiczenia

laboratoria

projekty

wykład

konwersatoria

seminarium/

RAZEM

praktyka
zawodowa

proseminarium

30

15

15

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
ćwiczenia
wykład

RAZEM

30

15

Sposób realizacji zajęć:

laboratoria

projekty

konwersatoria

seminarium/
proseminarium

15
Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym
 zajęcia on-line

praktyka
zawodowa

Podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi:
Cel kształcenia:

Efekty kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
materiałem normatywnym z zakresu zbiorowego prawa
pracy, podstawowymi aktami z międzynarodowego i
wspólnotowego prawa pracy. Ponadto student zapozna
się z reprezentatywnym orzecznictwem sądowym dla
zbiorowego prawa pracy. W toku ćwiczeń student
nabędzie praktyczne umiejętności samodzielnego
rozwiązywania problemów z zakresu zbiorowego prawa
pracy.
Wiedza:
- Posiada wiedzę na temat funkcjonowania polskiego zbiorowego
prawa pracy oraz relacji tego prawa z systemami prawnymi innych
państw K_W07
- Ma wiedzę o zjawiskach naruszania zbiorowego prawa pracy i
jego społecznych konsekwencjach K_W08

Umiejętności:
- Umie dokonać kwalifikacji prawnej stanu faktycznego oraz
potrafi w podstawowym zakresie interpretować przepisy
zbiorowego prawa pracy konieczne dla rozstrzygnięcia
określonego problemu K_U04

Kompetencje społeczne:
- Zdaje sobie sprawę z częstych zmian w prawie obowiązującym i
rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania swojej wiedzy z zakresu
zbiorowego prawa pracy K_K01

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Wykład:
- źródła zbiorowego prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem
pojęcia reprezentatywności związków zawodowych, zekresu
przedmiotowego i podmiotowego układów zbiorowych, trybu
tworzenia, zasad rejestracji
- historia ruchu związkowego ze szczególnym uwzględnieniem
państw europejskich
- monizm i pluralizm związkowy w Polsce
- tryb tworzenia związków zawodowych i ich uprawnienia o
charakterze powszechnym i szczególnym
- tryb tworzenia organizacji pracodawców i ich uprawnienia
- rady pracowników jako przejaw zasady partycypacji, ich tryb
tworzenia i uprawnienia
- zasady rozwiązywania sporów zbiorowych

Ćwiczenia:
Metody prowadzenia zajęć:

Obciążenie pracą studenta/
punkty ECTS
I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum:
1)
konsultacje/konsultacje e-mailowe- 4
2)
egzaminy/egzaminy poprawkowe- 2

- rozwiązywanie kazusów z zakresu zbiorowego prawa pracy
 wykład / wykład problemowy / wykład z prezentacją
multimedialną
 ćwiczenia audytoryjne praca w grupach / analiza zdarzeń
krytycznych (przypadków) / dyskusja
Formy aktywności
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
Stacjonarne
W

AF

Niestacjonarne
W

AF

3)
zaliczenia przedmiotów w dodatkowych
terminach4)
inne formy zaliczeń (określone i podane do
wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy
z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany
weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie
wyników tych sprawdzianów i związane z tym
ewentualne dodatkowe konsultacje- 4
5)
praktyki- 0
6)
egzamin dyplomowy- 0
7)
praca dyplomowa - w wymiarze do 30%
liczby punktów ECTS dla danego rodzaju pracy
dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0
8)
inne związane z kierunkiem studiów- 5
II. Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum:
1)
konsultacje/konsultacje e-mailowe-4
2)
egzaminy/egzaminy poprawkowe- 2
3)
zaliczenia przedmiotów w dodatkowych
terminach4)
inne formy zaliczeń (określone i podane do
wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy
z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany
weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie
wyników tych sprawdzianów i związane z tym
ewentualne dodatkowe konsultacje- 4
5)
praktyki- 0
6)
egzamin dyplomowy- 0
7)
praca dyplomowa - w wymiarze do 30%
liczby punktów ECTS określonej dla danego rodzaju
pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0
inne związane z kierunkiem studiów - 5

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim
(2+3)
2. Godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. Godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do
pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć,
w tym studiowanie zalecanej
literatury,
6.Opracowanie
wyników/przygotowanie do
egzaminu, zaliczenia,
kolokwium, inne
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8.Suma liczby godzin (1+4)

15

15

15

15

15

15

15

15

10

5

10

5

75

75

75

75

15

15

20

20

10

10

10

10

50

50

45

45

90

90

90

90

180
3
9. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
prowadzonej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

180
3

6

3

3

6

Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania
Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną - wykłady
 zaliczenie bez oceny - ćwiczenia
Formy zaliczenia:
 zaliczenie: test jednokrotnego wyboru składający się z 9 pytań zamkniętych i jednego otwartego. Liczba
punktów możliwych do zdobycia: 14 ( 9 - pytania zamknięte, 5 – pytanie otwarte)
 zaliczenie ćwiczeń – obecność i aktywność na zajęciach
Podstawowe kryteria: 8-9 dst; 10 dst+; 11-12 db; 13 db+; 14 bdb
Efekt
kształcenia
K_W07

K_W08

K_U04

K_K01

Kryteria

Metody weryfikacji
Test

Posiada wiedzę na temat funkcjonowania
polskiego zbiorowego prawa pracy. Zna
relacje tego prawa z systemami prawnymi
innych państw, szczególnie członkowskich
Unii Europejskiej
Ma wiedzę o zjawiskach naruszania
zbiorowego prawa pracy i jego
społecznych konsekwencjach
Umie dokonać kwalifikacji prawnej oraz
potrafi w podstawowym zakresie
interpretować przepisy zbiorowego prawa
pracy konieczne dla rozstrzygnięcia
określonego problemu - ma umiejętność
rozwiązywania kazusów
Zdaje sobie sprawę z częstych zmian w
obowiązującym zbiorowym prawie pracy.
Chętnie uzupełnia swoją wiedzę z zakresu
zbiorowego prawa pracy korzystając z
literatury przedmiotu oraz zasobów
internetowych

Test

Test

Obserwacja

Literatura podstawowa:
Wykaz literatury :
- Baran K.W. , Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Kluwier, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:
- Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, pod red. J. Wratnego i K.
Walczaka, Warszawa 2009
- Goździkiewicz G., Układy zbiorowe pracy – komentarz,
Bydgoszcz 1996
- Florek L., Prawo pracy, Beck 2011

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Jerzy Solański
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: PRAWO SPORTOWE
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Zarządzanie sportem

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok:
II

Semestr:
IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

30

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

45
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

15
30
Sposób realizacji zajęć

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
zajęcia w sali dydaktycznej

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Przedmioty wprowadzające: Podstawy prawa
Wymagania wstępne: znajomość pojęć z zakresu prawa
cywilnego, znajomość podstaw organizacji administracji
publicznej w Polsce

Cel kształcenia

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi
regulacjami z zakresu prawa sportowego, organizacją i
schematami działania najważniejszych instytucji w sporcie
oraz zaznajomienie z procedurami związanymi z
organizowaniem imprez masowych.

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Wiedza: K_W04, K_W11, K_W13, K_W16, K_W18
Znajomość najważniejszych instytucji działających w
ramach szeroko pojętego sportu w Polsce. Wiedza z zakresu
podstaw organizowania i działania podstawowych
podmiotów umożliwiających uprawianie poszczególnych
dyscyplin sportowych na terenie kraju. Wiedza z zakresu
regulacji antydopingowych. Znajomość form i uwarunkowań
finansowego wspierania rozwoju sportu przez podmioty
państwowe i samorządowe.
Umiejętności: K_U01, K_U13, K_U14, K_U15
Umiejętność samodzielnego zorganizowania podmiotów
umożliwiających uprawianie poszczególnych dyscyplin
sportowych tj. klubów sportowych, uczniowskich klubów
sportowych. Umiejętności wykorzystania wiedzy
teoretycznej z zakresu ustawy o sporcie i bezpieczeństwie
imprez masowych do organizowania zawodów sportowych.
Kompetencje społeczne: K_K01; K_K03; K_K04;
K_K11, K_K12, K_K13
Posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy i
umiejętności, jest aktywny w rozwijaniu i doskonaleniu
wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych.
Organizuje i kieruje pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) w środowisku pracy i poza nim.
Uczestniczy w realizacji projektów z uwzględnieniem
zachowań odpowiedzialnych społecznie, objaśnia aspekty
ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć.
Znajduje rozwiązania problemów zagrożeń w ramach
współdziałania z organizacjami o charakterze
administracyjnym i bezpieczeństwa na szczeblu gminy,
powiatu, z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych.
Ma świadomość społecznych aspektów praktycznego
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z
tym odpowiedzialności.
19. Definicja sportu, kultury fizycznej i aktywności
ruchowej oraz ich wpływ na rozwój stosunków
społecznych.
20. Organizacja klubów i związków sportowych w Polsce
oraz ich funkcjonowanie w gospodarce rynkowej.
21. Zakres wyłącznych praw polskich związków
sportowych.
22. Zasady funkcjonowania lig zawodowych na terenie
kraju.
23. Nadzór państwowy nad działalnością klubów i związków
sportowych.
24. Metody i zakres wspierania sportu przez organy władzy
publicznej.
25. Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych w sporcie..
26. Zwalczenie dopingu w sporcie.
27. Bezpieczeństwo w sporcie.
28. Organizacja masowych imprez sportowych:
a) uzyskiwanie zezwoleń na organizację imprez
masowych,
b) kontrola i nadzór nad imprezami masowymi,
c) zasady gromadzenia i przetwarzania informacji
dotyczących imprez masowych,

Metody prowadzenia zajęć

d) odpowiedzialność za szkodę w związku z
zabezpieczeniem imprez masowych,
e) bezpieczeństwo meczów piłki nożnej w aspekcie
EURO 2012.
 wykład z elementami konwersacji
 ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją/ praca
w grupach
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Niestacjonarne
W

AF

30

15

15

15

60

45

75

45

30

15

35

15

25

15

35

15

10

15

10

15

90

60

90

60

3

2

3

2

5

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
Wykład: Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia: Zaliczenie
Formy zaliczenia:
egzamin ustny
zaliczenie ustne na podstawie obecności i wykonywanej
pracy w czasie ćwiczeń
Podstawowe kryteria:
Znajomość zagadnień objętych ustawą o sporcie oraz
ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych
Literatura podstawowa:
Wykaz literatury:
1. Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr
127, poz. 857)
2. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20
marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504)
3. Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. tj. z
dnia 31 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 855)
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
mgr Maksymilian Paśko
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE
Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów

Kod
przedmiotu
Zarządzanie sportem, zarządzanie logistyką,
zarządzanie bezpieczeństwem, samodzielny
księgowy
Wydział Studiów Europejskich

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot

ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: II

Semestr: 3

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
RAZEM

Wykład

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
15
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:

45

RAZEM

Ćwiczenia

Wykład

Ćwiczenia

15
30
Sposób realizacji zajęć

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Zajęcia realizowane są w pomieszczeniu dydaktycznym
GWSH
Brak wymogów.

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Zapoznanie studentów z genezą europejskich procesów
integracyjnych oraz ich wpływem na funkcjonowanie
gospodarek krajów UE.

Efekty kształcenia

Wiedza: K_W04; K_W05
Student zna i rozróżnia podstawowe procesy integracyjne
zachodzące w Europie, potrafi charakteryzować ich
zasadnicze elementy. W kontekście nauk o zarządzaniu
student przyswaja genezę i rozwój procesów integracyjnych
w Europie w przeszłości i obecnie.
Umiejętności: K_U01
Student dokonuje obserwacji, analizy i interpretacji
procesów integracyjnych zachodzących w Europie. Student
zdobywa umiejętności poznawcze w zakresie mechanizmów
integracji europejskiej i funkcjonowania instytucji
europejskich.

Kompetencje społeczne: K_K01
Student jest aktywny w wykorzystywaniu i doskonaleniu
wiedzy w zakresie regulacji unijnych.
Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

-

Geneza procesów unijnych w Europie,
Współczesna integracja europejska ( Unia Ekonomiczna,
Benelux, Europejska Wspólnota Węgla i Stali,
Europejska Wspólnota Gospodarcza, Wspólne organy
Wspólnot Europejskich)
- Pogłębienie integracji europejskiej ( Jednolity Akt
Europejski, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat
Nicejski, Traktat Lizboński, Układ z Schengen,
poszerzanie składu członkowskiego UE, Traktat ateński)
- Pozostałe formy integracji europejskiej ( Europejskie
Stowarzyszenie Wolnego Handlu ( EFTA), ŚrodkowoEuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA),
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD), Grupa Wyszehradzka, Wspólnota
Niepodległych Państw, Trójkąt Weimarski
- Etapy integracji gospodarczej( strefa wolnego handlu,
unia celna, wspólny rynek, unia ekonomiczna i
walutowa, pełna integracja europejska
- Instytucje Unii Europejskiej ( podstawowe filary UE,
Rada Europejska, Parlament Europejski, Rada UE,
Komisja UE, Trybunał sprawiedliwości, Trybunał
obrachunkowy.
- Procesy integracyjne w ramach Wspólnot Europejskich (
eliminacja ceł i innych opłat oraz kontyngentów
ilościowych w handlu między państwami
członkowskimi, ustanowienie wspólnej taryfy celnej,
jednolity dokument administracyjny (SAD),
ujednolicenie polityki handlowej, wspólna polityka
rolna, polityka energetyczna, polityka transportowa,
polityka socjalna, polityka regionalna)
- Polska w Unii Europejskiej( pozycja Polski w zakresie
rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego.
Wykład problemowy, ćwiczenia.

Metody prowadzenia zajęć

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury

Niestacjonarne

W

AF

W

AF

30

15

15

15

60

15

75

15

30

10

45

10

6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Wykaz literatury:

30

90

3

5

30

5

30

90

30

1

3

1

4

Sposób zaliczenia:
 Zaliczenie z oceną
 Zaliczenie
Formy zaliczenia:
 zaliczenie pisemne: test z pytaniami (zadaniami)
otwartymi
Podstawowe kryteria:
zaliczenie dotyczy głównie problemów obejmujących formy,
metody i etapy integracji oraz funkcjonowania instytucji UE.
Literatura podstawowa:
Z. Doliwa- Klepacki, Integracja europejska, Białystok 2000
Z. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska 2003
K. Łastowski, Historia integracji europejskiej, Toruń 2006

Literatura uzupełniająca:
W. Nicole, T. Salmon, Zrozumieć Unię Europejską,
Warszawa 2002
I. Kienzler, Leksykon Unii Europejskiej, Warszawa 2003
K. Kołodziejczyk-Konarska, Unia Europejska o zarysie,
Warszawa 2003
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
prof. zw. dr hab. Konrad Misztal
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH
Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Kod
przedmiotu
Zarządzanie e-biznesem

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

do wyboru
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: III

Semestr: VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

30

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
15
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

15
30
Sposób realizacji zajęć

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali komputerowej
Technologia informacyjna

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Adaptacja Studentów do funkcjonowania w środowisku
chmury i wykorzystanie jej funkcjonalności do tworzenia
własnych przestrzeni informacyjnych.
Nabycie podstawowych umiejętności projektowania,
tworzenia, publikowania i utrzymania witryn internetowych
oraz efektywnego zarządzania nimi.

Efekty kształcenia

Wiedza:
Umiejętności:

Kompetencje społeczne:

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

1. Cloud experience: adaptacja i funkcjonowanie w chmurze.
Podstawowe pojęcia cloud computing. Serwisy Google i
Microsoft.
Uwierzytelnienie w chmurze: OpenID, LiveID, Google
authentication.
Serwisy chmury Microsoft. Struktura, ochrona danych, aspekty
prawne gromadzenia i przetwarzania informacji w chmurze.
Serwisy społecznościowe.
2. Serwisy Google.
Organizacja pracy zespołowej w oparciu o arkusze i kalendarze
Google.
Praca na współdzielonych dokumentach, zespołowe tworzenie
multimedialnych prezentacji internetowych i ich publikowanie.
Tworzenie, publikowanie i opracowywanie ankiet
internetowych na bazach serwisów Google.
Projektowanie i tworzenie witryn internetowych w serwisach
Google. Tworzenie szablonów witryn.

1.

2.

3.

Metody prowadzenia zajęć









3. Serwisy Microsoft.
Serwis Office 365, jego składowe i struktura.
Poczta, kalendarze, grupy i foldery współdzielone w pracy
zespołowej.
MS Office 365, komunikacja i współpraca na współdzielonych
dokumentach.
Projektowanie, tworzenie i testowanie witryn internetowych dla
firm i instytucji w serwisach Microsoft.
Serwis Microsoft DreamSpark.
4. Projektowanie i tworzenie witryn internetowych w MS
Expression Studio.
Instalacja, elementy składowe i ich przeznaczenie.
Tworzenie grafiki, animacji i filmów w Expression Studio.
Projektowanie i prototypowanie aplikacji internetowych przy
użyciu Expession Blend SketchFlow.
Tworzenie aplikacji internetowych w MS Blend. Elementy
xaml.
Szczególne cechy aplikacji internetowych na urządzenia
mobilne.
Projektowanie i tworzenia witryn internetowych w MS
Expression WEB.
Elementy html, css, Silverlight.
Inne narzędzia do tworzenia stron i witryn internetowych.
5. Publikowanie i zarządzanie serwisami www.
Domeny internetowe, adresowanie IP.
Serwer internetowy Mirosoft IIS. Instalacja, konfigurowanie i
zarządzanie.
Bezpieczeństwo i etyka w pracy z informacją w Internecie i w
chmurze.

film
klasyczna metoda problemowa
konsultacje
metoda projektów
metoda przypadków
objaśnienie lub wyjaśnienie
z użyciem komputera
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji

Niestacjonarne
W

AF

15

15

15

15

15

15

15

15

35

15

35

15

20

5

20

5

15

5

15

5

5

5

8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

50
2

30

50

30

1

2

1

3

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie bez oceny
Formy zaliczenia:
 ćwiczenia praktyczne/laboratoryjne
 ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i
aktywność)
 przegląd prac
 zaliczenie praktyczne

Wykaz literatury:

Podstawowe kryteria:
 Wykonanie projektów i prac zaliczeniowych.
Umieszczenie ich we własnych zasobach
sieciowych udostępnionych grupie i
prowadzącemu zajęcia.
Literatura podstawowa:
Bubacz P., ITA-103 Aplikacje Internetowe, materiały IT
Academy
Żarski A., Kurs obsługi programu Microsoft Expression
Blend.,
http://www.windowshosting.pl/Kurs.obslugi.Microsoft.Expr
ession.Blend
Literatura uzupełniająca:
http://expression.microsoft.com/enus/cc184875.aspx#ExpressionBlendStarterKits
Introduction to Web Design Using Microsoft® Expression®
Studio4, https://www.facultyresourcecenter.com
Phillips P., Expression Web 4 Quick Start Tutorial: Beaches
Around the World, https://www.facultyresourcecenter.com
Kędziora M., Co to jest chmura (Cloud Computing)?,
http://blogs.technet.com/b/mkedziora/archive/2010/05/08/cojest-chmura-cloud-computing.aspx
Kędziora M., Bezpieczeństwo chmury: Formalna ochrona,
http://blogs.technet.com/b/mkedziora/archive/2010/10/27/be
zpiecze-stwo-chmury-formalna-ochrona.aspx
Kędziora M., Co stoi za chmurą Microsoft?
http://blogs.technet.com/b/mkedziora/archive/2010/05/11/costoi-za-chmur-microsoft.aspx
http://msdn.microsoft.com
http://technet.microsoft.com
http://dreamspark.com

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:

Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: PROMOCJA ZDROWIA I KULTURY FIZYCZNEJ
Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów

Kod
przedmiotu
Zarządzanie logistyką, zarządzanie sportem,
samodzielny księgowy, zarządzanie
bezpieczeństwem, Psychologia w
zarządzaniu, zarządzanie finansami
Wydział Nauk Społecznych

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
ogólny
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: I

Semestr: I-II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

20

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

20
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

20
20
Sposób realizacji zajęć

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
brak

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia


Efekty kształcenia

Zmotywowanie studentów do aktywności fizycznej w
celu poprawienia kondycji.
 Zwiększenie świadomości studentów w zakresie
aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie i
profilaktykę wielu chorób związanych z siedzącym
trybem życia.
 Zapoznanie studenta z programami promocji zdrowia dla
środowisk lokalnych.
Wiedza:
Student definiuje zasadnicze programy i strategie promocji
zdrowia i kultury fizycznej w organizacjach należących do
sektora społecznego K_W07

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Umiejętności:
Student projektuje plan zalecanych ćwiczeń fizycznych i
przedstawia plan ich realizacji. K_U10
Kompetencje społeczne:
Student jest zorientowany na komunikację z otoczeniem i
dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z zakresu promocji
zdrowia. Aktywnie uczestniczy w krzewieniu kultury
fizycznej. K_K02
Ćwiczenia:
1. Przegląd zasad światopoglądowych na zdrowie.
2. Przedstawienie wybranych polityk i strategii promocji
zdrowia kobiet i mężczyzn.
3. Programy promocji zdrowia dla środowisk lokalnych.
4. Styl życia i zachowania sprzyjające zdrowiu.
5. Problemy zdrowotne społeczeństwa polskiego.
6. Geneza i rozwój promocji zdrowia w Polsce i na
świecie.
7. Działania Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie
profilaktyki.
 ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach i dyskusja
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Niestacjonarne
W

AF

20

20

40

40

30

30

10

10

60

60

2

2
2

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie bez oceny
Formy zaliczenia:
 zaliczenie ustne
Podstawowe kryteria:
- frekwencja na zajęciach
- zaliczenie ustne z wiedzy z zakresu promocji zdrowia i
kultury fizycznej w regionie

Wykaz literatury:

Literatura podstawowa:
- Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wydanie V, Jerzy B.
Karski, CeDeWu, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
- Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej,
pod red. H. Wrony – Polańskiej i J. Mastalskiego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2009
- Edukacja zdrowotna – poradnik dla nauczycieli
wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych, pod red. B. Woynarowskiej,
Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
mgr Natalia Wojdak-Gryszun
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA BIZNESU
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Psychologia w zarządzaniu

Wydział Nauk Sołecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalizacyjny
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: II

Semestr: IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

30

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

Sposób realizacji zajęć

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
Psychologia zarządzania, Zachowania organizacyjne

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć
Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom wiedzy
psychologicznej możliwej do wykorzystania przy
planowaniu działań biznesowych, skutecznego zarządzania
własnym przedsiębiorstwem i podległym personelem.

Wiedza: K_W06; K_W07; K_W14; K_W19
Wyodrębnia i charakteryzuje podstawowe koncepcje,
metody i techniki zarządzania oraz procesy związane z
podejmowaniem decyzji w biznesie.
Definiuje zasadnicze cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji
Omawia zasady zarządzania jakością, wiedzą, personelem,
procesami i projektami przy projektowaniu własnego
biznesu.
Wyjaśnia istotę i dokonuje charakterystyki zachowań
przedsiębiorczych człowieka i zespołów ludzkich.
Umiejętności:K_U05; K_U14; K_U15; K_U24
Wykorzystuje odpowiednie metody i narzędzia do opisu i
analizy problemów działalności przedsiębiorstwa.
Potrafi wykorzystywać wiedze teoretyczną i profesjonalną w
praktycznych działaniach biznesowych.
Samodzielnie podejmuje działania związane z
uruchomieniem własnego biznesu.
Dokonuje interpretacji wybranych problemów współczesnej
gospodarki i biznesu.
Kompetencje społeczne:
Posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy i
umiejętności, jest aktywny w rozwijaniu i doskonaleniu
wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych.
Potrafi wyrażać własne opinie i bronić ich przy
wykorzystaniu odpowiedniej argumentacji.
Wykorzystuje umiejętności w zakresie komunikowania się w
organizacji i negocjowania w biznesie.
1. Psychologia i ekonomia
2. Problem racjonalności podmiotów ekonomicznych
3. Percepcja działań ekonomicznych
4. Oczekiwania ekonomiczne i zachowania
inwestycyjne
5. Strategie podejmowania działań w biznesie
6. Inteligencja emocjonalna w biznesie
7. Planowaniu sukcesu biznesowego
8. Obszary działań zarządzania w biznesie
 wykład z prezentacją multimedialną
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności
Formy aktywności
Stacjonarne
AF
W
…

Niestacjonarne
W

AF

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

15

15

15

15

75

45

75

45

35

20

35

20

25

15

25

15

10

10

10

10

90

60

90

60

150
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

3

150
2

3

2

5

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
 zaliczenie
Formy zaliczenia:
 zaliczenie pisemne – test zaliczeniowy składający z
pytań zamkniętych i otwartych

Podstawowe kryteria: uzyskanie minimum 51% punktów
na teście zaliczeniowym
Literatura podstawowa:
Wykaz literatury:
1. Tyszka Tadeusz (2004) Psychologia ekonomiczna;
GWP
2. Hill Dan (2010) Emocjonomika – wykorzystywanie
emocji a sukces w biznesie; Rebis
3. Andrzej Nowak, Ryszard Praszkier (2012)
Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka;
Wolters Kluwer Polska - LEX
Literatura uzupełniająca:
1. Joseph L. Badaracco (2011) Nowe wyzwania lidera;
Harvard Business Review Polska
2. Robbie Steinhouse (2012) Podejmowanie decyzji.
Co trzeba wiedzieć, robić i mówić, aby podejmować
właściwe decyzje; Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne
3. Jan Rymarczyk (2012) Biznes międzynarodowy;
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Aleksandra Peplińska
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Psychologia w zarządzaniu

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalizacyjny
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
pierwszego stopnia

Rok: III

Semestr: V

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

15
30
Sposób realizacji zajęć

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Psychologia, Psychologia zarządzania, Komunikacja
interpersonalna

Efekty kształcenia

Wiedza: K_W01; K_W06
Wiedza na temat procesów psychologicznych
towarzyszących nabywaniu i konsumpcji dóbr w aspekcie
zarządzania i biznesu.
Znajomość podstawowych koncepcji, metod i technik w
psychologii konsumenta.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem
osoby jako konsumenta.; zrozumienie specyfiki
oddziaływania na osobę strategii marketingowych; specyfiki
zachowań konsumenckich.

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Umiejętności: K_U01; K_U04; K_U14; K_U22
Umiejętność obserwacji i interpretacji ludzkich zachowań w
aspekcie zachowań konsumenckich.
Dokonuje analizy i interpretacji sytuacji decyzyjnej oraz
charakterystyki etapów, kryteriów i uwarunkowań
podejmowania decyzji.
Potrafi wykorzystywać wiedze teoretyczną i profesjonalną
przy projektowaniu działań praktycznych z zakresu
psychologii konsumenta.
Potrafi przewidywać zachowania konsumenckie i
podejmować próby wywierania wpływu.
Kompetencje społeczne: K_K02; K_K07; K_K13
Jest zorientowany na komunikację z otoczeniem i dzielenie
się wiedzą i doświadczeniami.
Potrafi dokonać analizy i interpretacji występujących zjawisk
konsumenckich wraz z formułowaniem wniosków
pozwalających na rozwiązanie sytuacji problemowych.
Ma świadomość społecznych aspektów praktycznego
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu
psychologii konsumentów oraz związanej z tym
odpowiedzialności.
1. Psychologia reklamy a zachowania konsumenckie
2. Strategie marketingowe w psychologii konsumenta
3. Postawy konsumenckie
4. Wpływ społeczny na zachowania konsumenckie
5. Procesy podejmowania decyzji konsumenckich
6. Zakupy refleksyjne vs impulsywne
7. Strategie budowania marki i zjawisko przywiązania
do marki w zachowaniach konsumenckich
8. Reakcje konsumentów na cenę
9. Dysonans pozakupowy i satysfakcja pozakupowa
 wykład z prezentacją multimedialną
 ćwiczenia audytoryjne: gry symulacyjne / praca w
grupach / analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) /
dyskusja / rozwiązywanie zadań
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji

Niestacjonarne
W

AF

15

15

15

15

60

60

60

60

25

20

25

20

25

20

25

20

10

20

10

20

8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

75

75

75

150
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Wykaz literatury:

3

75
150

3

3

3

6

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
 zaliczenie
Formy zaliczenia:
 zaliczenie pisemne – test zaliczeniowy zawierający
pytania zamknięte oraz 1 studium przypadku
 wykonanie pracy zaliczeniowej: wykonanie
określonej pracy praktycznej – praca zaliczeniowa
obejmująca analizę konkretnych przypadków
zachowań konsumenckich
Podstawowe kryteria: uzyskanie minimum 51% punktów
na teście zaliczeniowym, wykonanie pracy zaliczeniowej,
aktywna obecność na ćwiczeniach
Literatura podstawowa:
1. Falkowski A., Tyszka T. (2009). Psychologia zachowań
konsumenckich
(wyd.
2).
Gdańsk:
Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne
2. Zawadzka A.M., Niesiobędzka M. (2010). Płeć i
konsumpcja, W: A. Chybicka, N. KosakowskaBerezecka (Red.), Między płcią a rodzajem: teorie,
badania,
aplikacje,
(str.
47-63),
Kraków:
Wydawnictwo: Impuls.
3. Doliński D. (2011) Poznawcze mechanizmy technik
wpływu społecznego W: Falkowski A. Zaleśkiewicz T.
(red.), Psychologia poznawcza w praktyce: Ekonomia,
biznes, polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN
4. Tyszka, T. (20100 Psychologia ekonomiczna

Literatura uzupełniająca:
1. Zawadzka A.M., Górnik-Durose M. (2010). Życie w
konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne
ścieżki
współzależności.
Gdańsk:
Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne
2. Zawadzka A.M., Duda A. (2012). Zakupy, zadowolenie
z życia i aspiracje życiowe: czyli jakie zakupy i komu
mogą podwyższać zadowolenie z życia. W: GórnikDurose M., Zawadzka A.M. (red). W supermarkecie
szczęścia. Warszawa: Wydawnictwo Difin
3. Zawadzka A.M., Niesiobędzka M. (2010). Preferencje
konsumenckie w kryzysie i rozwoju gospodarczym z
perspektywy
samoregulacji.
Czasopismo
Psychologiczne, 16,2, 253-264.
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Aleksandra Peplińska
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA
ZARZĄDZANIE
Nazwa kierunku studiów

Kod
przedmiotu

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Psychologia zasobami ludzkimi

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: II

Semestr: III

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

30

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
15
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

15
30
Sposób realizacji zajęć

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
Psychologia ogólna

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami
psychologii zarządzania; stylami kierowania, systemami
motywacyjnymi oraz procesami rekrutacji i selekcji
Wiedza: K_W02; K_W03; K_W06; K_W13; K_W14;
K_W19
Wiedza z zakresu podstawowych podejść do zarządzania
zasobami ludzkimi, psychologicznych teorii zarządzania oraz
specyfiki działań psychologii i zarządzania w procesach
organizacyjnych
Znajomość reguł działania i etyki zawodowej kadry
zarządzającej
Znajomość zasad zarządzania personelem na współczesnym
rynku pracy
Wyjaśnia istotę i dokonuje charakterystyki zachowań
pracowniczych w obrębie organizacji, jak i poza nią

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe
Wykład + ćwiczenia

Umiejętności: K_U01; K_U04; K_U08; K_U12; K_U22’
K_U23
Potrafi dokonywać obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk i
procesów występujących w organizacji z punktu widzenia
psychologii
Potrafi właściwie projektować działania kierownicze dotyczące
ważnych obszarów zadań pracowników i dobierać adekwatny
do sytuacji styl kierowania
Posługuje się normami i standardami etycznymi w procesie
kierowania personelem
Potrafi przewidywać zachowania członków organizacji ze
względu na ich poziom motywacji, zaangażowania czy
odczuwanej satysfakcji z pracy
Kompetencje społeczne: K_K01; K_K07; K_K17
Posiada świadomość własnych ograniczeń i konieczności
stałego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy
Potrafi dokonywać analizy i interpretacje ludzkich zachowań
wewnątrz organizacji, jak i poza nią
Potrafi adekwatnie oceniać i wykorzystywać kompetencje
pracowników w celu realizacji wyznaczonych celów
1. Problemy psychologii zarządzania:
 Psychologiczna aspekty działalności kierowniczej
 Style kierowania – teorie behawiorystyczne i sytuacyjne
2. Procesy organizacyjne:
 Grupy formalne i nieformalne
 Procesy grupowe – zadania i cechy charakterystyczne
zespołów
 Praca zespołowa – cechy skutecznych zespołów
 Zespoły dysfunkcjonalne
3. Motywacja, satysfakcja z pracy
 Teorie procesu motywowania
 Satysfakcja z pracy
 Wynagrodzenie jako czynnik motywacyjny
4. Proces rekrutacji i selekcji pracowników
 Schemat działań rekrutacyjnych
 Planowanie zasobów ludzkich
 Analiza stanowiska pracy i profil kandydata
 Źródła rekrutacji kandydatów – rekrutacja wewnętrzna
vs. zewnętrzna
 Metody selekcji kandydatów – tradycyjne, nowoczesne i
niestandardowe
 Ocena końcowa kandydata
 Proces wdrażania do organizacji
5. Ocenianie pracowników
 Projektowanie systemu ocen – cele i funkcje oceniania
 Kryteria oceniania – kwalifikacyjne, efektywnościowe,
behawioralne i osobowościowe
 Techniki oceniania pracowników
 Cechy efektywnego systemu ocen
 Przeszkody we wprowadzaniu systemu ocen
6. Rozwój zawodowy – ścieżki karier pracowniczych
 Pojęcie kariery zawodowej
 Rodzaje karier

Metody prowadzenia zajęć

 Programu rozwoju karier
 Planowanie kariery i ścieżki kariery
7. .Doskonalenie potencjału pracowniczego
 Istota szkoleń
 Cykl szkoleniowy, projektowanie planów szkoleniowych
 Techniki szkoleniowe
8. Zwalnianie pracowników jako element zarządzania
 Outplacement jako sposób rozwiązywania problemu
redukcji personelu
 Outsourcing jako element planu redukcyjnego
 Zwolnienie jako skutek negatywnej oceny pracy
 wykład z prezentacją multimedialną
 ćwiczenia audytoryjne: gry symulacyjne / praca w grupach
/ analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) / dyskusja /
rozwiązywanie zadań
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze studentem
wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze studentem
nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału nauczyciela
akademickiego Razem rubryki
(5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w tym
studiowanie zalecanej literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Niestacjonarne
W

AF

15

15

15

15

60

10

60

10

35

25

35

5

25

5

5
75
3

5

25

75

25

1

3

1

4

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną - wykład
 zaliczenie - ćwiczenia
Formy zaliczenia:
 wykład - zaliczenie pisemne: testowe/ z pytaniami
(zadaniami) otwartymi
 ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej: analiza
krytyczna wybranego przypadku z podaniem planu
działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
Podstawowe kryteria: na egzaminie uzyskanie minimum 51%
maksymalnej wartości punktów; uzyskanie pozytywnej oceny z
przygotowanej pracy zaliczeniowej

Wykaz literatury:

Literatura podstawowa:
1.
Schultz D., Schultz S. (2006) Psychologia a wyzwania
dzisiejszej pracy; Warszawa: PWN
2.
Golnau W., Kalinowski M., Litwin J. (2007) Zarządzanie
zasobami ludzkimi; Warszawa: CedeWu
3.
Koźmiński A., Piotrowski W. (2007) Zarządzanie. Teoria
i praktyka; Warszawa: PWN
4.
Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2006)
Kierowanie;
Warszawa:
Polskie
Wydawnictwo
Ekonomiczne,
Literatura uzupełniająca:
5.
Armstrong M. (2007) Zarządzanie zasobami ludzkimi;
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC,
cz. VI
6.
Suchar M. (2005) Rekrutacja i selekcja personelu;
Warszawa: C.H. Beck
7.
(red) Witkowski T. (1998) Nowoczesne metody doboru i
oceny personelu; Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej
Szkoły Biznesu
8.
Bartkowiak G. (2009) Psychologia w zarządzaniu

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Aleksandra Peplińska
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA
ZARZĄDZANIE
Nazwa kierunku studiów

Kod
przedmiotu

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Psychologia w zarządzaniu

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: II

Semestr: III

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

30

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
15
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

15
30
Sposób realizacji zajęć

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
Psychologia ogólna

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami
psychologii zarządzania; stylami kierowania, systemami
motywacyjnymi oraz procesami rekrutacji i selekcji
Wiedza: K_W02; K_W03; K_W06; K_W13; K_W14;
K_W19
Wiedza z zakresu podstawowych podejść do zarządzania
zasobami ludzkimi, psychologicznych teorii zarządzania oraz
specyfiki działań psychologii i zarządzania w procesach
organizacyjnych
Znajomość reguł działania i etyki zawodowej kadry
zarządzającej
Znajomość zasad zarządzania personelem na współczesnym
rynku pracy
Wyjaśnia istotę i dokonuje charakterystyki zachowań
pracowniczych w obrębie organizacji, jak i poza nią

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe
Wykład + ćwiczenia

Umiejętności: K_U01; K_U04; K_U08; K_U12; K_U22’
K_U23
Potrafi dokonywać obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk i
procesów występujących w organizacji z punktu widzenia
psychologii
Potrafi właściwie projektować działania kierownicze dotyczące
ważnych obszarów zadań pracowników i dobierać adekwatny
do sytuacji styl kierowania
Posługuje się normami i standardami etycznymi w procesie
kierowania personelem
Potrafi przewidywać zachowania członków organizacji ze
względu na ich poziom motywacji, zaangażowania czy
odczuwanej satysfakcji z pracy
Kompetencje społeczne: K_K01; K_K07; K_K17
Posiada świadomość własnych ograniczeń i konieczności
stałego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy
Potrafi dokonywać analizy i interpretacje ludzkich zachowań
wewnątrz organizacji, jak i poza nią
Potrafi adekwatnie oceniać i wykorzystywać kompetencje
pracowników w celu realizacji wyznaczonych celów
1. Problemy psychologii zarządzania:
 Psychologiczna aspekty działalności kierowniczej
 Style kierowania – teorie behawiorystyczne i sytuacyjne
2. Procesy organizacyjne:
 Grupy formalne i nieformalne
 Procesy grupowe – zadania i cechy charakterystyczne
zespołów
 Praca zespołowa – cechy skutecznych zespołów
 Zespoły dysfunkcjonalne
3. Motywacja, satysfakcja z pracy
 Teorie procesu motywowania
 Satysfakcja z pracy
 Wynagrodzenie jako czynnik motywacyjny
4. Proces rekrutacji i selekcji pracowników
 Schemat działań rekrutacyjnych
 Planowanie zasobów ludzkich
 Analiza stanowiska pracy i profil kandydata
 Źródła rekrutacji kandydatów – rekrutacja wewnętrzna
vs. zewnętrzna
 Metody selekcji kandydatów – tradycyjne, nowoczesne i
niestandardowe
 Ocena końcowa kandydata
 Proces wdrażania do organizacji
5. Ocenianie pracowników
 Projektowanie systemu ocen – cele i funkcje oceniania
 Kryteria oceniania – kwalifikacyjne, efektywnościowe,
behawioralne i osobowościowe
 Techniki oceniania pracowników
 Cechy efektywnego systemu ocen
 Przeszkody we wprowadzaniu systemu ocen
6. Rozwój zawodowy – ścieżki karier pracowniczych
 Pojęcie kariery zawodowej
 Rodzaje karier

Metody prowadzenia zajęć

 Programu rozwoju karier
 Planowanie kariery i ścieżki kariery
7. .Doskonalenie potencjału pracowniczego
 Istota szkoleń
 Cykl szkoleniowy, projektowanie planów szkoleniowych
 Techniki szkoleniowe
8. Zwalnianie pracowników jako element zarządzania
 Outplacement jako sposób rozwiązywania problemu
redukcji personelu
 Outsourcing jako element planu redukcyjnego
 Zwolnienie jako skutek negatywnej oceny pracy
 wykład z prezentacją multimedialną
 ćwiczenia audytoryjne: gry symulacyjne / praca w grupach
/ analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) / dyskusja /
rozwiązywanie zadań
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze studentem
wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze studentem
nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału nauczyciela
akademickiego Razem rubryki
(5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w tym
studiowanie zalecanej literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Niestacjonarne
W

AF

15

15

15

15

60

10

60

10

35

25

35

5

25

5

5
75
3

5

25

75

25

1

3

1

4

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną - wykład
 zaliczenie - ćwiczenia
Formy zaliczenia:
 wykład - zaliczenie pisemne: testowe/ z pytaniami
(zadaniami) otwartymi
 ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej: analiza
krytyczna wybranego przypadku z podaniem planu
działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
Podstawowe kryteria: na egzaminie uzyskanie minimum 51%
maksymalnej wartości punktów; uzyskanie pozytywnej oceny z
przygotowanej pracy zaliczeniowej

Wykaz literatury:

Literatura podstawowa:
1.
Schultz D., Schultz S. (2006) Psychologia a wyzwania
dzisiejszej pracy; Warszawa: PWN
2.
Golnau W., Kalinowski M., Litwin J. (2007) Zarządzanie
zasobami ludzkimi; Warszawa: CedeWu
3.
Koźmiński A., Piotrowski W. (2007) Zarządzanie. Teoria
i praktyka; Warszawa: PWN
4.
Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2006)
Kierowanie;
Warszawa:
Polskie
Wydawnictwo
Ekonomiczne,
Literatura uzupełniająca:
5.
Armstrong M. (2007) Zarządzanie zasobami ludzkimi;
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC,
cz. VI
6.
Suchar M. (2005) Rekrutacja i selekcja personelu;
Warszawa: C.H. Beck
7.
(red) Witkowski T. (1998) Nowoczesne metody doboru i
oceny personelu; Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej
Szkoły Biznesu
8.
Bartkowiak G. (2009) Psychologia w zarządzaniu

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Aleksandra Peplińska
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA
Kod
przedmiotu

ZARZĄDZANIE
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie finansami
Zarządzanie sportem
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie logistyką
Samodzielny księgowy
Wydział Nauk Społecznych

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
ogólny
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: I

Semestr: I

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

30
30
Sposób realizacji zajęć

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
brak

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami
psychologii ogólnej z zakresu podstawowych procesów
psychicznych, jak: pamięć, uwaga, spostrzeganie,
emocje i motywacje; znajomość psychologicznych
koncepcji człowieka, teorii osobowości i temperamentu.
Efekty kształcenia
Opanowanie podstawowej wiedzy z
zakresu psychologii ogólnej

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Wiedza: K_W01; K_W09; K_W19
Student zna podstawowe pojęcia psychologii, koncepcje
psychologiczne człowieka oraz czynniki determinujące
zachowanie człowieka
Identyfikuje miejsce zarządzania w kontekście zainteresowań
naukowych psychologii
Wyjaśnia istotę i charakterystykę ludzkich wzorów
zachowań oraz motywów postępowania
Umiejętności: K_U01; K_U14; K_U18; K_U22
Potrafi dokonywać obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk
społecznych stosując podstawowe ujęcia i pojęcia
teoretyczne
Potrafi stosować opanowaną wiedzę psychologiczną do
usprawniania zachowań wewnątrz organizacji
Przewiduje zachowania jednostki w aspekcie jej motywów
postępowania, identyfikuje źródła niepowodzeń
Kompetencje społeczne: K_K01; K_K09; K_K12; K_K15
Posiada świadomość ograniczeń własnej wiedzy i
kompetencji, wykazuje świadomość znaczenia stałego
doskonalenia zawodowego i osobistego
Potrafi wykorzystywać umiejętności oceny działalności
ludzkiej; szacować prace innych osób przy poszanowaniu dla
zasad i norm etycznych
Ma świadomość własnej roli w procesach organizacyjnych
1. Wprowadzenie w problematykę psychologii:
 Cele i zadania w psychologii
 Działy psychologii
2. Psychologiczne koncepcje człowieka
 Koncepcja behawiorystyczna
 Koncepcja psychodynamiczna – terowi osobowości
Freuda

Metody prowadzenia zajęć

 Koncepcja poznawcza
 Koncepcja humanistyczna – hierarchia potrzeb według
Maslowa
3. Różnice indywidualne - temperament
 Wybrane koncepcje temperamentu
 Typologia układu nerwowego według Pawłowa
 Regulacyjna teoria temperamentu według Strelau’a
 Temperament a osobowości
 Typy powiązań temperamentu i osobowości
4. Rozwój podejścia psychometrycznego - inteligencja
 Definicje inteligencji
 Hierarchiczne teorie inteligencji
 Teorie czynników równorzędnych
 Pomiar inteligencji
 Inteligencja emocjonalna
5. Procesy poznawcze człowieka
 Pamięć – paradygmat magazynowy i poziomów
przetwarzania, teorie zapominania
 Uwaga i wyobraźnia – pojęcie uwagi, jej cechy i
rodzaje
 Emocje – pojęcie i cechy emocji, źródła i teorie
emocji, ekspresja emocjonalna, kontrola emocjonalna
 Motywacja – pojęcie i cechy motywacji, konflikty
motywacyjne
6. Podstawowe metody badawcze w psychologii
7. Wybrane teorie osobowości i temperamentu człowieka
8. Metody pomiaru inteligencji
9. Zjawisko stresu psychologicznego – definicje, teorie,
strategie radzenia sobie
 wykład
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

Niestacjonarne
W

30

15

30

45

15

15

15

30

60

60
60

9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

2

AF

60
2

10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

2

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
Zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
 TEST ZALICZENIOWY: testowy / z pytaniami
(zadaniami) otwartymi
Podstawowe kryteria:
uzyskanie minimum 51% poprawnych odpowiedzi
Literatura podstawowa:
Wykaz literatury:
- Strelau J. (2000) Psychologia. Podręcznik akademicki;
Gdańsk: GWP, tom. I i II, rozdziały odpowiadające w/w
treści
- Strelau J. (1995) Temperament, inteligencja; Warszawa:
PWN
- Mietzel G. (2001) Wprowadzenie do psychologii.
Podstawowe zagadnienia; Gdańsk: GWP
- Hall C., Lindzey G. (1994) Teorie osobowości;
Warszawa: PWN
Literatura uzupełniająca:
- Zimbardo P.G., Ruch F.L. (1994) Psychologia i życie;
Warszawa: PWN – wybrane rozdziały
- Gertsman (1996) Rozmowa i wywiad w psychologii
- Goleman D. (1997) Inteligencja emocjonalna; Poznań:
Media Rodzina of Poznań
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Aleksandra Peplińska
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
Nazwa kierunku studiów

Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Wszystkie specjalności

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
j. polski
Język wykładowy
kierunkowy
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
pierwszego stopnia

Rok: II

Semestr: III

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

15
30
Sposób realizacji zajęć
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej GWSH
Wymagania formalne:
 student posiada wiedzę z zakresu matematyki
i przedsiębiorczości,
 student zna podstawowe terminy z zakresu prawa
podatkowego.
Wymagania wstępne:
 student zna podstawową terminologię stosowaną w
ekonomii,
 student umie samodzielnie zdobywać wiedzę,
 student potrafi współpracować w grupie,
 student na bieżąco opanowuje materiał przedmiotu
Głównym celem nauczania rachunkowości finansowej jest
przekazanie podstawowych, trwałych reguł funkcjonowania
systemu rachunkowości oraz ukształtowanie podstawowych
umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań
zawodowych.
Wiedza
Student:
- definiuje podstawowe kategorie z zakresu
rachunkowości,
- rozróżniania i klasyfikacje składniki zasobów
majątkowych i źródeł ich pochodzenia,
- posługuje się zapisem podwójnym i powtarzanym przy
zapisach księgowych,
- definiuje zasady ewidencji środków pieniężnych w
jednostce gospodarczej,
- opisuje zasady ewidencji rozrachunków z odbiorcami i
dostawcami oraz rozrachunków publiczno-prawnych,
- wymienia i definiuje rodzaje rozrachunków z tytułu
wynagrodzeń, rozrachunków z ZUS i rozrachunków
z urzędem skarbowym,
- definiuje koszty i przychody,
- zna zasady funkcjonowania kont wynikowych,
- definiuje metody amortyzacji środków trwałych,
- wylicza i charakteryzuje podstawowe warianty
ewidencji kosztów działalności,
- definiuje zasady ewidencji pozostałych kosztów
i przychodów operacyjnych,
- klasyfikuje koszty i przychody finansowe,
- wymienia sposoby ustalania wyniku finansowego
w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Umiejętności
Student:
- rozróżnia elementy rachunkowości i ich wzajemne
powiązania,
- sporządza uproszczony bilans majątkowy jednostki,
- rozróżnia podstawowe typy operacji gospodarczych
i określa ich wpływ na składniki bilansu oraz sumę
bilansową,
- ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach
syntetycznych,
- odczytuje treść zapisów księgowych,
- sporządza oraz zinterpretuje zestawienie obrotów
i sald,
- prowadzi ewidencję analityczną do różnych kont
syntetycznych,
- uzgadnia ewidencję analityczną z syntetyczną,
- rozróżnia koszty i przychody jednostki gospodarczej,
- ewidencjonuje podatek od towarów i usług VAT,
- oblicza składki na ubezpieczenie społeczne, składkę
zdrowotną, zaliczkę na podatek dochodowy od osób
fizycznych,
- stosuje zasady rozliczania kosztów w podstawowych
przekrojach,
- ustala wynik finansowy w sposób kalkulacyjny.
Kompetencje społeczne
Student:
- posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy
i umiejętności
- rozumie potrzebę nieustannego uczenia się
i aktualizowania wiedzy
- potrafi pracować w zespole
- potrafi myśleć i działać w sposób zaangażowany
- ma świadomość społecznych aspektów praktycznego
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz
związanej z tym odpowiedzialności.
Wykłady:
1. Istota, funkcje i elementy rachunkowości. Zasoby
majątkowe i źródła ich finansowania.
Przesłanki powstania i rozwoju rachunkowości. Istota
rachunkowości. Elementy rachunkowości. Powiązanie
rachunkowości z działalnością gospodarczą. Funkcje
i znaczenie rachunkowości w gospodarce rynkowej. Zasady
prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej.
Pojęcie i klasyfikacja zasobów majątkowych. Aktywa trwałe.
Aktywa obrotowe. Pojęcie i klasyfikacja kapitałów
(funduszy). Kapitały (fundusze) własne. Zobowiązania
długoterminowe i krótkoterminowe.
2. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans.
Dokumentacja księgowa. Konta bilansowe.
Pojęcie operacji gospodarczej. Typy operacji gospodarczych.
Wpływ operacji gospodarczych na bilans.
Dowody księgowe jako podstawa ewidencji. Klasyfikacja
dowodów
księgowych.
Kontrola,
dekretowanie
i przechowywanie dowodów księgowych.

Pojęcie i formy konta. Zasady funkcjonowania kont
bilansowych. Zasada podwójnego zapisu. Księgowanie
operacji
gospodarczych na
kontach bilansowych.
Zestawienie obrotów i sald.
3. Ewidencja środków pieniężnych i ewidencja
rozrachunków.
Poziomy i pionowy podział kont. Zadania i funkcjonowanie
kont
analitycznych.
Zasada
pojedynczego
zapisu
powtarzanego. Łączenie kont.
Rozliczenia gotówkowe. Formy obrotu bezgotówkowego.
Rachunki bankowe. Inne środki pieniężne.
Istota i klasyfikacja rozrachunków. Rozrachunki z tytułu
dostaw i usług. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.
4. Ewidencja środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych.
Wycena i ewidencja syntetyczna i analityczna środków
trwałych. Amortyzacja środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych. Ewidencja zmian stanu
i wartości środków trwałych.
5. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem.
Wynik finansowy j.g.
Podstawowe pojęcia: koszt, a wydatek, przychód, dochód.
Ewidencja kosztów według rodzajów. Ewidencja kosztów
w układzie kalkulacyjnym. Ewidencja pozostałych kosztów
i przychodów operacyjnych. Ewidencja przychodów i
kosztów finansowych. Ewidencja strat i zysków
nadzwyczajnych. Elementy wyniku finansowego. Ustalanie
wyniku finansowego wj.g. Podział wyniku finansowego.
Ćwiczenia:
4. Zasoby majątkowe jednostki gospodarczej i źródła
ich finansowania. Bilans i rachunek zysków i strat.
Klasyfikacja zasobów majątkowych. Aktywa trwałe.
Aktywa obrotowe. Wycena aktywów. Klasyfikacja źródeł
finansowania majątku. Kapitały (fundusze) własne.
Zobowiązania
długoterminowe.
Zobowiązania
krótkoterminowe. Wycena pasywów. Treść i forma bilansu.
Sporządzanie bilansu w wersji uproszczonej.
5. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki
bilansowe. Konta bilansowe. Podział kont.
Zestawienie obrotów i sald.
Typy
operacji
gospodarczych.
Wpływ
operacji
gospodarczych na składniki bilansowe. Funkcjonowanie
kont bilansowych. Zasada podwójnego zapisu. Księgowanie
operacji gospodarczych na kontach bilansowych. Otwieranie
i zamykanie kont. Dzielenie i łączenie kont. Zasada zapisu
pojedynczego (powtarzanego). Sporządzanie zestawienia
obrotów i sald. Uzgadnianie ewidencji analitycznej z
ewidencją syntetyczną
3. Ewidencja rozrachunków, ewidencja środków
trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencja rozrachunków z tytułu dostaw i usług. Ewidencja
podatku od towarów i usług VAT. Ewidencja wynagrodzeń
i narzutów na wynagrodzenia. Obliczanie amortyzacji
środków trwałych. Ewidencja umorzenia i amortyzacji
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych. Ewidencja zmian w stanie i wartości środków
trwałych.
5. Przychody i koszty jednostki gospodarczej. Konta
wynikowe.
Zasady funkcjonowania kont wynikowych. Klasyfikacja
kosztów. Układ rodzajowy kosztów. Układ kalkulacyjny
kosztów. Warianty ewidencji kosztów. Pozostałe koszty i
przychody operacyjne. Koszty i przychody finansowe. Zyski
i straty nadzwyczajne.

Metody prowadzenia zajęć

6. Wynik finansowy i jego podział.
Elementy wyniku finansowego. Metody ustalania wyniku
finansowego jednostki gospodarczej – metoda statystyczna i
księgowa. Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy.
Podział zysku lub pokrycie straty w jednostce gospodarczej.
 wykład z prezentacją schematów ewidencji
 ćwiczenia
audytoryjne:
wypełnianie
dowodów
księgowych, ewidencja operacji gospodarczych na
kontach księgi głównej i księgi pomocniczej /praca
indywidualna i praca w grupach /, analiza zdarzeń
trudnych przypadków, dyskusja i rozwiązywanie zadań
z wykorzystaniem schematów, ustaw i podręcznika do
ćwiczeń.
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

Niestacjonarne
W

AF

15

15

15

15

40

65

40

65

15

45

15

45

15

20

15

20

0

0

0

0

90

65

65
155

9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

5

90
155

2

5
7

2

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 egzamin
 zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
 egzamin pisemny: testowy z zadaniami zamkniętymi
i zadaniami otwartymi – księgowanie wybranych
operacji gospodarczych i obliczaniem amortyzacji i
składników wynagrodzeń
 zaliczenie ćwiczeń
 wykonanie pracy zaliczeniowej: rozwiązanie
samodzielnie dwóch zadań związanych z ewidencją
operacji gospodarczych na kontach księgi głównej
i księgi pomocnicze i sporządzeniem bilansuj,
rozwiązywanie zadań w grupach cztero osobowych
– ocena końcowa ustalana na podstawie ocen
cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania
semestru
Podstawowe kryteria: maksymalna liczba punktów jaką
student może otrzymać za test egzaminacyjny lub zaliczenie
ćwiczeń – każdy po 30 punktów według następującej
podziałki
Łączna liczba punktów
Ocena
0 – 17
Ndst
18 – 20
Dst
21 – 22
Dst +
23 – 24
Db
25 – 27
Db+
28 – 30
Bdb

Wykaz literatury:

Literatura podstawowa:
- Gierusz , Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
ODDK Gdańsk 2011
- Małkowska, Rachunkowość od podstaw. Zbiór zadań.
Gdańsk 2009
- Ustawa o rachunkowości

Literatura uzupełniająca:
- T. Moss, A. Zysnarska, Rachunkowość finansowa od
podstaw, ODDK Gdańsk 2004
- A. Zysnarska, Rachunkowość bez tajemnic, ODDK
Gdańsk 2004
- M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, I. Olechowicz,
Rachunkowość finansowa, Difin 2004
- T. Bartel, J. Chałupczak, E. Potulska, K. Stec, Zasady
rachunkowości – zbiór zadań, Gdańsk 2009.
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Zofia Kuraś
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Samodzielny księgowy

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
j. polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:

Rok: II i III

Semestr: IV i V

studia pierwszego stopnia
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

15

60

Seminarium

RAZEM

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

75
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

15

60

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

75
Sposób realizacji zajęć

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej GWSH

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Wymagania formalne:
 student posiada wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej
 student posiada wiedzę z zakresu prawa podatkowego
Wymagania wstępne:
 student zna terminologię stosowaną w rachunkowości
 student potrafi samodzielnie księgować typowe operacje
gospodarcze na kontach księgi głównej i księgi pomocniczej
 student umie samodzielnie zdobywać wiedzę
 student potrafi współpracować w grupie
 student na bieżąco opanowuje materiał przedmiotu
Głównym celem kształcenia jest poznanie podstawowych, trwałych
reguł funkcjonowania systemu rachunkowości przedsiębiorstw i
sprawozdawczości finansowej oraz ukształtowanie podstawowych
umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych
samodzielnego księgowego w firmie.

Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Wiedza
Student:
- posługuje się podstawową terminologią z zakresu
rachunkowości przedsiębiorstw
- definiuje zasady ewidencji obrotu gotówkowego i
bezgotówkowego w firmie
- rozróżnia sposoby ewidencji finansowych aktywów
długoterminowych i krótkoterminowych
- definiuje i opisuje metody amortyzacji
- interpretuje schematy ewidencji zmian w stanie i wartości
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- tłumaczy zasady ewidencji rozrachunków w j. g.
- rozumie zasady ewidencji obrotu materiałowego i towarowego
w przedsiębiorstwie
- opisuje zasady ewidencji wynagrodzeń i narzutów na
wynagrodzenia
- wymienia i opisuje zasady i metody inwentaryzacji majątku
jednostki
- rozróżnia koszty i przychody jednostki gospodarczej
- wyjaśnia zasady ewidencji kosztów w czasie
- wymienia i opisuje metody kalkulacji kosztu jednostkowego
wyrobu gotowego
- wyjaśnia schematy ewidencji produktów
- wymienia i opisuje metody ustalania wyniku finansowego w
przedsiębiorstwie
- definiuje zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i
obliczania kwoty wyrównawczej podatku
- definiuje zasady sporządzania sprawozdań finansowych
- rozumie zasady i procedury podziału wyniku finansowego
Umiejętności
Student:
- sporządza i dekretuje dowody księgowe
- sporządza raport kasowy
- ewidencjonuje środki pieniężne, weksle, czeki, środki
pieniężne w drodze inne aktywa finansowe
- poprawia błędy księgowe w dokumentacji oraz
w urządzeniach ewidencyjnych
- stosuje metody amortyzacji liniowej i degresywnej
- księguje zmiany w stanie i wartości środków trwałych
- sporządza dokumentację związaną z obrotem materiałów,
towarów i usług
- ewidencjonuje i rozlicza podatek od towarów i usług VAT
- rozlicza zakup materiałów i towarów
- ewidencjonuje obrót towarowy w hurcie i w detalu
- księguje różne operacje gospodarcze na kontach
syntetycznych rozrachunkowych i kontach analitycznych
- sporządza listę płac
- księguje wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia
- ustala i księguje różnice inwentaryzacyjne inwentaryzacji
majątku jednostki
- stosuje zasady rozliczania kosztów w różnych przekrojach
kosztów
- rozlicza koszty i przychody w czasie
- ewidencjonuje koszty i przychody działalności
pozaoperacyjnej i finansowej
- stosuje metody kalkulacji i oblicza koszt jednostkowy produktu
- wycenia i ewidencjonować produkty pracy
- ustala wynik finansowy firmy w sposób kalkulacyjny i
porównawczy
- oblicza zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych i

-

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

ustala kwotę wyrównawcza podatku
ewidencjonuje operacje gospodarcze związane z podziałem
wyniku finansowego
sporządza podstawowe elementy sprawozdania finansowe
jednostki gospodarczej

Kompetencje społeczne
Student:
- posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy i umiejętności
- rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i aktualizowania
wiedzy
- potrafi przewidywać długofalowe skutki swoich decyzji
- potrafi pracować w zespole
- potrafi myśleć i działać w sposób zaangażowany
- ma świadomość społecznych aspektów praktycznego
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z
tym odpowiedzialności.
Wykłady:
I Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Rozliczenia gotówkowe. Formy obrotu bezgotówkowego. Rachunki
bankowe. Kredyty bankowe. Inne środki pieniężne. Czeki i weksle.
Krótkoterminowe papiery wartościowe.
II Rozrachunki i roszczenia
Rozrachunki z tytułu dostaw i usług. Rozrachunki z tytułu podatku
od towarów i usług VAT. Podatek akcyzowy.
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.
III Aktywa trwałe
Dokumentacja zakupu, sprzedaży i likwidacji środków trwałych.
Ewidencja zmian stanu i wartości środków trwałych. Środki trwałe
w budowie.
Wartości niematerialne i prawne. Amortyzacja środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych.
IV Obrót materiałowy i obrót towarowy
Klasyfikacja materiałów i dokumentacja obrotu materiałowego.
Rozliczanie zakupu materiałów. Ewidencja zużycia i sprzedaży
materiałów. Dokumentacja i ewidencja obrotu towarowego w
hurcie i w detalu.
V Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności
Podstawowe pojęcia: koszt, a wydatek, przychód, dochód.
Klasyfikacja kosztów działalności. Ewidencja kosztów według
rodzajów i według miejsca powstania.
Warianty ewidencji
kosztów. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
VI Kalkulacja kosztów działalności
Układ kalkulacyjny kosztów. Rodzaje i metody kalkulacji.
Kalkulacja podziałowa prosta. Kalkulacja podziałowa ze
współczynnikami. Kalkulacja doliczeniowa.
VII Sprzedaż produktów i usług
Pojęcie i klasyfikacja produktów pracy. Wycena produktów pracy.
Ewidencja przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych i usług.
VIII Pozostała działalność operacyjna, finansowa i wyniki
nadzwyczajne
Ewidencja pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.
Ewidencja przychodów i kosztów finansowych.
Wyniki
nadzwyczajne.
IX Wynik finansowy i jego podział
Elementy wyniku finansowego. Sposób kalkulacyjny ustalania
wyniku finansowego. Sposób porównawczy ustalania wyniku
finansowego. Rozrachunki z budżetem z tytułu podatku
dochodowego. Podział wyniku finansowego w jednostce
gospodarczej.
X Sprawozdawczość finansowa

Istota i elementy sprawozdawczości finansowej. Bilans. Rachunek
zysków i strat. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Rachunek przepływów pieniężnych..
Ćwiczenia:
6. Ewidencja środków pieniężnych i innych krótkoterminowych
papierów wartościowych
Ewidencja środków pieniężnych w kasie. Sporządzanie raportu
kasowego. Ewidencja kredytów w rachunku bieżącym i
rachunku kredytowym. Ewidencja czeków gotówkowych i
rozrachunkowych. Ewidencja weksli własnych i weksli obcych.
Ewidencja zakupu i sprzedaży krótkoterminowych papierów
wartościowych.
7. Ewidencja rozrachunków z tytułu dostaw i usług oraz
podatku VAT
Ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.
Dokumentacja rozrachunków z tytułu dostaw i usług.
Ewidencja podatku naliczonego i podatku należnego VAT.
Rejestry zakupu i rejestry sprzedaży. Rozliczanie podatku VAT
z Urzędem Skarbowym.
3. Ewidencja rozrachunków z pracownikami
Algorytm obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych. Sporządzanie listy płac. Ewidencja składników
wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia.
4. Ewidencja składników aktywów trwałych
Wycena środków trwałych. Ewidencja syntetyczna i
analityczna środków trwałych. Amortyzacja liniowa i
degresywna środków trwałych. Ewidencja zmian w stanie i
wartości środków trwałych i praw majątkowych.
5. Ewidencja obrotu materiałowego i obrotu towarowego
Dokumentacja obrotu materiałowego. Wycena według FIFO,
LIFO i cen przeciętnych. Stałe ceny ewidencyjne. Rozliczanie
zakupu materiałów. Ewidencja zużycia i sprzedaży
materiałów. Ewidencja zakupu i sprzedaży towarów w hurcie
i w detalu.
6. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności
Ewidencja kosztów według rodzajów i kosztów według
miejsca powstania. Rozliczanie kosztów w trzech wariantach
ewidencji kosztów. Czynne i bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów. Ewidencja i rozliczanie kosztów
zakupu materiałów.
7. Kalkulacja kosztów działalności
Wybór metody kalkulacji kosztu jednostkowego produktu i
usługi. Kalkulacja podziałowa prosta. Kalkulacja podziałowa
ze współczynnikami. Kalkulacja doliczeniowa. Ewidencja
wyników kalkulacji.
8. Sprzedaż produktów i usług
Wycena i dokumentacja produktów pracy. Rozliczanie
produkcji. Ewidencja przychodów ze sprzedaży wyrobów
gotowych i usług.
9. Pozostała działalność operacyjna, finansowa i wyniki
nadzwyczajne
Kwalifikowanie kosztów i przychodów z działalności
pozaoperacyjnej i finansowej. Ewidencja pozostałych
kosztów i przychodów operacyjnych. Ewidencja przychodów i
kosztów finansowych. Ewidencja strat i zysków
nadzwyczajnych.
10. Wynik finansowy i jego podział.
Wybór metody ustalania wyniku finansowego jednostki
gospodarczej. Sposób statystyczny ustalania wyniku

finansowego. Ustalanie wyniku finansowego w sposób
porównawczy i sporządzanie porównawczego rachunku
zysków i strat. Ustalanie wyniku finansowego w sposób
kalkulacyjny i sporządzanie kalkulacyjnego rachunku zysków i
strat. Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy. Ewidencja
podziału zysku w jednostce gospodarczej.

Metody prowadzenia zajęć

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS

 wykład z elementami pogadanki
 ćwiczenia audytoryjne: wypełnianie dowodów księgowych,
ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgi głównej i
księgi pomocniczej /praca indywidualna i praca w grupach /,
analiza zdarzeń trudnych przypadków, dyskusja i
rozwiązywanie zadań
z wykorzystaniem schematów,
ustaw i podręcznika do ćwiczeń
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności
Formy aktywności
Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

Niestacjonarne
W

AF

15

60

15

60

60

40

60

40

35

20

35

20

30

20

30

20

0

0

0

0

100

75

75
175

9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

100
175

3

3

2

2
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

5

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
 zaliczenie
Formy zaliczenia:
 zaliczenie pisemne: testowe z zadaniami zamkniętymi i
zadaniami otwartymi dłuższa wypowiedź pisemna
(rozwiązywanie problemu)
 zaliczenie ćwiczeń
 wykonanie pracy zaliczeniowej: rozwiązanie samodzielnie
trzech zadań związanych z ewidencją operacji
gospodarczych na kontach księgi głównej i księgi
pomocniczej, rozwiązywanie zadań w grupach cztero
osobowych – ocena końcowa ustalana na podstawie
ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania
semestru
Podstawowe kryteria: maksymalna liczba punktów jaką student
może otrzymać za zadania w teście lub zaliczenie ćwiczeń to 30

punktów według następującej podziałki
Łączna liczba punktów
0 – 17
18 – 20
21 – 22
23 – 24
25 – 27
28 – 30

Wykaz literatury:

Ocena
Ndst
Dst
Dst +
Db
Db+
Bdb

Literatura podstawowa:
3. B. Gierusz , Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
ODDK Gdańsk 2011
4. T. Bartel, J. Chałupczak, E. Potulska, K. Stec, Rachunkowość
przedsiębiorstw – zbiór zadań – ODDK Gdańsk 2009
5. Ustawa o rachunkowości,
6. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
7. Ustawa o podatku VAT i podatku akcyzowym,
Literatura uzupełniająca:
1. B. Padurek, Rachunkowość przedsiębiorstw, cz. I –IV,
Wydawnictwo Bożena Padurek Wrocław 2009
2.

D. Kosacka – Łędzewicz, B. Olszewski, Leksykon podatku
dochodowego od osób prawnych, Wydawnictwo Unimex 2008

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Zofia Kuraś
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Zarządzanie finansami

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
j. polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: II

Semestr: IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

30

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

45
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Sposób realizacji zajęć
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych GWSH
Wymagania formalne:
 student posiada wiedzę z zakresu rachunkowości
finansowej
 student posiada wiedzę z zakresu prawa podatkowego
Wymagania wstępne:
 student zna terminologię stosowaną w rachunkowości
 student zna podstawowe zasady ewidencji
i sporządzania sprawozdań finansowych
 student potrafi samodzielnie księgować typowe operacje
gospodarcze na kontach księgi głównej
i księgi
pomocniczej
 student umie samodzielnie zdobywać wiedzę
 student potrafi współpracować w grupie
 student na bieżąco opanowuje materiał przedmiotu
Głównym celem kształcenia jest poznanie podstawowych,
trwałych reguł funkcjonowania systemu rachunkowości
przedsiębiorstw i sprawozdawczości finansowej oraz
ukształtowanie podstawowych umiejętności niezbędnych do
wykonywania zadań zawodowych.
Wiedza
Student:
- posługuje się podstawową terminologią z zakresu
rachunkowości przedsiębiorstw
- definiuje zasady ewidencji obrotu gotówkowego, obrotu
bezgotówkowego i rozrachunków w firmie
- rozróżnia sposoby ewidencji finansowych aktywów
długoterminowych i krótkoterminowych
- rozróżnia koszty i przychody jednostki gospodarczej
- wymienia i opisuje metody ustalania wyniku finansowego
w przedsiębiorstwie
- definiuje zasady ustalania zaliczki na podatek
dochodowy i obliczania kwoty wyrównawczej podatku
- rozumie zasady i procedury podziału wyniku
finansowego

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Umiejętności
Student:
- ewidencjonuje środki pieniężne, weksle, czeki, środki
pieniężne w drodze inne aktywa finansowe
- księguje zmiany w stanie i wartości środków trwałych
- ewidencjonuje i rozlicza podatek od towarów i usług
VAT
- rozlicza zakup materiałów i towarów
- księguje różne operacje gospodarcze na kontach
syntetycznych rozrachunkowych i kontach analitycznych
- stosuje zasady rozliczania kosztów w różnych
przekrojach kosztów
- wycenia i ewidencjonować produkty pracy
- ustala wynik finansowy firmy
- oblicza zaliczkę na podatek dochodowy od osób
prawnych i ustala kwotę wyrównawcza podatku
Kompetencje społeczne
Student:
- posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy
i umiejętności
- rozumie potrzebę nieustannego uczenia się
i aktualizowania wiedzy
- potrafi pracować w zespole
- potrafi myśleć i działać w sposób zaangażowany
- ma świadomość społecznych aspektów praktycznego
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz
związanej z tym odpowiedzialności.
Wykłady:
I Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
Rozliczenia gotówkowe. Formy obrotu bezgotówkowego.
Rachunki bankowe. Kredyty bankowe. Inne środki pieniężne.
Czeki i weksle. Krótkoterminowe papiery wartościowe.
II Rozrachunki i roszczenia
Rozrachunki z tytułu dostaw i usług. Rozrachunki z tytułu
podatku od towarów i usług VAT. Podatek akcyzowy.
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.
III Aktywa trwałe
Dokumentacja zakupu, sprzedaży i likwidacji środków
trwałych. Ewidencja zmian stanu i wartości środków
trwałych. Środki trwałe w budowie.
Wartości niematerialne i prawne. Amortyzacja środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
IV Obrót materiałowy i obrót towarowy
Klasyfikacja
materiałów
i
dokumentacja
obrotu
materiałowego. Rozliczanie zakupu materiałów. Ewidencja
zużycia i sprzedaży materiałów. Dokumentacja i ewidencja
obrotu towarowego w hurcie i w detalu.
V Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności
Podstawowe pojęcia: koszt, a wydatek, przychód, dochód.
Klasyfikacja kosztów działalności. Ewidencja kosztów
według rodzajów i według miejsca powstania. Warianty
ewidencji kosztów. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
VI Kalkulacja kosztów działalności
Układ kalkulacyjny kosztów. Rodzaje i metody kalkulacji.

Kalkulacja podziałowa prosta. Kalkulacja podziałowa ze
współczynnikami. Kalkulacja doliczeniowa.
VII Sprzedaż produktów i usług
Pojęcie i klasyfikacja produktów pracy. Wycena produktów
pracy. Ewidencja przychodów ze sprzedaży wyrobów
gotowych i usług.
VIII Pozostała działalność operacyjna, finansowa i wyniki
nadzwyczajne
Ewidencja pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.
Ewidencja przychodów i kosztów finansowych. Wyniki
nadzwyczajne.
IX Wynik finansowy i jego podział
Elementy wyniku finansowego. Sposób kalkulacyjny
ustalania wyniku finansowego. Sposób porównawczy
ustalania wyniku finansowego. Rozrachunki z budżetem
z tytułu podatku dochodowego.
X Sprawozdawczość finansowa
Istota i elementy sprawozdawczości finansowej. Bilans.
Rachunek zysków i strat. Zestawienie zmian w kapitale
(funduszu) własnym. Rachunek przepływów pieniężnych..
Ćwiczenia:
8. Ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków
Ewidencja środków pieniężnych w kasie, czeków i
weksli.
Ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.
Ewidencja podatku naliczonego i podatku należnego
VAT. Rejestry zakupu i rejestry sprzedaży.
2. Ewidencja składników aktywów trwałych
Ewidencja syntetyczna i analityczna środków trwałych.
Amortyzacja liniowa. Ewidencja zmian w stanie i
wartości środków trwałych i praw majątkowych.
3. Ewidencja obrotu materiałowego
Dokumentacja obrotu materiałowego. Wycena według
FIFO, LIFO i cen przeciętnych. Stałe ceny ewidencyjne.
Rozliczanie zakupu materiałów. Ewidencja zakupu i
sprzedaży materiałów.
4. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności
Ewidencja kosztów według rodzajów i kosztów według
miejsca powstania. Rozliczanie kosztów w trzech
wariantach ewidencji kosztów.
5. Sprzedaż produktów i usług
Wycena i dokumentacja produktów pracy. Rozliczanie
produkcji. Ewidencja przychodów ze sprzedaży wyrobów
gotowych i usług.
6. Pozostała działalność operacyjna, finansowa i wyniki
nadzwyczajne
Kwalifikowanie kosztów i przychodów z działalności
pozaoperacyjnej i finansowej. Ewidencja pozostałych
kosztów i przychodów operacyjnych. Ewidencja
przychodów i kosztów finansowych. Ewidencja strat
i zysków nadzwyczajnych.
7. Wynik finansowy i jego podział
Sposób statystyczny ustalania wyniku finansowego.
Ustalanie wyniku finansowego w sposób porównawczy

Metody prowadzenia zajęć

i w sposób kalkulacyjny. Obliczanie zaliczki na podatek
dochodowy. Ewidencja podziału zysku w jednostce
gospodarczej.
 wykład
 ćwiczenia audytoryjne: wypełnianie dowodów
księgowych, ewidencja operacji gospodarczych na
kontach księgi głównej i księgi pomocniczej /praca
indywidualna i praca w grupach /, analiza zdarzeń
trudnych przypadków, dyskusja i rozwiązywanie zadań
z wykorzystaniem schematów, ustaw i podręcznika do
ćwiczeń

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze studentem
wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze studentem
nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału nauczyciela
akademickiego Razem rubryki
(5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w tym
studiowanie zalecanej literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności
Stacjonarne Niestacjonarne
W

AF

W

AF

15

30

15

30

75

30

75

30

45

15

45

15

30

15

30

15

0

0

0

0

60

90

90
150

9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

3

60
150

2

3

2

5

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
 zaliczenie
Formy zaliczenia:
 zaliczenie pisemne: testowe z zadaniami zamkniętymi
i zadaniami otwartymi – księgowanie wybranych
operacji gospodarczych
 zaliczenie ćwiczeń
‐ wykonanie pracy zaliczeniowej: rozwiązanie
samodzielnie dwóch zadań związanych z ewidencją
operacji gospodarczych na kontach księgi głównej i
księgi pomocniczej, rozwiązywanie zadań w grupach
cztero osobowych – ocena końcowa ustalana na
podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie
trwania semestru

Podstawowe kryteria: maksymalna liczba punktów jaką
student może otrzymać za zadania w teście lub zaliczenie
ćwiczeń to 30 punktów według następującej podziałki
Łączna liczba punktów Ocena
0 – 17
Ndst
18 – 20
Dst
21 – 22
Dst +
23 – 24
Db
25 – 27
Db+
28 – 30
Bdb
Wykaz literatury:

Literatura podstawowa:
8. B. Gierusz , Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
ODDK Gdańsk 2011
9. T. Bartel, J. Chałupczak, E. Potulska, K. Stec,
Rachunkowość przedsiębiorstw – zbiór zadań – ODDK
Gdańsk 2009
10. Ustawa o rachunkowości
11. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
12. Ustawa o podatku VAT i podatku akcyzowym
Literatura uzupełniająca:
1. B. Padurek, Rachunkowość przedsiębiorstw, cz. I –IV,
Wydawnictwo Bożena Padurek Wrocław 2009
2. D. Kosacka – Łędzewicz, B. Olszewski, Leksykon
podatku dochodowego od osób prawnych, Wydawnictwo
Unimex 2008
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Zofia Kuraś, mgr Anna Kuraś
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Nazwa kierunku studiów

Zarządzanie
Zarzadzanie finansami

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
j. polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

Wybieralny
Status przedmiotu

Kod
przedmiotu

Poziom studiów: I stopnia

Rok: III

Semestr: V

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Sposób realizacji zajęć

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej GWSH w Gdańsku

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Wymagania formalne:
 student posiada wiedzę z zakresu matematyki, podstaw
finansów i rachunkowości finansowej.
Wymagania wstępne:
 student zna podstawową terminologię stosowaną
w ekonomii i rachunkowości,
 student umie samodzielnie zdobywać wiedzę,
 student potrafi współpracować w grupie,
 student na bieżąco opanowuje materiał przedmiotu.
Głównym celem nauczania rachunkowości zarządczej jest
przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu
wykorzystania informacji wynikowych rachunkowości
w procesie podejmowania decyzji na różnych szczeblach
zarzadzania podmiotem gospodarczym oraz prezentacja
metod rozwiązywania problemów wraz z ich praktycznym
zastosowaniem przy podejmowaniu decyzji gospodarczych
w krótkim i w długim okresie.
Wiedza
Student:
- definiuje podstawowe kategorie z zakresu
rachunkowości zarządczej,
- rozróżniania i klasyfikacje koszty w przedsiębiorstwie,
- wymienia i opisuje metody kalkulacji kosztów,
- opisuje założenia analizy progu rentowności,
- wymienia i charakteryzuje metody szacowania kosztów
dla celów decyzyjnych,
- opisuje sposoby zarządzania zapasami, należnościami
krótkoterminowymi i środkami pieniężnymi
w przedsiębiorstwie,
- określa wartość pieniądza w czasie i rozumie
mechanizm kapitalizacji i dyskontowania strumieni
pieniężnych,
- wylicza i opisuje metody oceny efektywności zamierzeń
inwestycyjnych firmy.

Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Umiejętności
Student:
- rozróżnia elementy rachunkowości zarządczej i ich
wzajemne powiązania,
- porównuje zadania rachunkowości finansowej i
rachunkowości zarządczej,
- stosuje metody ustalania cen i kosztów w sytuacjach
typowych dla przedsiębiorstwa,
- oblicza koszty jednostkowe z zastosowaniem metody
kalkulacji podziałowej i kalkulacji doliczeniowej,
- przeprowadza analizę progu rentowności firmy,
- przedstawia w formie graficznej ilościowy i wartościowy
próg rentowności firmy i dokonuje jego interpretacji ,
- stosuje rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów
zmiennych w sytuacjach typowych i nietypowych dla
przedsiębiorstwa,
- oblicza wartość pieniądza w czasie (procent składany,
dyskonto) na wybranych przykładach,
- stosuje metody oceny efektywności rozwojowych
zamierzeń inwestycyjnych na wybranych przykładach
- ocenia decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa.
Kompetencje społeczne
Student:
- posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy
i umiejętności
- rozumie potrzebę nieustannego uczenia się
i aktualizowania wiedzy
- potrafi pracować w zespole
- potrafi myśleć i działać w sposób zaangażowany
- ma świadomość społecznych aspektów praktycznego
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz
związanej z tym odpowiedzialności.
Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Wykłady:
1 .Istota rachunkowości zarządczej
Cechy szczególne, porównanie z rachunkowością finansową.
Rachunkowość zarządcza a controlling. Rola i zadania
rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania. Rozwój
teorii rachunkowości zarządczej w Polsce.
2. Metody szacowania przyszłych kosztów dla celów
decyzyjnych
Przygotowanie materiału statystycznego na podstawie
danych historycznych z uwzględnieniem wpływu inflacji.
Metoda analizy księgowej. Metoda analizy inżynieryjnej.
Metoda wielkości ekstremalnych. Metoda wizualna. Metody
statystyczne.
3. Decyzje cenowe
Metody ustalania cen Kosztowe formuły cen. Optymalna
cena sprzedaży. Metoda graficzna. Metoda elastycznego
budżetowania. Metoda oparta na rachunku marginalnym..
Ustalanie cen w warunkach inflacji.
4. Analiza progu rentowności

Założenia przyjęte przy analizie
progu rentowności.
Ilościowy i wartościowy próg rentowności produkcji
jednorodnej i wieloasortymentowej. Graficzna interpretacja
progu rentowności.
5.Analiza wrażliwości
Analiza wrażliwości zysku – ustalenie wielkości granicznych.
Margines bezpieczeństwa. Dźwignia operacyjna, finansowa
i połączona.
6. Problemy decyzyjne w rachunku krótkookresowym
Decyzje optymalizacyjne w przypadku występowania
ograniczenia jednego czynnika produkcji. Decyzje
optymalizacyjne w przypadku występowania ograniczeń
większej liczby czynników produkcji. Zakup lub wytworzenie
wyrobu. Zaprzestanie produkcji lub jej kontynuacja. Wybór
nowej technologii produkcji. Kupno urządzenia lub jego
dzierżawa. Kredyt bankowy lub leasing środka trwałego.
7. Zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa
Zarządzanie zapasami. Zarządzanie środkami pieniężnymi.
Zarządzanie należnościami.
8. Wartość pieniądza w czasie
Zmienność wartości pieniądza w czasie. Naliczanie odsetek
prostych
i
składanych.
Mechanizm
kapitalizacji
i dyskontowania pojedynczych
oraz regularnych
i nieregularnych strumieni pieniężnych. Renta wieczysta.
Metoda obliczania rat umorzeniowych i funduszu
amortyzacyjnego.
9. Decyzje inwestycyjne
Kompleksowa mikroekonomiczna analiza zamierzenia
inwestycyjnego. Algorytm procesu inwestycyjnego, Statyczne
i dynamiczne metody oceny efektywności rozwojowych
zamierzeń inwestycyjnych. Metody oceny efektywności
inwestycji dokonywanych na czynnych obiektach. Metody
oceny opłacalności odnowy, kapitalnego remontu i likwidacji
środka trwałego. Metody oceny zasadności realizacji
inwestycji o efektach trudnych do ich wartościowej oceny.
Metody oceny opłacalności zakupu licencji. Problem
uwzględnienia inflacji w rachunku efektywności inwestycji.
Ćwiczenia:
1. Rachunek kosztów w ujęciu tradycyjnym
Klasyfikacja kosztów. Układ rodzajowy i kalkulacyjny
kosztów. Metody kalkulacji kosztów - podziałowa prosta,
podziałowa ze współczynnikami, doliczeniowa, zleceniowa,
kalkulacja kosztów działań). Grupowanie kosztów dla
potrzeb jednostki gospodarczej.
2. Rachunek kosztów zmiennych
Znaczenie i zastosowanie rachunku kosztów zmiennych
w praktyce gospodarczej. Porównanie modelu rachunku
kosztów zmiennych i rachunku kosztów pełnych. Wady

i zalety rachunku kosztów zmiennych.
3. Analiza progu rentowności
Próg rentowności ilościowy i wartościowy produkcji
jednorodnej.
Próg
rentowności
produkcji
wieloasortymentowej i jego analiza. Graficzna interpretacja
progu rentowności
4. Analiza wrażliwości
Analiza wrażliwości zysku. Dźwignia finansowa. Dźwignia
operacyjna.
5. Decyzyjny rachunek inwestycyjny
Metody oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.
Zmiany wartości pieniądza w czasie (procent składany,
dyskonto).
Zaktualizowana
wartość
netto
(NPV).
Wewnętrzna stopa zwrotu.

Metody prowadzenia zajęć

6. Budżety w zarzadzaniu.
Typy budżetów. Etapy budżetowania. Budżety operacyjne.
Budżety finansowe.
 wykład z prezentacją multimedialną
 ćwiczenia audytoryjne: dyskusje i analiza wybranych
przykładów z życia przedsiębiorstwa, rozwiązywanie
zadań z wykorzystaniem schematów, wzorów i tabel
/praca indywidualna i praca w grupach /.
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim
2. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (3+4+5)
3. Przygotowanie się do zajęć,
w tym studiowanie zalecanej
literatury
4. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
5. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
6. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+2)
7. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla danej
formy zajęć
8. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Niestacjonarne
W

AF

15

15

15

15

60

60

60

60

30

30

30

30

30

30

30

30

0

0

0

0

75

75

75

75

3

3

3

3

6

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
 zaliczenie
Formy zaliczenia:
 zaliczenie pisemne: testowe z zadaniami zamkniętymi
i zadaniami otwartymi
 zaliczenie ćwiczeń
 wykonanie pracy zaliczeniowej: rozwiązanie
samodzielnie dwóch zadań związanych z analizą
progu rentowności, rachunkiem kosztów, oceną
efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych,
 aktywność na zajęciach.

Podstawowe kryteria: maksymalna liczba punktów jaką
student może otrzymać za test egzaminacyjny lub zaliczenie
ćwiczeń – każdy po 30 punktów według następującej
podziałki
Łączna liczba punktów
0 – 17
18 – 20
21 – 22
23 – 24
25 – 27
28 – 30

Ocena
Ndst
Dst
Dst +
Db
Db+
Bdb

Wykaz literatury:
Literatura podstawowa:
1. Kiziukiewicz Teresa; Czubakowska Ksenia, red.,
Rachunkowość zarządcza:, wyd. 3. zm. irozsz.,
Ekspert, Wrocław 2001
2. J. Wermut, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo
ODDK, Gdańsk 2000
3. E. Nowak , Rachunek kosztów, wyd. 3
rozsz.,Ekspert, Wrocław 2000
4. J. Sobańska, Rachunkowość zarządcza. Podejście
operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo CIJ 2009
5. J. Wermut, Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej
z rozwiązaniami, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk
2000
Literatura uzupełniająca:
1. R. Machała, Praktyczne zarzadzanie finansami firmy,
PWN. Warszawa 2001
2. K. Sawicki, Analiza kosztów firmy. PWE, Warszawa
2000
3. W. Pluta, red., Finanse małych i średnich
przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004
4. E. Nowak, E. Pielichaty, M. Poszwa, Rachunek
opłacalności inwestowania, PWN, Warszawa 1999
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Prof. zw. dr hab. Zygmunt Sójka

Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: RYNEK PRACY
Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów

Kod
przedmiotu
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok:
III

Semestr:
VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
15
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:

30

Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

15
30
Sposób realizacji zajęć
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Zajęcia realizowane są:
 w sali dydaktycznej
Wymagania formalne: Mikroekonomia, Makroekonomia
Wymagania wstępne: znajomość podstaw ekonomii,
podstawowa umiejętność analizy zależności zachodzących
pomiędzy poszczególnymi obszarami gospodarki
1. Zrozumienie mechanizmów działania rynku pracy.
2. Umiejętność analizy i oceny zjawisk zachodzących na
rynku pracy.

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Wiedza:
- nazywa podstawowe nurty ekonomii pracy i wskazuje
zasadnicze różnice między teoriami rynku pracy
- zna i rozumie zasady funkcjonowania rynku pracy tzn.
kształtowania się popytu na pracę, wielkości podaży
pracy i stawek płac,
- rozumie podstawowe zależności zachodzące pomiędzy
wybranymi decyzjami gospodarczymi a ich wpływem na
rynek pracy
Umiejętności:
- aktualizuje wiedzę w świetle danych statystycznych
opisujących rynek pracy
Kompetencje społeczne:
- dyskutuje i argumentuje wybrane opcje w trakcie
wykładu konwersatoryjnego
1. Teoretyczne podstawy rynku pracy – pojęcie, elementy,
teorie rynku pracy
2. Podaż i popyt na zasoby pracy
3. Zjawisko bezrobocia – źródła, skutki, sposoby
przeciwdziałania, koszty
4. Płaca minimalna narzędziem stabilizowania sytuacji
gospodarczej
5. Dochody z pracy i ubóstwo
 wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

Niestacjonarne
W

AF

15

15

15

15

35

15

35

15

20

5

20

5

15

5

15

5

5
50

5

30

50

80
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
 zaliczenie

2

30
80

1

2
3

1

Formy zaliczenia:
 kolokwium - pytania otwarte
 zaliczenie: projekty zaliczeniowe
Podstawowe kryteria:
Kolokwium - obejmuje treści programowe określone w
sylabusie – na zaliczenie wymagane jest 50% treści
poprawnych merytorycznie.
Wykaz literatury:
Literatura podstawowa:
1. Ekonomia rynku pracy pod red. D. Kotlarz, Wtd. AE w
Katowicach, Katowice 2007
2. E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne,
PWN, Warszawa 2002
Literatura uzupełniająca:
1. Podstawy ekonomii, pod red. R. Milewskiego, PWN,
Warszawa 1998
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Jacek Szypryt

Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny
rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU (SYLABUS PRZEDMIOTU)
GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU

Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE
Kod
przedmiotu

Nazwa kierunku studiów:

Zarządzanie
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów:

Zarządzanie logistyką, Samodzielny
księgowy, Zarządzanie sportem, Zarządzanie
bezpieczeństwem, Psychologia w zarządzaniu
Wydział Nauk Społecznych

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy:
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu:

wybieralny
Status przedmiotu:
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: II-III

Semestr: IV-VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

--

--

60

---

---

---

---

RAZEM

60

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

RAZEM

-60
Sposób realizacji zajęć:

--

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

60
----Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
Ochrona własności intelektualnej

Konwersato
ria

Lektoraty

---

---

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi:
Cel kształcenia:

Praca dyplomowa – pisana pod kierunkiem opiekuna
naukowego powinna stanowić krytyczne i twórcze
przedstawienie wybranej sytuacji problemowej w obszarze
rzeczywistości zakreślonej ramami studiów, zawierać własną
badawczą realizację jej oceny i propozycji rozwiązania.
Wymienione cele zrealizowane być winny według zasad
metodologicznych, w zgodzie z poprawnością aparatury
pojęciowej i dokumentacji bibliograficznej oraz wymogami
edytorskimi.
Celem kształcenia jest przyswojenie przez studentów
wiadomości na temat:
- zasad pisania prac dyplomowych
- etapów postępowania badawczego
- opracowania zebranego materiału i przygotowania pracy
dyplomowej
- ochrony własności intelektualnej
Student powinien opanować umiejętności z zakresu
formułowania tematu, tezy i celów pracy, formułowania
myśli, wyrażania opinii i obrony stanowiska.
Szczególny nacisk kładziony jest na przekazanie
seminarzystom wiedzy na temat zagadnień związanych z
ochroną własności intelektualnej, głównie w zakresie praw
autorskich, ich ochrony i naruszenia. Studenci poznają cele
ochrony własności intelektualnej (zabezpieczenie interesów i
praw osób uprawnionych do dóbr niematerialnych
stanowiących wynik twórczej i poznawczej działalności
człowieka, wspieranie działań badawczo-rozwojowych,
rozpowszechnianie innowacyjnych pomysłów, ochronę
wysiłków twórczych osób przyczyniających się do
powstawania nowych towarów i usług) oraz konsekwencje
wynikające z ich naruszania.
Celem seminarium dyplomowego jest zapoznanie
studentów z metodyką opracowywania prac
dyplomowych: istota i rola pracy dyplomowej w procesie
kształcenia na studiach pierwszego stopnia, koncepcja
przygotowania pracy dyplomowej, ustalenie problematyki
i celów pracy, hipoteza i procedury badawcze, analiza

krytyczna i porównawcza literatury, badania ankietowe,
układ pracy, pisarskie ujęcie wyników – styl, poprawność
językowa, edytorstwo, ocena prac oraz egzamin
dyplomowy.

Efekty kształcenia:

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Wiedza: K_W02; K_W03; K_W05
Student przygotowując pracę dyplomową na wybrany temat
z zakresu zarządzania charakteryzuje jego podstawowe
szkoły i identyfikujące je pojęcia. Charakteryzuje specyfikę
zarządzania, opisuje jego genezę powstania oraz powołuje
się na definicje autorów z zakresu tematyki
przygotowywanej pracy.
Umiejętności: K_U02; K_U05
Student przygotowując prace nabywa umiejętności
samodzielnego formułowania celów, pytań i stawiania
hipotez badawczych. Potrafi dobrać właściwe metody i
techniki badawcze, które pozwolą mu rozwiązać postawiony
problem badawczy.
Po przeprowadzonych badaniach i opisach student nabywa
umiejętności doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu
wyników i analizy wniosków.
Kompetencje społeczne: K_K01; K_K12; K_K13
Student po przygotowanej pracy posiada umiejętności
samodzielnego rozwijania się i doskonalenia w zakresie
wiedzy z zakresu zarządzania.
Student szanuje pracę własną oraz prace innych autorów.
Powołując się na artykułu bądź literaturę przedmiotu student
respektuje normy prawne i potrafi korzystać z nich jako ze
źródeł nie popełniając plagiatu.
- Wybór tematu i definiowanie problemu badawczego
- Struktura i plan pracy: zdefiniowanie tematu roboczego
pracy (zakres tematyczny pracy), opisanie problemu,
przedstawienie tez i antytez, zdefiniowanie kluczowych
terminów pracy, planu pracy i literatury.
- Metodologia pracy naukowej – literatura.
- Uwagi redakcyjne dotyczące pisania pracy dyplomowej.
- Końcowe sprawdzanie pracy – przygotowanie się do
obrony.
- Tradycyjny i elektroniczny format pracy.
- Ocena pracy dyplomowej – promotor - Treść pracy a
temat pracy; Układ pracy, struktura podziału treści,
kolejności rozdziału, kompletności tez; Jakość
merytoryczna pracy; Nowość w przedstawieniu
problemu; Dobór, zakres i wykorzystanie źródeł
literaturowych, innych; Strona formalna: poprawność
języka – styl, technika pisania pracy, spis treści,
rysunków itd.; Użyteczność pracy w formie publikacji,
projektu, itd.
- Prezentacja tez i wniosków.
- Ocena pracy dyplomowej – recenzent.

-

Metody prowadzenia zajęć:

Ukończenie studiów - średnia ocen z przedmiotów
wykładowych/ćwiczeń.
- Obrona pracy dyplomowej.
- Zagadnienia prawne dotyczące plagiatu.
Seminarium prowadzone w formie ćwiczeń z elementami
wykładowymi
Średnia liczba godzin
Formy aktywności
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS

Stacjonarne

W

Niestacjonarne

AF

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze studentem
wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze studentem
nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału nauczyciela
akademickiego Razem rubryki
(5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

W

60

60

60

60

190

190

100

100

50

50

40

40

250

250

250
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

AF

250
10

10
10

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie bez oceny

Formy zaliczenia:
wykonanie poszczególnych etapów pracy dyplomowej
Podstawowe kryteria:
zawartość merytoryczna pracy, zgodność pracy z tematem,
umiejętność i stopień wykorzystania literatury, umiejętność
prezentowania samodzielnie zbudowanych tez i wniosków
Literatura podstawowa:
Wykaz literatury:
‐ Sójka Z., Popow G., Zawal W., Poradnik pisania prac
dyplomowych, Koszalin 2006
Literatura uzupełniająca:
‐ Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia, Wrocław
2001.
‐ Cabarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę
dyplomową lub doktorską, Universitas, Kraków 1998.
‐ Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki
dla studentów, WP PWN, Warszawa 2000.
‐ Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę
magisterską, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego,
Wrocław 1997.
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
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OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU

Nazwa przedmiotu: SIECI KOMPUTEROWE I SYSTEMY OPERACYJNE
Nazwa kierunku studiów

Zarządzanie

Kod
przedmiotu

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Zarządzanie e-biznesem

Jednostka prowadząca dany kierunek
studiów/przedmiot
Profil/profile kształcenia

Wydział Nauk Społecznych

Język wykładowy

polski

Kategoria przedmiotu

specjalnościowy

Status przedmiotu

do wyboru

Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: II

ogólnoakademicki

Semestr: IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Wykład

RAZEM

30

Ćwiczenia
………………

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
15
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

30
15
Sposób realizacji zajęć

Ćwiczenia
………………

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz z wymaganiami
wstępnymi
Cel kształcenia

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali komputerowej
Technologia informacyjna

Student powinien poznać zasady budowy i działania
systemów operacyjnych oraz współczesnych sieci
komputerowych. Musi on także zdobyć umiejętność
integracji różnych urządzeń sieciowych, jak również
samodzielnie rozwiązywać problemy związane z tworzeniem
sieci biurowych i intersieci.

Efekty kształcenia

Wiedza:
W01: omawia topologie sieci komputerowych i ich budowę
oraz okablowanie strukturalne. K_W14 W02: opisuje
komunikację w sieciach komputerowych w oparciu o 7warstwowy model ISO/OSI oraz podstawowe protokoły
sieciowe dla każdej warstwy.
Umiejętności:
U01: projektuje lokalną sieć komputerową w oparciu o
okablowanie strukturalne. K_U01 U02: planuje system
adresacji IP dla podsieci komputerowych. K_U08 U03:
analizuje przepływ danych na podstawie informacji
zawartych w adresacji pakietów. K_W16, K_U18 U04:
charakteryzuje media używane we współczesnych sieciach.

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Kompetencje społeczne:
K01: jest świadomy konieczności dzielenia się wiedzą
informatyczną w sposób zrozumiały dla innych. K_K09 K02:
potrafi określić możliwości wykorzystywania swojej wiedzy
dotyczącej sieci komputerowych w pracy zawodowej.
K_K07, K_K08, K_K10
Treścią przedmiotu jest prezentacja podstawowego
zakresu materiału dotyczącego budowy i działania
systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych.
Wykład:
Pierwsza część wykładu dotyczy systemów operacyjnych,
ze szczególnym uwzględnieniem systemu MS Windows
oraz UNIX. Przedstawia się w niej koncepcje systemów
operacyjnych, procesy współbieżne i równoległe oraz
metody ich zarządzania, zagadnienie impasu oraz
problem
zagłodzenia,
budowę
jądra
systemu
operacyjnego, hierarchiczną pamięć i zasady jej
wirtualizacji, operacje we/wy oraz systemy plików. Druga
część wykładu jest poświęcona lokalnym sieciom
komputerowym (LAN)oraz intersieciom (Internet).
Przedstawia się w niej model referencyjny OSI/ISO, sieci
lokalne (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, WLAN IEEE
802.11), sieci budowane z użyciem mechanizmów
systemu operacyjnego UNIX (RPC (RMI). NFS, gniazda
Berkeley). Prezentację sieci Internet oparto o jego
architekturę, schematy adresowania IP, klasy adresów IP,
notację CDIR, opis protokołów trasowanych (IPv4, UDP,
IPv6, TCP, RTCP, ICMP, ICMv6). Wykład obejmuje opis
funkcji NAT, usługi DNS, ARP, RARP, jak również zasady
konfiguracji intersieci z użyciem protokołów trasujących
dla trasowania statycznego i dynamicznego (RIPv1, RIPv2,
OSPF, EIGRP) oraz protokołów trasowania zewnętrznego
(międzydomenowego) BGP (EGP). Przedstawione zostaną
zasady zarządzania siecią z użyciem protokołu SNMP oraz
problemy bezpieczeństwa w sieci (szyfrowanie,
szyfrowanie z kluczem publicznym, podpisy cyfrowe,

Metody prowadzenia zajęć







filtrowanie pakietów, sieci VPN, systemy Firewall,
tunelowanie). Omówione też jest inicjowanie sieci
(protokół BOOTP, protokół DHCP i nazwy dziedzin).
Ćwiczenia:
podstawy budowy systemu Linux (jądro, powłoka), •
podstawowe informacje na temat systemów plików, •
układ i rola domyślnych katalogów systemu plików w
Linux, • schemat autoryzacji użytkowników w systemie
Linux (użytkownicy i grupy, polecenia useradd, usermod,
userdel) • prawa dostępu do plików (polecenia chmod,
chown), • podstawowe polecenia powłowki bash do
zarządzania plikami w filesystemie: rm, touch, mkdir, ls,
mv, ln, find • zmienne środowiskowe (bash), •
uruchamianie programów.
klasyczna metoda problemowa
konsultacje
metoda projektów
metoda przypadków
objaśnienie lub wyjaśnieniez użyciem komputera
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału nauczyciela
akademickiego Razem rubryki
(5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria
oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie Z oceną

3

Niestacjonarne

W

AF …

W

AF

15

15

15

15

15

15

15

15

75

45

75

45

35

20

35

20

25

15

25

15

10

10

10

10

90

60

90

60

2

3

2

5

Formy zaliczenia:
 ćwiczenia praktyczne/laboratoryjne
 ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i
aktywność)
 przegląd prac
 zaliczenie praktyczne
Podstawowe kryteria:
 Wykonanie projektów i prac zaliczeniowych.
Umieszczenie ich we własnych zasobach
sieciowych udostępnionych grupie i
prowadzącemu zajęcia.
Literatura podstawowa:
W. Stallings, „Systemy operacyjne. Struktura i zasady
budowy”, Wyd. MIKOM PWN, Warszawa 2006, ISBN 83-0114912-4. 2. K. Stencel, „Systemy operacyjne”, Wyd. PJWSTK,
Warszawa 2004, ISBN 83-89244-26-8.

Wykaz literatury:

Literatura uzupełniająca:
D. G. Comer, „Sieci i intersieci”, WNT, Warszawa 2003,
ISBN83-204-2789-4. 4. J. F. Kurose, K.W. Ross, „Sieci
komputerowe”, Wyd. 3, Wyd. Helion, Gliwice, 2006, ISBN
83-246-0353-0. 5. Linux. Księga eksperta”, Tim Parker, wyd.
Helion
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:

Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU

Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA
Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Jednostka prowadząca dany kierunek
studiów/przedmiot

Zarządzanie logistyką, zarządzanie sportem,
samodzielny księgowy, zarządzanie
bezpieczeństwem, Psychologia w
zarządzaniu, zarządzanie finansami
Wydział Nauk Społecznych

ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
Język wykładowy

polski

Kod
przedmiotu

ogólny
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: I

Semestr: I

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Wykład

RAZEM

30

Ćwiczenia
………………

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

30

Ćwiczenia
………………

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30

Sposób realizacji zajęć

zajęcia realizowane są w sali dydaktycznej GWSH

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz z wymaganiami
wstępnymi

brak

Cel kształcenia

- pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w
mikro i makrostrukturach społ.
- zaznajomienie z podstawowymi mechanizmami
zarządzania w organizacji
- poznanie mechanizmów i relacji jednostka- grupa
- poznanie podstawowych procesów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem zarządzania
- zapoznanie z możliwościami rozwiązywania problemów
społecznych
Wiedza:
- interpretuje podstawowe koncepcje człowieka w
kontekście rodzajów jego aktywności oraz w ujęciu teorii
motywacji K_W09
- charakteryzuje role i funkcje organizacyjne K_W17
- dokonuje klasyfikacji i opisu kultur organizacyjnych K_W18
Umiejętności:
- dokonuje obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk i
procesów występujących wewnątrz i na zewnątrz organizacji
stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne K_U01
- formułuje cele, pytania i podstawowe hipotezy badawcze,
stosuje właściwe metody i techniki pozwalające na
rozwiązywanie typowych problemów organizacji K_U02
- zbiera i systematyzuje informacje, dokonuje samodzielnej
analizy zjawisk gospodarczych, stosując metody statystyczne
i ekonometryczne K_U03
- potrafi analizować i przewidywać przebieg procesów
społecznych, kulturowych i gospodarczych dokonujących się
w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej. K_U05

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Kompetencje społeczne:
- Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania i aktualizowania wiedzy z
zakresu nauk społecznych i humanistycznych, wyznacza
ścieżkę własnego rozwoju, doskonalenia umiejętności oraz
kompetencji. K_K01
- Jest przygotowany do uczestnictwa w projektach, grupach,
organizacjach i instytucjach, identyfikuje korzyści płynące z
pracy zespołowej, jest gotowy do realizacji indywidualnych i
zespołowych zadań (przyjmując w nich różne role),
podejmuje samodzielnie decyzje w sytuacjach kryzysowych,
np. konfliktu. K_K03
- Ma świadomość szybkiego rozwoju nauk z zakresu
europeistyki i konieczność stałego uzupełniania i
doskonalenia wiedzy i umiejętności. K_K09
Wykład:
- problematyka socjologii
- podstawowe terminy w socjologii, twórcy i przedstawiciele
nauki
- główne koncepcje teoretyczne w socjologii
- człowiek w ujęciu mikrostrukturalnym
- człowiek w ujęciu makrostrukturalnym
- funkcjonowanie człowieka w organizacji pracowniczej
- kultura i patologie społeczne w organizacji
- charakterystyczne zjawiska społeczne w otaczającej
rzeczywistości w odniesieniu do przestrzeni lokalnej,
regionalnej, krajowej, europejskie i światowej
- motywacja w organizacji pracowniczej
- komunikacja interpersonalna
- lider i przywódca w grupie
 wykład problemowy, z prezentacją multimedialną,
dyskusja
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne Niestacjonarne
W
AF …
W
AF
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze studentem
wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze studentem
nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału nauczyciela
akademickiego Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w tym
studiowanie zalecanej literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

30

30

35

35

10

10

15

15

10

10

65

65

9. Sumaryczna liczba punktów ECTS
dla danej formy zajęć

2

10. Sumaryczna liczba punktów ECTS
dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria
oceny lub wymagania

Wykaz literatury:

2
2

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
 zaliczenie pisemne: dłuższa wypowiedź pisemna
Podstawowe kryteria: oceny lub wymagania egzaminacyjne
określane są indywidualnie, jednak powinny zachować
stosowność wobec zaplanowanych efektów uczenia się
Literatura podstawowa:
 Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.
 Robbins S., Zachowania w organizacji, Warszawa 1998.
 Stankiewicz J., Socjologia organizacji, Zielona Góra
1995.

Literatura uzupełniająca:
 Podstawy socjologii i psychologii, pod red. A.
Augustynka i A. Maksymowicz, Kraków 2002.
 Sztompka P., Socjologia: analiza społeczeństwa, Kraków
2012.
 Tadeusiewicz R., Społeczność Internetu, Warszawa 2002.
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Piotr Pawliszak
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU

Nazwa przedmiotu: SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Nazwa kierunku studiów

Zarządzanie

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Samodzielny księgowy

Jednostka prowadząca dany kierunek
studiów/przedmiot

Wydział Nauk Społecznych

Kod
przedmiotu

ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
Język wykładowy

j.polski
specjalnościowy

Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów: I stopnia

Rok: III

Semestr: VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
RAZEM

Ćwiczenia
………………

15

15

Wykład

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
RAZEM

Ćwiczenia
………………

15

15

Wykład

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

Sposób realizacji zajęć

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia na studiach stacjonarnych w sali dydaktycznej
GWSH w Gdańsku

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz z wymaganiami
wstępnymi

Wymagania formalne:
 student posiada wiedzę z zakresu rachunkowości
finansowej i rachunkowości przedsiębiorstw
 student posiada wiedzę z zakresu prawa podatkowego
 student posiada wiedzę z zakresu finansów
przedsiębiorstw
Wymagania wstępne:
 student zna terminologię stosowaną w rachunkowości
i finansach przedsiębiorstw
 student potrafi korzystać z ustawy o rachunkowości
i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 student zna zasady ewidencji i sporządzania
sprawozdań finansowych
 student potrafi samodzielnie księgować typowe
operacje gospodarcze na kontach księgi głównej i księgi
pomocniczej
 student umie samodzielnie zdobywać wiedzę
 student potrafi współpracować w grupie
 student na bieżąco opanowuje materiał przedmiotu

Cel kształcenia

Celem ćwiczeń jest
 opanowanie umiejętności niezbędnych do sporządzania
sprawozdań finansowych firmy oraz
 nabycie umiejętności oceny przedsiębiorstwa na
podstawie bilansu, rachunku zysków i strat, i rachunku
przepływów pieniężnych.

Efekty kształcenia

Wiedza:
Student:
- wymienia i opisuje składniki majątkowe firmy na dzień
bilansowy
- definiuje zasady sporządzania bilansu i informacji
dodatkowej dla wybranej spółki kapitałowej
- opisuje sposoby sporządzania rachunku zysków
i strat
- opisuje metody sporządzania rachunku przepływów
pieniężnych,
- charakteryzuje zestawienie zmian w kapitale własnym
w spółce kapitałowej
- streszcza zasady sporządzania sprawozdania
z działalności jednostki w roku obrotowym

Umiejętności:
Student:
- wycenia składniki majątkowe firmy na dzień bilansowy
zgodnie z Ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości
- sporządza bilans i informację dodatkową dla wybranej
spółki kapitałowej
- sporządza rachunek zysków i strat w wariancie
porównawczym i w wariancie kalkulacyjnym
- sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą
pośrednią
- sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym
i sprawozdanie z działalności w roku obrotowym dla
wybranej spółki kapitałowej
Kompetencje społeczne:
- posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy
i umiejętności
- rozumie potrzebę nieustannego uczenia się
i aktualizowania wiedzy
- potrafi pracować w zespole
- potrafi myśleć i działać w sposób zaangażowany
- ma świadomość społecznych aspektów praktycznego
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz
związanej z tym odpowiedzialności
Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

9. Bilans próbny
Wycena składników majątkowych na dzień bilansowy.
Utrata wartości składników majątkowych według
ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości. Zasady wyceny składników
pasywów według ustawy o rachunkowości i MSR.
10. Bilans i informacja dodatkowa
Prezentacja bilansu według ustawy o rachunkowości i
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Sporządzanie bilansu oraz informacji dodatkowej.

Analiza pozioma i pionowa bilansu.
3. Rachunek zysków i strat
Warianty sporządzania rachunku zysków i strat według
MSSF. Przykład sporządzania porównawczego i
kalkulacyjnego rachunku zysków i strat.
4. Rachunek przepływów pieniężnych
Metody sporządzania rachunku przepływów
pieniężnych. Przepływ pieniężny z działalności
operacyjnej, działalności inwestycyjnej i finansowej.
Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metoda
pośrednią.
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
Przykład sporządzania zestawienia zmian w kapitale
własnym w prezentowanej spółce produkcyjnej.
Metody prowadzenia zajęć
 ćwiczenia audytoryjne: sporządzanie sprawozdań
finansowych ( bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku
przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale
własnym) dla wybranej spółki kapitałowej /praca
indywidualna i praca w grupach / z wykorzystaniem
wzorów sprawozdań.
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne Niestacjonarne
W
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim
2. Godziny bez udziału nauczyciela
akademickiego
Razem rubryki (3+4+5)
3. Przygotowanie się do zajęć, w tym
studiowanie zalecanej literatury
4. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
5. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
6. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+2)
7. Sumaryczna liczba punktów ECTS
dla danej formy zajęć

8. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria
oceny lub wymagania

AF

W

AF

15

15

65

65

40

40

25

25

80

80

3

3
3

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
 zaliczenie ćwiczeń
 wykonanie pracy zaliczeniowej: sporządzenie
samodzielnie dwóch elementów sprawozdania
finansowego wybranej spółki kapitałowej

Podstawowe kryteria: maksymalna liczba punktów jaką
student może otrzymać za pracę zaliczeniową to 30 punktów
według następującej podziałki
Łączna liczba punktów
0 – 17
18 – 20
21 – 22
23 – 24
25 – 27
28 – 30

Wykaz literatury:

Ocena
Ndst
Dst
Dst +
Db
Db+
Bdb

Literatura podstawowa:
1. B. Olzacka, R. Połczyńska-Gościniak, Jak oceniać firmę ?
Metodyka badania, przykłady liczbowe. Wyd. Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2008
2. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE
Warszawa 2008
3. P. Rybicki, Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie?
PWE Warszawa 2009
4. L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie,
PWE Warszawa 2001
Literatura uzupełniająca:
1. E. Wolińska, Rachunkowość i sprawozdawczość
finansowa, Wolters Kluwer Polska ABC 2009
2. A. Helin, K. Szymański, Sprawozdawczość finansowa
spółek kapitałowych, BDO
3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej. IAASB, SKwP, Warszawa 2009,
4. I. Olchowicz, A.Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa
według standardów krajowych i międzynarodowych,
Difin 2009,

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Dr Zofia Kuraś

Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: STATYSTYKA OPISOWA
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Zarządzanie logistyką, zarządzanie sportem,
samodzielny księgowy, zarządzanie
bezpieczeństwem, Psychologia w
zarządzaniu, zarządzanie finansami
Wydział Nauk Społecznych

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
kierunkowy
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopień

Rok: I

Semestr: II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

30

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

45
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
……………
…

30

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

45
zajęcia realizowane są w sali dydaktycznej GWSH
Sposób realizacji zajęć
Matematyka
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

1. Wyjaśnienie studentom, w jaki sposób tworzą się zbiory
danych w różnych dziedzinach życia społecznogospodarczego,
które
są
przedmiotem
badań
statystycznych.
2. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami
analizy zjawisk masowych: rozwoju zbiorowości w
czasie, zmian w strukturze i natężeniu, współzależności
zjawisk (korelacja), dyspersji (rozproszenie) i innych.
3. Kształtowanie – na podstawie wyników analizy

Efekty kształcenia

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

statystycznej – umiejętności obiektywnej oceny
badanych procesów.
Wiedza:
1. Student zna podstawowe metody analizy zjawisk
społeczno-gospodarczych.
2. Ma podstawową wiedzę o źródłach danych, które chce
badać i wie jak je zdobywać.
3. Zna regulacje prawne w zakresie ochrony własności
intelektualnej.
Umiejętności:
1. Student potrafi zastosować podstawowe metody
statystyczne w analizie zjawisk masowych i
przetwarzaniu danych.
2. Umie – na podstawie wyników badania statystycznego –
formułować tendencje i prawidłowości występujące w
procesach społeczno-gospodarczych.
3. Rozumie i potrafi wyjaśnić treść komunikatów GUS i
instytucji naukowych zamieszczanych w prasie,
informujących o rozwoju społeczno-gospodarczym
kraju.
Kompetencje społeczne:
1. Student orientuje się w sytuacji społeczno-gospodarczej
swego kraju, województwa, powiatu. Wiedza, którą
zdobył na studiach, pozwala mu zwiększyć aktywność w
organizacjach pozarządowych i towarzystwach
naukowych.
2. Odczuwa potrzebę ciągłego doskonalenia i pogłębiania
wiedzy zdobytej w czasie studiów.
 Podstawowe pojęcia i definicje: populacja, próba,
jednostka statystyczna, cechy statystyczne, zbiorowości
statystyczne, szeregi statystyczne.
 Budowa i rodzaje tablic i wykresów statystycznych.
 Mierniki rozwoju zbiorowości w czasie: tempo przyrostu
(ubytku) oraz wskaźniki dynamiki – jednopodstawowe i
łańcuchowe.
 Wskaźniki struktury i natężenia.






Wartości średnie – klasyczne i pozycyjnie.
Analiza współzależności (korelacja).
Miary rozproszenia (dyspersji).
Wybrane wskaźniki demograficzne (ruchu
naturalnego i migracyjnego ludności).

wykład konwersatoryjny
Metody prowadzenia zajęć
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze studentem
wliczane do pensum

Niestacjonarne

W

AF
…

W

AF

30

15

30

15

3. godziny realizowane ze studentem
nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału nauczyciela
akademickiego Razem rubryki
(5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w tym
studiowanie zalecanej literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

70

35

70

35

40

20

40

20

30

15

30

15

50

100

100
150

9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

4

50
150

3

4

3

7
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
wykład: egzamin
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
Ćwiczenia: zaliczenie pisemne na ocenę (umiejętność
obliczania podstawowych współczynników na podstawie
podanych liczb).

Wykład: egzamin ustny ze znajomości podstawowych
pojęć i definicji statystycznych.

Wykaz literatury:

Podstawowe kryteria:
według skali:
‐ powyżej 50% do 60% dostateczny
‐ powyżej 60% do 70% dostateczny plus
‐ powyżej 70% do 80% dobry
‐ powyżej 80% do 90% dobry plus
‐ powyżej 90% do 100% bardzo dobry
Literatura podstawowa:
- Ewa Wasilewska, Statystyka opisowa od podstaw, Wyd.
SGGW, Warszawa 2011,
- Wiesław Makać, Danuta Urbanek-Krzysztofiak, Metody
opisu statystycznego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997.

Literatura uzupełniająca:
- Helena Kassyk-Rokicka, Statystyka nie jest trudna,
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
1994,
- Mieczysław Sobczyk, Elementy statystyki i demografii,
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
1982,
- Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2010 lub
2011.
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr hab. Izydor Sobczak, prof. nadzw. GWSH , mgr Katarzyna Ruszczyńska
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU

GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: STRATEGIE BEZPIECZEŃSTWA
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Zarządzanie bezpieczeństwem

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok:
II

Semestr:
IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Sposób realizacji zajęć

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
Przedmioty wprowadzające:
Teoria bezpieczeństwa

Cel kształcenia

Przygotowanie studenta do analizy sytuacji strategicznej
badanego podmiotu polityki międzynarodowej w aspekcie
bezpieczeństwa.

Efekty kształcenia

Wiedza:
 Student rozróżnia i opisuje podstawowe typy struktur i
procesów gospodarczych i organizacyjnych,
charakteryzuje zasadnicze ich elementy K_W04
 Student identyfikuje relacje między podmiotami
gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi
tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i
międzynarodowej K_W11
 Student omawia istotę i uwarunkowania bezpieczeństwa
organizacyjnego i publicznego K_W20

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Umiejętności:
 Student dokonuje analizy i interpretacji sytuacji
decyzyjnej oraz charakterystyki etapów, kryteriów i
uwarunkowań podejmowania decyzji K_U04
 Student przeprowadza analizę i ocenę podstawowych
rozwiązań organizacyjnych, struktur i procesów z
uwzględnieniem zasobów K_U20
 Student dokonuje oceny proponowanych rozwiązań i
wskaże alternatywy decyzyjne, dotyczące poziomu
operacyjnego K_U21
Kompetencje społeczne:
 Student posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy i
umiejętności, jest aktywny w rozwijaniu i doskonaleniu
wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych
K_K01
 Student przekazuje własne poglądy i je broni przy użyciu
różnych środków komunikowania się K_K06
 Student w toku dyskusji i analiz firmy i otoczenia
wyrabia w sobie postawę „konstruktywnego
krytycyzmu” K_K14
‐ Bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo lokalne –
podstawy metodologiczne.
‐ Strategie bezpieczeństwa narodowego USA.
‐ Strategie bezpieczeństwa narodowego Federacji
Rosyjskiej.
‐ Strategie bezpieczeństwa narodowego Chin.
‐ Strategie bezpieczeństwa narodowego RP.
‐ Lokalne strategie bezpieczeństwa – wyjaśnienie
problematyki.
‐ Strategia bezpieczeństwa na poziomie województwa.
‐ Strategia bezpieczeństwa na poziomie powiatu.
‐ Punkty szczególnie wrażliwe.
‐ Wieloaspektowość strategii bezpieczeństwa.
 wykład z elementami konwersacji
 ćwiczenia audytoryjne: analiza zdarzeń krytycznych
(przypadków) / dyskusja
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium

Niestacjonarne
W

AF

15

15

15

15

75

45

75

45

35

20

35

20

25

15

25

15

7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

10
90

10

10

60

90

150
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

3

10
60
150

2

3

2

5
10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 wykład: zaliczenie z oceną
 ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Formy zaliczenia:
wykonanie pracy zaliczeniowej

Podstawowe kryteria: oceny lub wymagania egzaminacyjne
określane są indywidualnie, jednak powinny zachować
stosowność wobec zaplanowanych efektów uczenia się
Wykaz literatury:
Literatura podstawowa:
1. Czapliński W., Obszar wolności, bezpieczeństwa i
sprawiedliwości. Współpraca w zakresie wymiaru
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, Warszawa 2005
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na
tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz
perspektywy zmian, red. M. Lisiecki, M. RaczkowskaLipińska, B. Sitek, W. Pokruszyński, Józefów 2009,
Literatura uzupełniająca:
1. Misiuk A., Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w
Polsce: zarys dziejów, Szczytno 2011
2. System Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, red.
R. Kulczycki, Warszawa, 2004
3. Wojnarowski J., Gotowość systemu bezpieczeństwa
narodowego, Warszawa 2010 r
4. Zalewski S., Służby specjalne w państwie
demokratycznym, Warszawa 2005.
5. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa
narodowego, red. G.Sobolewski, D.Majchrzak,
Warszawa 2011
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr hab. Piotr Niwiński
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: STRATEGIE BIZNESU ELEKTRONICZNEGO
Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Kod
przedmiotu
Zarządzanie e-biznesem

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

do wyboru
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: II

Semestr: III

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

30

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
15
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

15
30
Sposób realizacji zajęć

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali komputerowej i Sali wykładowej
Technologia informacyjna, marketing

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom
możliwości wykorzystania Internetu w powadzeniu
działalności gospodarczej. Student zapozna się między
innymi z różymi modelami e-biznesu, handlem
elektronicznym w skali krajowej i światowej,
zastosowaniem EDI (elektronicznej wymiany danych)
pomiędzy partnerami biznesowymi oraz możliwościami
integracji partnerow na platformach elektronicznych.
Efekty kształcenia

Wiedza:
Efekty w zakresie wiedzy dotyczyć będą głównie
wykorzystania internetu w prowadzeniu działalności
gospodarczej. Student zapozna się między innymi z różymi
modelami e-biznesu, handlem elektronicznym w skali
krajowej i światowej, zastosowaniem EDI (elektronicznej
wymiany danych) pomiędzy partnerami biznesowymi oraz
możliwościami integracji partnerow na platformach
elektronicznych. Umiejętności Student powinien wykazać się
umiejętnością w zakresie pro
Umiejętności:
Student powinien wykazać się umiejętnością w zakresie
proponowania zastosowania różnorodnych modeli ebiznesowych w działalności przedsiębiorstw

Kompetencje społeczne:
Sprawność komunikowania się i pracy w grupie niezbędna
dla opracowania pomysłu na e-biznes.

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I
GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ - Co to jest
społeczeństwo informacyjne? - Rozwój SI na świecie i w
Polsce - Przedsiębiorstwo w globalnym społeczeństwie
informacyjnym - Problemy badania społeczeństwa
informacyjnego - Internet - nowy wymiar działalności
przedsiębiorstwa - Gospodarka elektroniczna - definicje,
składniki, - Infrastruktura GE - Kategorie GE - Struktura
GE - Rozwój GE - Szanse i korzyści. GŁÓWNE
ROZWIĄZANIA HANDLU ELEKTRONICZNEGO Rynek elektroniczny i handel elektroniczny - Handel
tradycyjny a internetowy - Tradycyjny handel
elektroniczny a elektroniczny handel internetowy - Sklepy
internetowe - Pasaże handlowe - Aukcje internetowe Wirtualne giełdy - Analiza rynku i obszarów zastosowań
e-gospodarki w Polsce ELEKTRONICZNA WYMIANA
DANYCH (EDI). STANDARDY W GE - Co to jest EDI?
- Ogólny podział systemów wymiany danych Klasyfikacja systemów EDI - Implementacja systemu EDI
- Aspekty ekonomiczne EDI Wszystkie prawa zastrzeżone
(c) Olga Dębicka 2 / 4 SYLABUS rok akademicki
2015/16 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Standardy EDI - wprowadzenie - Konieczność
standaryzacji - Standardy automatycznego gromadzenia
danych (Automatic Data Capture) - Standardy
elektronicznej wymiany danych (UN/EDIFACT, ANSI
X.12, XML/EDI, Pliki płaskie) - Inicjatywy
standaryzacyjne - Przyszłość standardów w GE
INTEGRACJA W GE - Potrzeba integracji systemów
informacyjnych - Przesłanki tworzenia elektronicznych
platform współpracy - Studia przypadków (Platforma Pan
Asian E-commerce Alliance, BizDex, The Hong Kong
Interoperability Framework, INTTRA) - Realizacja
oczekiwań partnerów wobec elektronicznych platform
współpracy w łańcuchach logistycznych V.
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA I PŁATNOŚCI
ELEKTRONICZNE - Co to jest bankowość
elektroniczna? - Rozwój IT w bankowości - Usługi ebanking - Bankowość internetowa i wirtualna Bankowość telefoniczna - Bankowość terminalowa Kanały w e-banking - Rozwój e-banking - Warunki
rozwoju płatności elektronicznych - Płatności kartami
płatniczymi - Elektroniczne systemy płatności
WYKORZYSTANIE GE W HANDLU
MIĘDZYNARODOWYM, LOGISTYCE I
TRANSPORCIE - Dlaczego wdrażamy GE w handlu
międzynarodowym? - Kierunki w rozwoju GE w handlu
międzynarodowym - Wymogi i przeszkody we wdrażaniu
GE - Modele obiegu informacji w środowisku

elektronicznym MARKETING INTERNETOWY Zasady
prowadzenia marketingu w Internecie - Metody pomiaru
oraz narzędzia badania skuteczności reklamy internetowej
- Proces (charakterystyka etapów) realizacji reklamy w
Internecie - Podstawy wykorzystania systemów
adserwerwych i sieci reklamowych - Pozycjonowanie
witryn internetowych - Zasady poprawnego budowania
serwisów internetowych - Specyfika i rodzaje badań
internetowych on-line - Możliwości wykorzystania poczty
internetowej w celach marketingowych - Istota o
możliwości marketingu wirusowego - Blogi, czaty, listy,
oraz fora dyskusyjne i ich możliwości zastosowania w
marketingu - Public relations on-line - Możliwości
zastosowania serwisów społecznościowych w marketingu
ZAGROŻENIA W GOSPODARCE ELEKTRONICZNEJ
- Rodzaje zagrożeń w gospodarce elektronicznej Klasyfikacja potencjalnych strat - Źródła zagrożeń Obszary zagrożeń - Włamania do sieci i ataki systematyka - Działania poprzedzające atak lub włamanie
- Łamanie haseł - Programy złośliwe - Zjawisko hakerstwa
- Socjotechnika
Metody prowadzenia zajęć


Wykłady z prezentacjami multimedialnymi,
praca w laboratorium komputerowym, projekty
indywidualne
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie na ocenę

2

Niestacjonarne
W

AF

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

60

60

60

60

2

2

2

4

Formy zaliczenia:
 ćwiczenia praktyczne/laboratoryjne
 ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i
aktywność)
 przegląd prac
 zaliczenie praktyczne
Podstawowe kryteria:
 Wykonanie projektów i prac zaliczeniowych.
Umieszczenie ich we własnych zasobach
sieciowych udostępnionych grupie i
prowadzącemu zajęcia.
Wykaz literatury:
Literatura podstawowa:
P. Majewski, Czas na e-biznes, Helion, Gliwice 2007 B.
Gregor, M. Stawiszyński, E-Commerce, Oficyna
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002
Literatura uzupełniająca:
P. Kobis, Marketing z Google. Jak osiągnąć wysoką
pozycję? Techniki pozycjonowania a spam. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007 C. Barrow, Biznes w sieci,
Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2006 A. Leśniewska,
Reklama internetowa, Helion, Gliwice 2006 T. Teluk, Ebiznes. Nowa gospodarka, Helion, Gliwice 2002 M. Norris,
S. West, e-biznes, WKŁ, Warszawa 2001 A. Hartman, J.
Sifonis, J. Kador, E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce
internetowej. Sprawdzone metody organizacji przedsięwzięć
e-biznesowych, Wydawnictwo EK Liber s.c, Warszawa 2001
L. Kondratowicz, EDI w logistyce transportu, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999 Z. Ruszczyk,
Internet w biznesie, ODDK, Gdańsk 1997 J. Wielki,
Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa
2000 P. Guziur, Marketing w Internecie, Helion, Gliwice
2001 Kontakt olga.debicka@gmail.com,
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
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OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: PRAKTYKA ZAWODOWA
Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot

Kod
przedmiotu
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie finansami
Zarządzanie sportem
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie logistyką
Samodzielny księgowy
Wydział Studiów Europejskich

ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Rok:
II-III

Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Semestr:
III, IV, V

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

------120
----Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:

120

Wykład

Ćwiczenia

RAZEM

--120
Sposób realizacji zajęć

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

---

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

---

Lektoraty

--120
------PRAKTYKI/ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W
WYBRANYCH PLACÓWKCH/ JEDNOSTKACH WG.
SPECJALNOŚCI STUDIÓW.
Nauka o organizacji
Podstawy zarządzania
Technologie informacyjne

Cel kształcenia

Poszerzenie wiedzy teoretycznej z zakresu finansów i
rachunkowości oraz nabycie praktycznych umiejętności
niezbędnych przyszłym pracownikom realizującym
zadania finansowo-księgowe.
Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów
zarządzania,
psychologii
biznesu,
komunikacji
interpersonalnej i społecznej, zachowań konsumenckich.
Poszerzenie wiedzy dotyczącej zarządzania zespołem
pracowników.
Nabycie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym
wykonywaniu obowiązków i praktycznym rozwiązywaniu
problemów decyzyjnych.
Pogłębienie wiadomości z zakresu zarządzania klubami
sportowymi,
obiektami
rekreacyjnymi,
marketingu
sportowego,
specyfiki
pracy
w
instytucjach
i
stowarzyszeniach sportowych oraz firmach związanych z
rekreacją
Nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu
organizacyjnych i
prawnych uwarunkowań służb
bezpieczeństwa w instytucjach.
Sprawdzenie indywidualnych predyspozycji studenta, dzięki
czemu w przyszłości będzie mógł dokonać bardziej
świadomego wyboru kariery zawodowej
Weryfikacja i poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej

dotychczas w trakcie studiów z realiami rynkowymi
organizowania i zarządzania procesami logistycznymi w
zakładzie pracy, w którym odbywana jest praktyka.
Nabycie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym
wykonywaniu obowiązków i praktycznym rozwiązywaniu
logistycznych problemów decyzyjnych

Konfrontacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie
studiów z praktyką stosowaną w podmiocie
gospodarczym, w którym odbywana jest praktyka.
Umożliwienie studentowi zebranie materiałów dla
przygotowania pracy dyplomowej.
Efekty kształcenia

Wiedza:
rozróżnia i opisuje podstawowe typy struktur i procesów
gospodarczych i organizacyjnych, charakteryzuje zasadnicze
ich elementy
wyodrębnia i charakteryzuje podstawowe koncepcje, metody
i techniki zarządzania oraz procesy związane z
podejmowaniem decyzji
omawia narzędzia i przydatność podstawowych technologii
w informatycznym wspieraniu funkcjonowania organizacji
przedstawia i charakteryzuje wpływ oddziaływania otoczenia
zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa
identyfikuje obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa i
procesowe relacje między nimi

Umiejętności:
zbiera i systematyzuje informacje, dokonuje samodzielnej
analizy zjawisk gospodarczych, stosując metody statystyczne
i ekonometryczne
posługuje się przepisami prawa oraz systemami
znormalizowanymi przedsiębiorstwa (rachunkowości, bhp
itp.) w celu wyboru działań
stosuje w typowych sytuacjach profesjonalnych wiedzę
teoretyczną i specjalistyczną dla usprawnienia działania
organizacji
dokonuje analizy i interpretacji sytuacji decyzyjnej oraz
charakterystyki etapów, kryteriów i uwarunkowań
podejmowania decyzji
wykorzystuje odpowiednie metody i narzędzia do opisu i
analizy problemów działalności przedsiębiorstwa lub innej
organizacji oraz opisu i analizy ich otoczenia
dokonuje wyboru adekwatnie do sytuacji odpowiednich
metod i technik zarządzania
samodzielnie podejmuje działania związane z
uruchomieniem własnego biznesu
realizuje poszczególne funkcje zarządzania (planowanie,
organizowanie, motywowanie i kontrola) i funkcje
organiczne (zakupy, produkcja, finanse, marketing, kadry
itd.) w organizacji wraz z samodzielnym formułowaniem ich
szczegółowych zakresów
dokonuje oceny proponowanych rozwiązań i wskaże
alternatywy decyzyjne, dotyczące poziomu operacyjnego
przeprowadza analizę i ocenę podstawowych rozwiązań
organizacyjnych, struktur i procesów z uwzględnieniem
zasobów
dobiera konkretny styl przywództwa, kierowania bądź
dowodzenia dla sprostania wyzwaniom stojącym przed
współczesnym menadżerem
sporządza biznes plan przyszłego przedsięwzięcia w oparciu
o dostępne dane
przedstawia założenia efektywnego zarządzania
powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Kompetencje społeczne:
uczestniczy w realizacji projektów z uwzględnieniem
zachowań odpowiedzialnych społecznie, objaśnia aspekty
ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć
potrafi dokonać analizy i interpretacji występujących zjawisk
wraz z formułowaniem wniosków pozwalających na
rozwiązanie sytuacji problemowych z uwzględnieniem dobra
wspólnego
wykorzystuje umiejętności w zakresie komunikowania się w
organizacji i negocjowania w biznesie
znajduje rozwiązania problemów zagrożeń w ramach
współdziałania z organizacjami o charakterze
administracyjnym i bezpieczeństwa na szczeblu gminy,
powiatu, z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych
szanuje pracę własną oraz innych, co wyraża się w
respektowaniu norm prawnych i etycznych
ma świadomość swej roli i roli poszczególnych osób, a także
całej organizacji i skutków społecznych jej działań oraz
odpowiedzialności za powierzone mu zadania
potrafi kreować, wspierać i wykorzystać zachowania
przedsiębiorcze członków organizacji
potrafi wykorzystać kompetencje różnych osób dla realizacji
celów organizacji
Zarządzanie finansami:
Zapoznanie się z przedmiotem działalności podmiotu,
podstawami formalno-prawnymi jego funkcjonowania,
strukturą organizacyjną i dokumentacją typowych zdarzeń
gospodarczych (wewnętrzny i zewnętrzny obieg informacji i
dokumentów).
Zapoznanie się z zasadami podejmowaniem decyzji
finansowych i zarządzania finansami podmiotów
gospodarczych.
Zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi podatków i
prawa podatkowego.
Zapoznanie się z zasadami rozrachunków z tytułu
wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowników.
Zapoznanie się z zasadami tworzenia oraz sporządzania
sprawozdań finansowych oraz z zasadami przeprowadzania
analiz ekonomicznych
Psychologia w zarządzaniu:
Poznanie struktury organizacyjno – funkcjonalnej firmy.
Zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi
psychologii w zarządzaniu, takimi jak:
kształtowanie pozytywnych relacji z klientami
budowanie pozytywnego wizerunku organizacji,
negocjowanie i rozwiązywanie konfliktów,
motywowanie pracowników do działania,
budowanie przekazu reklamowego.
Zarządzanie sportem:
Organizacja instytucji sportowej:
- zapoznanie się studenta ze strukturą organizacyjną
instytucji sportowej,
- zapoznanie się studenta z zadaniami realizowanymi przez
poszczególne jednostki
organizacyjne instytucji,

- zapoznanie się z organizacją sportu w dyscyplinie, w której
funkcjonuje instytucja.
Podstawowe aspekty zarządzania instytucją sportową –
zadania menedżera instytucji sportowej.
Zasady marketingu w organizacji sportowej.
Zakres przedsięwzięć sportowych instytucji.
Zarządzanie bezpieczeństwem:
Sytuacja prawna instytucji.
Podstawowe dane dotyczące udziału instytucji w sektorze
bezpieczeństwa wewnętrznego.
Charakterystyka działalności instytucji w zakresie
bezpieczeństwa wewnętrznego.
Struktura organizacyjna i obieg dokumentów (wewnętrzny i
zewnętrzny).
Zasady opracowywania aktów normatywnych przez
instytucję, tj. regulaminów, decyzji i postanowień,
programów prewencyjnych, planów zabezpieczeń, itp
Zasady poprawnej komunikacji z otoczeniem oraz nabycie
umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania
informacji.
Zarządzanie logistyką:
Zdefiniowanie obszaru (w ramach danej instytucji) realizacji
logistyki jako dyscypliny praktycznej.
Poznanie struktury organizacyjno – funkcjonalnej firmy.
Zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami systemu
zaopatrzenia, takimi jak:
- metody oceny dostawcy, organizacja i funkcje działu
zakupów, mierniki efektów i nakładów w logistyce
zaopatrzenia, planowanie potrzeb zaopatrzeniowych,
transportu zaopatrzeniowego, stosowane systemy
informatyczne, gospodarka magazynowa, polityka
zarządzania zapasami i dystrybucją, logistyczna obsługa
klienta.
Zapoznanie się z polityką proekologiczną firmy.
Zapoznanie się z gospodarką odpadami;
Poznanie procesu zarządzania: czasem, kosztami
logistycznymi, infrastrukturą logistyczną.
Samodzielny księgowy:
Zapoznanie się z przedmiotem działalności podmiotu,
podstawami formalno-prawnymi jego funkcjonowania,
strukturą organizacyjną i dokumentacją typowych zdarzeń
gospodarczych (wewnętrzny i zewnętrzny obieg informacji i
dokumentów).
Zapoznanie się zasadami opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych i podatkiem dochodowym z
działalności osób fizycznych.
Zapoznanie się z zasadami rozrachunków z tytułu
wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowników.
Zapoznanie się z zasadami tworzenia oraz sporządzania
sprawozdań finansowych oraz z zasadami przeprowadzania
analiz ekonomicznych oraz sporządzaniem raportów
finansowych.
Praktyki studenckie
Metody prowadzenia zajęć

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Niestacjonarne
W

AF

0

0

0

0

0

120

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

120

0

5

0

5

5

Sposób zaliczenia:
zaliczenie bez oceny
Formy zaliczenia:
ZALICZENIE BEZ OCENY NA PODSTAWIE OPINII,
UZUPEŁNIONEGO DZIENNICZKA ZAJĘĆ LUB
ZAŚWIADCZENIA O WYKONYWANYM ZAWODZIE
ZGODNIE ZE SPECJALNOŚCIĄ ORAZ
REGULAMINEM PRAKTYK
Podstawowe kryteria:

Wykaz literatury:

Literatura podstawowa:
Literatura uzupełniająca:

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
mgr Adrian Bakun
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów

Kod

przedmiotu
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Zarządzanie bezpieczeństwem

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot

Wydział Nauk Społecznych

Profil/profile kształcenia
ogólnoakademicki
Język wykładowy
Polski
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

Wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów: pierwszego stopnia
Rok: III

Semestr: VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

15
15
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:

30

Wykład

RAZEM

Lektoraty

-

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15

-

-

-

-

-

15
30
Sposób realizacji zajęć

Zajęcia realizowane są w sali dydaktycznej (w
pomieszczeniu dydaktycznym GWSH)
Teoria bezpieczeństwa, strategie bezpieczeństwa
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Przedmiotem kursu jest przedstawienie i wyjaśnienie
prawnych uwarunkowań związanych z system
bezpieczeństwa państwa. Omówione zostaną strategie
bezpieczeństwa państwa w zakresie obrony narodowej, role
konstytucyjnych organów państwa związanych z
zapewnieniem ciągłości państwa, bezpieczeństwa
ekonomicznego, społecznego, energetycznego oraz
ekologicznego. Ponadto wykład będzie się ogniskował na
prezentacji podstawowych kategorii bezpieczeństwa, oraz
ewolucji głównych uwarunkowań bezpieczeństwa Polski
związanych z sytuacją polityczną w Europie, zagrożeniami
terroryzmem (także cybernetycznym). Podkreślona zostanie
rola Rady Ministrów i jej zadań wynikających z funkcji
prowadzenia polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa,
opracowywaniem Strategii Bezpieczeństwa Narodowego,
także na tle porównawczym z podobnymi zadaniami
konstytucyjnymi administracji centralnej w największych
państwach Unii Europejskiej.

Efekty kształcenia

Wiedza:
- Wyjaśnia genezę nauk o administracji i ich rozwój
- Definiuje konstytutywne atrybuty organizacji należących
do sektora publicznego
- Wyjaśnia kluczowe koncepcje teorii instytucji odnośnie
powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju
organizacji
- Identyfikuje relacje między podmiotami instytucjami
społecznymi a gospodarczymi tworzącymi ich otoczenie
w skali krajowej i międzynarodowej
- Wyjaśnia i ilustruje wpływ oddziaływania otoczenia
zewnętrznego na instytucje administracji państwowej
i samorządowej
- Identyfikuje obszary funkcjonalne instytucji i relacje
między nimi, także w powiązaniu z własnymi
doświadczeniami
w środowisku pracy
- Opisuje role i funkcje organizacyjne administracji
państwowej i samorządowej
Umiejętności:
- Stosuje wiedzę teoretyczną w określonym obszarze
funkcjonalnym organizacji i jest specjalistą w tym zakresie
(w powiązaniu ze studiowaną specjalnością)
- Formułuje i analizuje problemy badawcze pozwalające na
rozwiązywanie typowych problemów organizacji
- Identyfikuje zasady i kryteria służące rozwiązaniu
problemów organizacji
- Przeprowadza audyt wybranych obszarów instytucji
administracji publicznej lub innej organizacji
Planuje
i
zarządza
czasem
własnym
oraz
w przedsięwzięciach zespołowych
- Posługuje się przepisami prawa oraz systemami
znormalizowanymi w celu uzasadniania konkretnych działań
Kompetencje społeczne:
- Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych;
wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się
wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych
działań profesjonalnych
- Wykazuje się odpowiedzialnością w budowaniu
różnorodnych projektów społecznych rozmaitej natury,
objaśniając aspekty ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć
- Jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w
miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy
przy użyciu różnych środków przekazu informacji (w języku
ojczystym i angielskim)
- Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach,
organizacjach i instytucjach realizujących działania, zdolny
do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi
specjalistami w danej dziedzinie, brania odpowiedzialności
za powierzone mu zadania przed współpracownikami

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

ZAGADNIENIA WSTĘPNE
1) Pojęcie systemu bezpieczeństwa narodowego
2) Diagnoza systemu bezpieczeństwa narodowego
3) Wyzwania bezpieczeństwa narodowego Polski

Metody prowadzenia zajęć

4) Zdolność państwa do obrony
5) Odporność państwa na zagrożenia bezpieczeństwa
narodowego
6) Organy władzy odpowiedzialne za realizacje strategii
bezpieczeństwa narodowego
7) Funkcje administracji centralnej i terenowej w zakresie
polityki bezpieczeństwa narodowego
8) Struktura Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski
9) Obowiązki obywatela w dziedzinie bezpieczeństwa
państwa
10) Ograniczenia wolności i praw obywatelskich w
sytuacjach zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i jego
porządku publicznego
 wykład
 ćwiczenia
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim
2. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (3+4+5)
3. Przygotowanie się do zajęć,
w tym studiowanie zalecanej
literatury
4. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
5. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
6. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+2)
7. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla danej
formy zajęć
8. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Wykaz literatury:

Niestacjonarne
W

AF

15

15

15

15

35

15

35

15

10

5

10

5

25

5

25

5

-

5

-

5

-

-

-

-

2

1

3

2

3

Sposób zaliczenia:
 ćwiczenia – zaliczenie z oceną
 wykład – zaliczenie
Formy zaliczenia:
 zaliczenie pisemne
Podstawowe kryteria: Student powinien wykazać się
wiedzą teoretyczną i potrafić zastosować ją w kontaktach z
administracją publiczną i prywatną oraz być wstępnie
przygotowany do podjęcia pracy w tych jednostkach.
Literatura podstawowa:
1. S. Koziej, Strategiczne środowisko bezpieczeństwa
międzynarodowego i narodowego w okresie
pozimnowojennym, Warszawa 2010

2. R. Kuźniar, Polityka i siła, Wydawnictwo Naukowe
SCHOLAR, Warszawa 2005
3. A. Wejkszner, S. Wojciechowski, Kluczowe determinanty
bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, Warszawa
2013
Literatura uzupełniająca:
1. J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeństwa
społecznego, Warszawa 2013
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Koordynator i prowadzący wykład oraz ćwiczenia: mjr mgr Przemysław Wojtecki
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU

Nazwa przedmiotu: SYSTEMY LOGISTYCZNE
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Zarządzanie logistyką
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny

Status przedmiotu
Poziom studiów: I stopnia

Rok: II

Semestr: IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
RAZEM

Wykład

Ćwiczenia

Seminarium

Praktyki

Projekty

Konwersato

Lektoraty

audytoryjne
zawodowe

15

ria

15

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
RAZEM

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

15
30
Sposób realizacji zajęć

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Mikro – makroekonomia, podstawy zarządzania, podstawy
logistyki
Podstawowe wiadomości z zakresu mikro – makroekonomii,
podstaw zarządzania i podstaw logistyki, umiejętność
definiowania i strukturalizacji systemów gospodarczych,
wiedza z zakresu podstawowych koncepcji zarządzania

Cel kształcenia

Przygotowanie studentów do identyfikowania, projektowania
i reinżynierii systemów logistycznych.
Efekty kształcenia: student identyfikuje systemy logistyczne
jako podsystemy gospodarcze, przeprowadza ich
strukturalizację (identyfikuje elementy wraz z relacjami
zachodzącymi między nimi), wskazuje możliwości
przeprojektowania systemów logistycznych

Efekty kształcenia

Wiedza:
Rozumie istotę procesów i zjawisk przebiegających w
systemach logistycznych przedsiębiorstw
produkcyjnych i handlowych oraz ich wpływ na zmiany
strukturalne; wie, jak dostosowywać do siebie
współdziałanie elementów tej struktury z uwagi na istniejące
miedzy nimi relacje; stosuje
odpowiednie metody statystyczne dla potrzeb zarządzaniami
systemami; zna regulacje prawne i
techniczne wpływające na funkcjonowanie systemów
logistycznych.
Umiejętności:
Potrafi w oparciu o wiedze logistyczna prawidłowo
obserwować i interpretować zmiany w otoczeniu
gospodarczo-rynkowym i na podstawie pozyskanych danych
dostosowywać funkcjonowanie systemów
logistycznych do tych zmian; potrafi prognozować zjawiska
gospodarcze i formułować wnioski oraz
samodzielnie podejmować decyzje eksploatacyjne i
inwestycyjne w strategicznym kształtowaniu
systemów logistycznych; posiada umiejętność sporządzania
analiz ekonomiczno-finansowych dla
potrzeb konfrontacji rozwiązań alternatywnych w
zarządzania systemami

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS

Kompetencje społeczne:
Potrafi określać priorytety i planować oraz organizować
zadania dla systemów logistycznych w różnych
organizacjach gospodarczych, jak również monitorować
procesy oraz oceniać wyniki; prawidłowo
diagnozuje skutki różnych wariantów rozwiązań
systemowych; jest otwarty na interakcje z innymi
uczestnikami obrotu rynkowego w celu poszukiwania
wspólnych, lepszych rozwiązań w zarządzaniu
systemami metalogistycznymi, doskonali wiedzę z zakresu
nowych technik organizacyjnych
1. Istota systemów logistycznych: Pojecie i rodzaje
systemów w ujęciu cybernetycznym, kryteria klasyfikacyjne
systemów
logistycznych, pojecie i elementy (podsystemy) systemu
logistycznego przedsiębiorstwa, współzależności miedzy
elementami systemu logistycznego, istota tzw. logistycznych
punktów styku w firmie, pojecie usługi logistycznej.
2. Rozwój systemów informacyjnych logistyki.
Automatyczna identyfikacja, elektroniczna wymiana danych,
globalny system pozycjonowania, zintegrowane systemy
informatyczne, internet w logistyce.
3. Funkcjonowanie systemów metalogistycznych Problem
między organizacyjnych systemów logistycznych, problem
kooperacji na różnych obszarach, oddziaływanie kooperacji
w kanale logistycznym, zasady kształtowania systemów Just
In Time, przykłady funkcjonowania systemów
metalogistycznych z branży
motoryzacyjnej.
4. Wykorzystanie rachunku globalnych kosztów
logistycznych w zarządzaniu systemami logistycznymi.
Elementy rachunku kosztów, problem optymalnej partii
dostawy, problem wyboru gałęzi transportu, problem
lokalizacji i ilości
magazynów, problem wyboru tradycyjny system dostaw czy
JIT, kształtowanie optymalnej struktury kanałów dystrybucji.
5. Prognozowanie popytu pierwotnego .Planowanie
produkcji i popytu wtórnego. Optymalizacja wielkości
dostawy . Metody oceny
i wyboru dostawcy .Metoda klasyfikacji materiałów ABC w
zaopatrzeniu i magazynie . Podejmowanie decyzji
logistycznych na
podstawie rachunku GKL.
 wykład / wykład problemowy / wykład konwersatoryjny
/ wykład z prezentacją multimedialną
 ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją /
metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy,
praktyczny) / gry symulacyjne / praca w grupach /
analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) / dyskusja /
rozwiązywanie zadań

Formy aktywności

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności
Stacjonarne

Niestacjonarne

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Wykaz literatury:

W

AF
…

W

AF

15

15

15

15

75

45

75

45

35

20

35

20

25

15

25

15

10

10

10

10

90

60

90

60

3

3

3

3

6

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
 zaliczenie bez oceny
Formy zaliczenia:
 zaliczenie pisemne: testowe / z pytaniami
(zadaniami) otwartymi / dłuższa wypowiedź
pisemna (rozwiązywanie problemu)
W celu weryfikacji nabytej wiedzy studenci wezmą udział w
egzaminie pisemnym, w którym otrzymają
trzy problemy do analizy i opisu. Kryterium oceny stanowić
będzie kompletność odpowiedzi oraz rozumienie istoty
zarządzania systemami logistycznymi w warunkach
gospodarki rynkowej. Stosowana skala ocen od dost. do
b.dobrych
Podstawowe kryteria: zgodność merytoryczna z pytaniem ,
sposób wypowiedzi pisemnej,
Literatura podstawowa:
1. Pfohl H. Ch. Systemy logistyczne. ILiM, Poznan 2001,
Wyd. II.
2. M. Chaberek: Makro- i mikroekonomiczne aspekty
wsparcia logistycznego. Wyd. Uniw. Gdanskiego, Gdansk
2002.
3. Podstawy wiedzy o logistyce. Praca zbiorowa pod red.
Naukowa M. Ciesielskiego Wydaw. AE Poznan 2004.
4. J.J. Coyle, E. J. Bardi, C. J. Langley Jr: Zarzadzanie
logistyczne. PWE, Warszawa 2000
Literatura uzupełniająca:
5. M. Ciesielski: Logistyka w strategiach firm. PWN,
Warszawa 1999
6. K. Lysons: Zakupy zaopatrzeniowe. PWE, Warszawa
2004.
7. Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Praca
zbiorowa pod red. M. Chaberka. ZN ETL. Wydaw. Uniw.

Gdanskiego,
cz. I, Gdansk 2001, cz. II, Gdansk, 2002, cz. III, Gdansk
2003, Gdansk 2004, Gdansk 2005
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Dr Andrzej Jezierski
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE

INFORMACYJNE
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Zarządzanie logistyką, zarządzanie sportem,
samodzielny księgowy, zarządzanie
bezpieczeństwem, Psychologia w
zarządzaniu, zarządzanie finansami
Wydział Nauk Społecznych

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
ogólny
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów: pierwszego stopnia

Rok: I

Semestr: 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
RAZEM

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
15
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
RAZEM

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
15
Sposób realizacji zajęć
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Efekty kształcenia

zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym GWSH sala
komputerowa
Wymagania formalne: szkolenie BHP

Przygotowanie w zakresie wiedzy i umiejętności z
technologii informacyjnej, nauczenie sposobów zdobywania
wiedzy oraz rozbudzanie potrzeb samokształcenia,
kształtowanie umiejętności działania, rozwijanie kompetencji
radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami oraz umiejętności
pracy w grupie przy realizacji celów organizacji,
kształtowanie postawy badawczej.
Wiedza:
- Wyjaśnia terminologię wykorzystywaną w technologii
informacyjnej i jej powiązania z terminologią innych
dyscyplin.
- Poznaje narzędzia i przydatność podstawowych
technologii w informatycznym wspieraniu
funkcjonowania organizacji.
- Nabywa wiedzę w zakresie standardowych metod
statystycznych i narzędzi informatycznych gromadzenia,
analizy i prezentacji danych
Umiejętności:
- Nabywa umiejętności obsługi komputera, przetwarzania
informacji oraz kształtuje logikę towarzyszącą twórczej
pracy z komputerem.
- W sposób precyzyjny i spójny wypowiada się w mowie i
piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z
zakresu technologii informacyjnej.
- Kształtowanie samodzielności wymaga działania
niezależnego, pokonywania trudności oraz radzenia
sobie w sytuacjach nietypowych, system kształcenia
oparty jest na znacznej liczbie zadań praktycznych
wymagających rozwiązywania problemów.
- W swej działalności wykorzystuje najnowsze zdobycze
nauki i techniki oraz informacje z różnych źródeł.
- W procesie kształcenia szczególną wagę przywiązuje się
do działania grupowego, do rozwiązywania problemów
w zespołach.
Kompetencje społeczne:
- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i znaczenia
swych działań.
- Jest osobą empatyczną – otwartą na potrzeby środowiska
i chętnie śpieszącą z pomocą w razie potrzeby.
- W swym otoczeniu promuje idee pracowitości,
systematycznego rozwoju, ładu, porządku, harmonii,
bezpieczeństwa.
- Jest osobą taktowną – szanuje prywatność osób, z
którymi pracuje i złożoność wspólnie z nimi
rozwiązywanych problemów.

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Ćwiczenia:
- Podstawowe pojęcia z zakresu technologii informacyjnej
i metodyki
- Przygotowania studenta w zakresie posługiwania się
technologia informacyjną
- Praktyczne ćwiczenia
Ćwiczenia- prezentacje multimedialne, ćwiczenia w sali
komputerowej.
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
W
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Niestacjonarne

AF Ć

W

AF

15

15

45

45

15

15

20

20

20

20

60

60

2

2
2

Sposób zaliczenia:
 Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia:
 Ćwiczenia praktyczne
Podstawowe kryteria:
poprawność wykonanych ćwiczeń i ich profesjonalizm,
samodzielność wykonanych zadań, umiejętność
posługiwania się środkami informatycznymi. Końcowa
ocena ustalona będzie jako średnia – średniej oceny ćwiczeń
i przygotowanej pracy (j.w).

Wykaz literatury:

Literatura podstawowa:
Mikulski K., Technologia informacyjna w administracji i dla
administracji, Wydaw. KPSW 2008, ISBN: 83-89914-23-1.
Literatura uzupełniająca:
Wróblewski P., Office 2007 PL w biurze i nie tylko, HELION,
Gliwice 2007 r.
Ogólnie dostępne podręczniki Microsoft Office.
Bremer A., M. Sławik, @bc użytkownika komputera,
Wydawnictwo Videograf Edukacja, Chorzów 2004.
Pikoń K., ABC Internetu, Wydawnictwo Helion, Gliwice
2003.
Wiewiórowski W., G. Wierczyński., Informatyka prawnicza,

-

-

Kantor Wydawniczy ZAKAMCZYCE, Zakamczyce 2006 r.
Janowski J., Technologia informacyjna dla prawników i
administratywistów, Wydaw. Delfin 2009, ISBN: 978-837641-126-2.
Czasopisma informatyczne: Komputer Świat i inne.

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr inż. Andrzej Krakowiak
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA
ZARZĄDZANIE
Nazwa kierunku studiów

Kod
przedmiotu
Zarządzanie bezpieczeństwem

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok: II

Semestr: III

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
RAZEM

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

15

15

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
RAZEM

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

15

15

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

30
Zajęcia realizowane są w sali dydaktycznej GWSH
Sposób realizacji zajęć

Brak
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Lektoraty

Cel kształcenia

Studenci powinni:
 zrozumieć przedmiot, kategorie i wyznaczniki
bezpieczeństwa,
 poznać podstawy reagowania na zagrożenia (sytuacje
kryzysowe) z uwzględnieniem ryzyka,
 umieć analizować i oceniać w układzie przyczynowoskutkowym procesy zachodzące w obszarze
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

Efekty kształcenia

Wiedza:
 K_W20 – omawia istotę i uwarunkowania
bezpieczeństwa organizacyjnego i publicznego,
 K_W21 – przedstawia zasady zarządzania kryzysowego,
dowodzenia i działań operacyjnych,
 rozumie strategię bezpieczeństwa państwa
Umiejętności:
 K_U01 – dokonuje obserwacji, analizy i interpretacji
zjawisk i procesów występujących wewnątrz i na
zewnątrz organizacji, stosując podstawowe pojęcia i
ujęcia teoretyczne,
 K_U04 – dokonuje analizy i interpretacji sytuacji
decyzyjnej oraz charakterystyki etapów, kryteriów i
uwarunkowań podejmowanych decyzji ,
 potrafi wykorzystać wiedzę z teorii bezpieczeństwa do
tworzenia modelu zapobiegania i przeciwdziałania
zagrożeniom na różnych szczeblach organizacyjnych.
Kompetencje społeczne:
 K_K11 – znajduje rozwiązania problemów zagrożeń w
ramach współdziałania z organizacjami o charakterze
administracyjnym i bezpieczeństwa na szczeblu gminy,
powiatu, z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych,
 K_K13 – ma świadomość społecznych aspektów
praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności
oraz związanej z tym odpowiedzialności.
1. Przedmiot bezpieczeństwa (zakres pojęciowy, treści,
typologia, filozofia i metodologia).
2. Kategorie zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i
zewnętrznego.
3. Organizacja i zarządzanie bezpieczeństwem jednostki,
przedsiębiorstwa, państwa, systemu międzynarodowego
(Unia Europejska).
4. Strategia postrzegania, oceniania i reagowania na
zagrożenia i sytuacje kryzysowe.
5. Strategia ryzyka w ocenie zagrożeń dla bezpieczeństwa.
6. Przesłanki geopolityczne bezpieczeństwa państwa.
7. Problemy bezpieczeństwa zewnętrznego Polski.
8. Bezpieczeństwo wewnętrzne i jego uwarunkowania.
 wykład problemowy
 ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją,
analiza i ocena zjawisk i wydarzeń w zakresie
bezpieczeństwa

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS

Formy aktywności

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności
Stacjonarne

Niestacjonarne

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

W

AF
…

W

AF

15

15

15

15

75

15

75

15

40

5

40

5

35

5

35

5

5
90

5

30

90

120
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

10. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Wykaz literatury:

3

30
120

1

3

1

4

Sposób zaliczenia:
 wykład - zaliczenie z oceną
 ćwiczenia - zaliczenie
Formy zaliczenia:
zaliczenie wykładu i ćwiczeń na ocenę na podstawie ocen
cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru.
Podstawowe kryteria:
ocena znajomości teorii bezpieczeństwa podczas kolejnych
wykładów i ćwiczeń.
Literatura podstawowa:
- Bezpieczeństwo państwa, red. nauk. Konstanty
Wojtaszczyk, Anna Materska, Warszawa 2009;
- Bezpieczeństwo Unii Europejskiej – wybrane aspekty,
red. S.Miecznikowski, Gdańsk 2011;
- Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, t.!, Kraków 2007;
- Jan Gołębiewski, Vademecum zarządzania kryzysowego,
t.I – II, Warszawa 2009;

Literatura uzupełniająca:
- Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku.
Wyzwania i strategie, Warszawa 2012;
- Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa
2007;
- Strategia Bezpieczeństwa Europejskiego, Bruksela 2003;
- Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych,
red. nauk. K.Wojtaszczyk, W.Jakubowski, Warszawa
2007.
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Mgr Miłosz Gac

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU

Nazwa przedmiotu: Umowy obrotu gospodarczego i bankowego
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów:
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów:

Prawo gospodarcze

Wydział Nauk Społecznych

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
PROFIL OGÓLNY

Profil/profile kształcenia
Język polski

Język wykładowy:
ogólny/ kierunkowy/ specjalnościowy/ specjalizacyjny

Kategoria przedmiotu:
obligatoryjny, wybieralny, fakultatywny

Status przedmiotu:
Poziom studiów: pierwszy

Rok: III

Semestr: V

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
ćwiczenia

laboratoria

projekty

wykład

konwersatoria

seminarium/

RAZEM

praktyka
zawodowa

proseminarium

15

15

30

-

-

-

-

-

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
ćwiczenia

laboratoria

projekty

-

-

konwersatoria

seminarium/
proseminarium

praktyka
zawodowa

-

-

-

wykład

RAZEM

15

15

30
Sposób realizacji zajęć:
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi:
Cel kształcenia:

Zajęcia realizowane w salach dydaktycznych GWSH w
Gdańsku
Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw prawoznawstwa

Celem zajęć jest przedstawienie problematyki umów
zawieranych w obrocie gospodarczym (jednostronnie i
dwustronnie
gospodarczym).
Przedmiot
obejmuje
przedstawienie zagadnień z zakresu części ogólnej
dotyczącej umów w obrocie gospodarczym (podstawowe

pojęcia, cechy, rodzaje umów, zasady dotyczące ich
zawierania i wykonywania) a także charakterystykę
poszczególnych umów. Opanowanie wiedzy z zakresu
cywilnego prawa bankowego, w szczególności umów o
charakterze masowym, tj. rachunków bankowych i ich
rodzajów oraz umów kredytu i pożyczek bankowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza:
Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe typy systemów prawnych i
ich elementy K_W02
Ma wiedzę o ustroju, strukturach i regułach funkcjonowania
wybranych instytucji K_W05
Zna zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości K_W13

Umiejętności:
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce K_U02
Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów z
zakresu prawa gospodarczego K_U05

Kompetencje społeczne:
Zdaje sobie sprawę z częstych zmian w prawie i rozumie
potrzebę uzupełniania wiedzy K_K01

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Wykład:
1.Regulacje prawne dotyczące umów w obrocie
gospodarczym
2.Pojęcie, rodzaje obrotu gospodarczego.
3. Podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym
4. Pojęcie, rodzaje, charakter umów gospodarczych
(handlowych).
5. Zasady dotyczące zawierania i wykonywania umów w
obrocie gospodarczym
6. Zawieranie umów w obrocie gospodarczym (w tym
zawieranie poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość).
7. Rozwiązywanie umów.
8.Umowy nazwane zawierane w obrocie gospodarczym:
- umowa sprzedaży,
- umowa dostawy,
- umowy budowlane,
- umowa leasingu,
- umowa agencyjna,
- umowa komisu,
- umowa ubezpieczenia,
- umowa przewozu,
- umowa spedycji,
- umowa składu.
9. Handlowe umowy nienazwane (franchising, factoring,
forfaiting)
10. Umowy w obrocie konsumenckim
Ćwiczenia:
1. Umowa rachunku bankowego. – rodzaje. Uprawnienia
posiadacza rachunku. Rachunki wspólne. Rachunek
bankowy dla osób fizycznych. Rachunek bankowy dla
podmiotów gospodarczych. Rachunek bankowy dla
jednostek
samorządu
terytorialnego.
Rachunek
oszczędnościowy. Rachunek dla małoletniego. Śmierć
posiadacza rachunku i jego skutki. Rachunek powierniczy.
Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym.

Metody prowadzenia zajęć:

Blokada środków na rachunku bankowym. Debet na
rachunku bankowym – konstrukcja prawna i skutki.
2. Umowa o kartę płatniczą i kartę kredytową.
3. Umowa kredytu i pożyczki pieniężnej. Zdolność
kredytowa. Kontrola sytuacji kredytobiorcy. Rodzaje
kredytów, w tym kredyt konsumencki. Wypowiedzenie
umowy. Wzorce umowne. Niedozwolone klauzule umowne.
4. Zabezpieczenia udzielane przez banki: gwarancje
bankowe, akredytywy dokumentowe, akredytywy pieniężne,
poręczenia. Zabezpieczenie wierzytelności bankowych:
hipoteka, zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, zastaw
finansowy, poręczenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie,
kaucja i inne.
5. Szczególne uprawnienia banków: potrącenie bankowe,
tryb dochodzenia roszczeń – bankowe tytuły egzekucyjne,
moc prawna dokumentów bankowych.
6. Tajemnica bankowa. Odpowiedzialność banku.
Wykład: problemowy, wykład z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia: Praca w grupach, studium przypadku

Obciążenie pracą studenta/
punkty ECTS:

Formy aktywności

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum:
17)
konsultacje/konsultacje e-mailowe- 5
18)
egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0
19)
zaliczenia przedmiotów w dodatkowych
terminach-2
20)
inne formy zaliczeń (określone i podane do
wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy
z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany
weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie
wyników tych sprawdzianów i związane z tym
ewentualne dodatkowe konsultacje- 3
21)
praktyki- 0
22)
egzamin dyplomowy- 0
23)
praca dyplomowa - w wymiarze do 30%
liczby punktów ECTS dla danego rodzaju pracy
dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0
24)
inne związane z kierunkiem studiów- 1
II. Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum:
15)
konsultacje/konsultacje e-mailowe- 5
16)
egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0
17)
zaliczenia przedmiotów w dodatkowych
terminach- 3
18)
inne formy zaliczeń (określone i podane do
wiadomości studentów jako forma weryfikacji
wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe
sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć,
omawianie wyników tych sprawdzianów i
związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje3
19)
praktyki- 0
20)
egzamin dyplomowy- 0
21)
praca dyplomowa - w wymiarze do 30%
liczby punktów ECTS określonej dla danego
rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej,
inżynierskiej)- 0
8) inne związane z kierunkiem studiów -1

Stacjonarne

Niestacjonarne

W

W

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim
(2+3)
2. Godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. Godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do
pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć,
w tym studiowanie zalecanej
literatury,
6.Opracowanie
wyników/przygotowanie do
egzaminu, zaliczenia,
kolokwium, inne

AF/Ć

15

AF/Ć

15

15

15

15

15

15

50

85

15

50

85

50

50

50

35

50

35

80

100

80

100

7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8.Suma liczby godzin (1+4)

9. Sumaryczna liczba
punktów ECTS dla
przedmiotu

180

180

6

6

Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania
Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną

Formy zaliczenia:
Zaliczenie w formie pisemnej - test
Podstawowe kryteria:
Punktacja:
10,5 – 12 pkt – dostateczny
12,5 – 14 pkt – plus dostateczny
14, 5 – 16,5 pkt – dobry
17 -18,5 pkt - plus dobry
19-20 pkt – bardzo dobry.
Efekt
kształcenia

Kryteria

K_W02

- definiuje pojęcia występujące w prawie umów
handlowych (gospodarczych),
- charakteryzuje poszczególne rodzaje umów
handlowych,
- wymienia i omawia szczególne cechy umów
handlowych
- objaśnia zasady dotyczące zawierania i
wykonywania umów handlowych
- objaśnia znaczenie czynności poprzedzających
zawarcie umowy, tryby zawierania umów,
- scharakteryzuje istotę, strony, przedmiot, zasady
zawierania i rozwiązania poszczególnych nazwanych
i nienazwanych umów handlowych,
- wymienia prawa i obowiązki stron umów
handlowych,
- objaśnia zasady odpowiedzialności stron
poszczególnych umów handlowych za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy,
- umie korzystać ze źródeł prawa, orzecznictwa,
literatury,
- posługiwać się terminologią i wiedzą z zakresu
umów handlowych,
- umie sporządzić projekt umowy handlowej –
nazwanej i nienazwanej
- umie sporządzić projekty czynności prawnych
dokonywanych w związku z zawarciem,
wykonaniem lub rozwiązaniem umów handlowych
- umie dobierać właściwe normy prawne do
wskazanych stanów faktycznych,
- umie wykorzystać uzyskaną wiedzę w praktyce,
- umie wykazywać podobieństwa i różnice
pomiędzy omawianymi regulacjami prawnymi,
- umie dokonać właściwej oceny rzeczywistych
stanów faktycznych i wyboru określonej drogi
postępowania,
- prezentuje zdolność do wykorzystania nabytej
wiedzy w pracy zawodowej oraz
świadomość potrzeby pogłębiania wiedzy i
doskonalenia umiejętności,

Metody weryfikacji
Kolokwium

K_W05

K_W13

K_U02

K_U05

K_K01

kolokwium

kolokwium

Studium przypadku

Studium przypadku

Obserwacja ciągła

Literatura podstawowa:
1. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2011
2. A. Koch, J. Napierała (red), Umowy w obrocie
gospodarczym, Warszawa 2007
3. S. Włodyka, (red.), System prawa handlowego, t. 5,
Prawo umów handlowych, Warszawa 2006.
4. W. Pyzioł, Umowa rachunku bankowego.
Literatura uzupełniająca:
1. W. Katner (red.), System prawa prywatnego, t. 9, Prawo
zobowiązań - umowy nienazwane, Warszawa 2010.
2. Prawo bankowe. Komentarz pod red. E. FojcikMastalskiej Warszawa 2005.
3. Zabezpieczenie
wierzytelności
bankowych
E.
Niezbecka, J. Mojak, Warszawa 2004.

Wykaz literatury :

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Krzysztof Łabenda
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU

Nazwa przedmiotu:

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Zarządzanie e-biznesem
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów: pierwszego stopnia

Rok: II

Semestr:IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
RAZEM

Wykład

30

15

Ćwiczenia
audytoryjne

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
RAZEM

Wykład

30

15

Ćwiczenia
audytoryjne

15

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

Sposób realizacji zajęć

Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym GWSH sala
komputerowa

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Technologie informacyjne

Efekty kształcenia

Wiedza:
- Wyjaśnia terminologię wykorzystywaną w technologii
informacyjnej i jej powiązania z terminologią innych
dyscyplin.
- Poznaje narzędzia i przydatność podstawowych
technologii w informatycznym wspieraniu
funkcjonowania organizacji.
- Nabywa wiedzę w zakresie standardowych metod
statystycznych i narzędzi informatycznych gromadzenia,
analizy i prezentacji danych
Umiejętności:
- Nabywa umiejętności obsługi komputera, przetwarzania
informacji oraz kształtuje logikę towarzyszącą twórczej
pracy z komputerem.
- W sposób precyzyjny i spójny wypowiada się w mowie i
piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z
zakresu technologii informacyjnej.
- Kształtowanie samodzielności wymaga działania
niezależnego, pokonywania trudności oraz radzenia
sobie w sytuacjach nietypowych, system kształcenia
oparty jest na znacznej liczbie zadań praktycznych
wymagających rozwiązywania problemów.
- W swej działalności wykorzystuje najnowsze zdobycze
nauki i techniki oraz informacje z różnych źródeł.
- W procesie kształcenia szczególną wagę przywiązuje się
do działania grupowego, do rozwiązywania problemów
w zespołach.
Kompetencje społeczne:
- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i znaczenia
swych działań.
- Jest osobą empatyczną – otwartą na potrzeby środowiska
i chętnie śpieszącą z pomocą w razie potrzeby.
- W swym otoczeniu promuje idee pracowitości,
systematycznego rozwoju, ładu, porządku, harmonii,
bezpieczeństwa.
- Jest osobą taktowną – szanuje prywatność osób, z
którymi pracuje i złożoność wspólnie z nimi
rozwiązywanych problemów.

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Treścią przedmiotu „Sieci komputerowe i systemy operacyjne” jest
prezentacja podstawowego zakresu materiału dotyczącego budowy
i działania systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych.
Wykład:

Student powinien poznać zasady budowy i działania
systemów operacyjnych oraz współczesnych sieci
komputerowych. Musi on także zdobyć umiejętność
integracji różnych urządzeń sieciowych, jak również
samodzielnie rozwiązywać problemy związane z tworzeniem
sieci biurowych i intersieci.

Metody prowadzenia zajęć

Pierwsza część wykładu dotyczy systemów operacyjnych, ze
szczególnym uwzględnieniem systemu MS Windows oraz UNIX.
Przedstawia się w niej koncepcje systemów operacyjnych, procesy
współbieżne i równoległe oraz metody ich zarządzania,
zagadnienie impasu oraz problem zagłodzenia, budowę jądra
systemu operacyjnego, hierarchiczną pamięć i zasady jej
wirtualizacji, operacje we/wy oraz systemy plików. Druga część
wykładu jest poświęcona lokalnym sieciom komputerowym
(LAN)oraz intersieciom (Internet). Przedstawia się w niej model
referencyjny OSI/ISO, sieci lokalne (Fast Ethernet, Gigabit
Ethernet, WLAN IEEE 802.11), sieci budowane z użyciem
mechanizmów systemu operacyjnego UNIX (RPC (RMI). NFS,
gniazda Berkeley). Prezentację sieci Internet oparto o jego
architekturę, schematy adresowania IP, klasy adresów IP, notację
CDIR, opis protokołów trasowanych (IPv4, UDP, IPv6, TCP,
RTCP, ICMP, ICMv6). Wykład obejmuje opis funkcji NAT, usługi
DNS, ARP, RARP, jak również zasady konfiguracji intersieci z
użyciem protokołów trasujących dla trasowania statycznego i
dynamicznego (RIPv1, RIPv2, OSPF, EIGRP) oraz protokołów
trasowania zewnętrznego (międzydomenowego) BGP (EGP).
Przedstawione zostaną zasady zarządzania siecią z użyciem
protokołu SNMP oraz problemy bezpieczeństwa w sieci
(szyfrowanie, szyfrowanie z kluczem publicznym, podpisy
cyfrowe, filtrowanie pakietów, sieci VPN, systemy Firewall,
tunelowanie). Omówione też jest inicjowanie sieci (protokół
BOOTP, protokół DHCP i nazwy dziedzin).
Ćwiczenia:
podstawy budowy systemu Linux (jądro, powłoka), • podstawowe
informacje na temat systemów plików, • układ i rola domyślnych
katalogów systemu plików w Linux, • schemat autoryzacji
użytkowników w systemie Linux (użytkownicy i grupy, polecenia
useradd, usermod, userdel) • prawa dostępu do plików (polecenia
chmod, chown), • podstawowe polecenia powłowki bash do
zarządzania plikami w filesystemie: rm, touch, mkdir, ls, mv, ln,
find • zmienne środowiskowe (bash), • uruchamianie programów, •
przekserowania.
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, praca w laboratorium
komputerowym, projekty indywidualne.
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
W
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji

AF Ć

Niestacjonarne
W

15

15

AF

15

15

15

15

15

15

75

45

75

45

35

20

35

20

25

15

25

15

10

10

10

10

8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

90

60

90

60

3

3

3

3

10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Wykaz literatury:

6

Sposób zaliczenia:
 Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia:
 Ćwiczenia praktyczne
Podstawowe kryteria:
poprawność wykonanych ćwiczeń i ich profesjonalizm,
samodzielność wykonanych zadań, umiejętność posługiwania się
środkami informatycznymi. Końcowa ocena ustalona będzie jako
średnia – średniej oceny ćwiczeń i przygotowanej pracy
Literatura podstawowa:
W. Stallings, „Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy”,
Wyd. MIKOM PWN, Warszawa 2006, ISBN 83-01-14912-4. 2. K.
Stencel, „Systemy operacyjne”, Wyd. PJWSTK, Warszawa 2004,
ISBN 83-89244-26-8. 3. D. G. Comer, „Sieci i intersieci”, WNT,
Warszawa 2003, ISBN83-204-2789-4.
Literatura uzupełniająca:
J. F. Kurose, K.W. Ross, „Sieci komputerowe”, Wyd. 3, Wyd.
Helion, Gliwice, 2006, ISBN 83-246-0353-0. 5. Linux. Księga
eksperta”, Tim Parker, wyd. Helion

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr inż. Andrzej Krakowiak
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE
ZARZĄDZANIE
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Zarządzanie logistyką, zarządzanie sportem,
samodzielny księgowy, zarządzanie
bezpieczeństwem, Psychologia w
zarządzaniu, zarządzanie finansami
Wydział Nauk Społecznych

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
kierunkowy
Kategoria przedmiotu

Kod
przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów: pierwszy
Rok: II

Semestr: IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Sposób realizacji zajęć

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
Psychologia ogólna, podstawy zarządzania

Zapoznanie studentów z głównymi relacjami między ludźmi i
ich pracą, a w szczególności z komunikacją między
zatrudnionymi i ich uczestniczenia w kulturze organizacyjnej
przedsiębiorstwa
Wiedza: K_W02; K_W03; K_W06; K_W08; K_W13;
K_W17; K_W18
Zna podstawowe koncepcje kierowania zasobami ludzkimi,
identyfikuje podstawowe pojęcia, metody oraz techniki
zarządzania
Posiada wiedze z zakresu procesów komunikacyjnych w
obrębie organizacji i modeli przepływu informacji
Potrafi charakteryzować role i funkcje organizacyjne ze
szczególnym naciskiem na rolę personelu kierowniczego i
przestrzegane zasady etyki
Dokonuje klasyfikacji i opisu poszczególnych kultur
organizacyjnych
Umiejętności: K_U01; K_U04; K_U08; K_U21; K_U23
Potrafi dokonać obserwacji, analizy i interpretacji zachowań
wewnątrz organizacji oraz zaplanować działania adekwatne
do zaistniałego problemu organizacyjnego
Potrafi podejmowania odpowiednie działania kierownicze w
zakresie rozwiązań organizacyjnych, przewidywania
zachowań pracowniczych i doboru adekwatnego stylu
kierowania
Kompetencje społeczne: K_K01; K_K10; K_K15
Posiada świadomość własnych ograniczeń i potrzeby stałego
rozwoju i dokształcania
Wykorzystuje umiejętności komunikacyjne, perswazyjne w
procesie zarządzania personelem
Ma świadomość ról pracowniczych, organizacji oraz
odpowiedzialności za powierzone zadania

1.
Pełny opis przedmiotu/treści
programowe
Wykład + ćwiczenia
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Metody prowadzenia zajęć



Psychologia zarządzania – istota psychologii
zarządzania, funkcje zarządzania, czynności
kierownicze, kompetencje kierownicze, psychologia
podejmowania decyzji
Zachowanie pracownika w przedsiębiorstwie –
motywacja zachowań, wybór motywów, rodzaje
zachowań, satysfakcja z pracy, swoboda działania
pracownika w przedsiębiorstwie
Zachowanie przełożonego w przedsiębiorstwie – cechy
przywództwa, oddziaływanie przełożonego na
pracowników, style kierowania: autokratyczny,
demokratyczny, morale kierowanie: transakcyjne i
transformatyczne
Ocena pracowników – ocena cech, zachowań i
osiągnięć pracowników, system oceny pracowników,
koncepcje oceny pracowników, mechanizmy
postrzegania społecznego
Umiejętności postępowania z pracownikami –
postrzeganie werbalne i niewerbalne, efekt pierwszego
wrażenia, komunikowanie się w czasie pracy, sztuka
porozumiewania się
Stres w pracy – przyczyny stresu, reakcje na stres,
objawy pracownika na stres, sposoby rodzenia sobie ze
stresem w miejscu pracy, organizacyjne metody
zwalczania stresu w pracy – zarządzanie stresem
Dyskryminacja w miejscu pracy – przyczyny i skutki
dyskryminacji; mobbing jako główna forma
dyskryminacji, rodzaje mobbingu, przeciwdziałanie
mobbingowi
Zachowanie asertywne w miejscu pracy – zachowanie
pracownika w kontaktach interpersonalnych,
podstawowe prawa asertywności, postawa asertywna,
prawo wyboru, umiejętności asertywne
wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją
multimedialną
ćwiczenia audytoryjne: gry symulacyjne / praca w
grupach / analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) /
dyskusja / rozwiązywanie zadań
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury

Niestacjonarne
W

AF

15

15

60

30

6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

30

30

30
75

75

3

3

6

Sposób zaliczenia:
 egzamin - wykład
 zaliczenie z oceną - ćwiczenia
Formy zaliczenia:
 wykład - egzamin pisemny: testowy / z pytaniami
(zadaniami) otwartymi
 ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej:
przygotowanie projektu lub prezentacji /

Wykaz literatury:

Podstawowe kryteria: na egzaminie uzyskanie minimum
51% maksymalnej wartości punktowej; uzyskanie pozytywnej
oceny z wykonanej pracy zaliczeniowej
Literatura podstawowa:
9.
Kożusznik B. (2007) Zachowania człowieka w
organizacji; Warszawa: Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne
10. Kożusznik, B. (2005) Kierowanie zespołem
pracowniczym, Warszawa
11. Tokarski, S. (2006) Kierownik w organizacji,
Warszawa
12. Kozak, S. (2000) Psychologiczne podstawy kierowania
zespołem, Gdynia
13. Golnau W., Kalinowski M., Litwin J. (2007)
Zarządzanie zasobami ludzkimi; Warszawa: CedeWu
14. Koźmiński A., Piotrowski W. (2007) Zarządzanie.
Teoria i praktyka; Warszawa: PWN
15. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2006)
Kierowanie; Warszawa: Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne,
16. Armstrong M. (2007) Zarządzanie zasobami ludzkimi;
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy
ABC,
Literatura uzupełniająca:
17. Schultz D., Schultz S. (2006) Psychologia a wyzwania
dzisiejszej pracy; Warszawa: PWN
18. Tokarski, S. (2006) Kierownik w organizacji,
Warszawa
19. Sikor – Rządcowska, M. (2003) Kształtowanie
nowoczesnych systemów ocen pracowników, Kraków
20. Davidson, J. (2005) Asertywność, Poznań
21. Lankamer, Potocka – Szamoń, P. (2006)
Dyskryminacja w miejscu pracy, Gdańsk
22. Bechowska – Gebhardt, Stalewski, T. (2004) Mobbing.
Patologia zarządzania personelem, Warszawa

23.

24.
25.
26.

Rożnowski B., Biela A., Bańka A. (2006) Praca i
organizacja w procesie zmian; Poznań: Wyd.
Stowarzyszenie Psychologia i Architektura
Adamie M., Kożusznik B. (2000) Zarządzanie
zasobami ludzkimi; Katowice: Wydawnictwo AKADE
Zbiegień – Maciąg L. (1996) Marketing personalny;
Warszawa: Wydawnictwo BUSINESS PRESS Ltd.
Quinn R., Faerman S., Thompson M., McGrath M.
(2007) Profesjonalne zarządzanie; Warszawa: Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Dr Agata Zdun-Ryżewska
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM
Kod przedmiotu
Zarządzanie
Zarządzanie bezpieczeństwem

Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok:
III

Semestr:
V

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia

Seminarium

Praktyki

Projekty

Konwersato

Lektoraty

……………
…

15
30
Sposób realizacji zajęć

zawodowe

ria

15
Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Teoria bezpieczeństwa, Strategie bezpieczeństwa, Prawne podstawy
bezpieczeństwa

Cel kształcenia

Zapoznanie studentów z pojęciem bezpieczeństwa i procesami zarządzania.
Ukazanie problematyki zagrożenia bezpieczeństwa w ujęciu funkcjonalnym
zarówno na poziomie globalnym jak i lokalnym. Charakterystyka organizacji
w poszczególnych obszarach bezpieczeństwa.

Efekty kształcenia

Wiedza:
 omawia istotę i uwarunkowania bezpieczeństwa organizacyjnego i
publicznego
 przedstawia zasady zarządzania kryzysowego, dowodzenia i działań
operacyjnych
 identyfikuje relacje między podmiotami gospodarczymi a innymi
instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali
krajowej i międzynarodowej

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Umiejętności:
 formułuje cele, pytania i podstawowe hipotezy badawcze, stosuje
właściwe metody i techniki pozwalające na rozwiązywanie
typowych problemów organizacji
 przedstawia plan operacji łączący potencjały instytucji społecznych
w działaniach operacyjnych/ratowniczych
 stosuje w typowych sytuacjach profesjonalnych wiedzę teoretyczną i
specjalistyczną dla usprawnienia działania organizacji
Kompetencje społeczne:
 potrafi dokonać analizy i interpretacji występujących zjawisk wraz z
formułowaniem wniosków pozwalających na rozwiązanie sytuacji
problemowych z uwzględnieniem dobra wspólnego
 potrafi wykorzystać umiejętności oceny działalności w różnej
perspektywie czasowej
 znajduje rozwiązania problemów zagrożeń w ramach współdziałania
z organizacjami o charakterze administracyjnym i bezpieczeństwa
na szczeblu gminy, powiatu, z uwzględnieniem uwarunkowań
społecznych
1. Bezpieczeństwo jako przedmiot zarządzania
2. Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne
3. Bezpieczeństwo w ujęciu funkcjonalnym
4. Zagrożenia bezpieczeństwa dla świata i Europy
5. Zagrożenia bezpieczeństwa dla RP
6. Zagrożenia bezpieczeństwa administracji samorządowej i
społeczności lokalnej
7. Podstawowe obszary bezpieczeństwa
8. Organizacje wykonawcze w poszczególnych obszarach
bezpieczeństwa
9. Zmiany ustrojowe w administracji i ich wpływ na bezpieczeństwo
publiczne

10. Organizacje publiczne jako instytucje podstawowe w systemie
bezpieczeństwa
11. Specyficzne cechy organizacji publicznych
12. Zarządzanie organizacjami publicznymi
13. Zarządzanie bezpieczeństwem w ujęciu funkcjonalnym –
planowanie, organizowanie działań, przewodzenie i kontrolowanie
14. Projektowanie i wdrażanie zmian dla potrzeb zarządzania
bezpieczeństwem
15. Instrumenty stymulujące oraz weryfikujące jakość w zarządzaniu
bezpieczeństwem.
Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, techniki multimedialne
Metody prowadzenia zajęć
Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności
Formy aktywności
Stacjonarne

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem
akademickim
2. Godziny bez udziału nauczyciela
akademickiego
Razem rubryki (3+4+5)
3. Przygotowanie się do zajęć, w tym
studiowanie zalecanej literatury
4. Opracowanie wyników/ przygotowanie do
egzaminu, zaliczenia, kolokwium
5. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji
6. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+2)

Niestacjonarne

W

AF …

W

AF

15

15

15

15

60

60

60

60

30

20

30

20

30

20

30

20

75

20
75

75

20
75

150
7. Sumaryczna liczba punktów ECTS dla danej
formy zajęć
8. Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

3

150
3

3

3

6

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
 zaliczenie bez oceny
Formy zaliczenia:
Zaliczenie ustne
Podstawowe kryteria:
znajomość podejmowanej tematyki, umiejętność analizy otrzymanych
informacji
Literatura podstawowa:

Wykaz literatury:
1.
2.
3.
4.

Lisiecki M. Zarządzania bezpieczeństwem publicznym, Warszawa 2011
Tyrała P., Zarządzanie bezpieczeństwem. Kraków 2000
Wolanin J., Krawczyńska S. Hierarchizacja ryzyk. Zarządzanie bezpieczeństwem.
Wybrane zagadnienia ochrony ludności, Warszawa 2003.
Wolanin J. Wybrane problemy zarządzania ryzykiem, Zarządzanie
bezpieczeństwem na poziomie lokalnym, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku
- wyzwania i dylematy, pod red. T. Jemioło, K. Rajchela, Warszawa 2008.
Jakubczak R., Flis J. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku.
Wyzwania i strategie, Warszawa 2006.
Gołębiewski J. Zarządzanie kryzysowe w świetle wymogów bezpieczeństwa,
Kraków 2011.
Konieczny J., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i
katastrofach, Warszawa 2001.

5.

Marczak J. Samoorganizacja społeczeństwa powszechnego. Samoobrona
powszechna III RP, Warszawa 2000
6. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych,
Warszawa 2007.
7. Tyrała P. Zarządzanie kryzysowe, Toruń 2003.
8. Wołypiuk W., Państwo wobec szczególnych zagrożeń. Warszawa 2002

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Mgr Miłosz Gac
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Zarządzanie logistyką, zarządzanie sportem,
samodzielny księgowy, zarządzanie
bezpieczeństwem, Psychologia w
zarządzaniu, zarządzanie finansami
Wydział Nauk Społecznych

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
kierunkowy
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
pierwszy

Rok: III

Semestr: V

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

Seminarium

RAZEM

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Zajęcia realizowane są zajęcia w sali dydaktycznej

Sposób realizacji zajęć
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Podstawowa wiedza w zakresie zarządzania, marketingu, badań
marketingowych, makro- i mikroekonomii. Zaliczenie powyższych
przedmiotów.
W: Studenci na wykładzie poznają znaczenie, istotę i
niejednoznaczność pojmowania jakości – zarówno przez
teoretyków, badaczy, jak i praktyków – konsumentów i

producentów. Szczególny nacisk zostanie położony na
elastyczność zastosowania omawianych koncepcji, narzędzi i
systemów oraz możliwość, a nawet konieczność ich modyfikacji ze
względu na potrzeby każdej organizacji, w zależności od jej
specyfiki, stylu zarządzania, branży, kręgu kulturowego, w którym
działa itp.
C: Celem jest przedstawienie i wykorzystanie praktycznych
narzędzi zarządzania jakością, wskazanie potrzeby ustalania
kosztów jakości i ich analiza, pokazanie zastosowania badań
poziomu jakości i interpretacja ich wyników oraz możliwości
zastosowania norm jakości.

Efekty kształcenia

Wiedza:
omawia zasady zarządzania jakością, wiedzą, personelem,
procesami i projektami, przedstawia i charakteryzuje wpływ
oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność
przedsiębiorstwa, identyfikuje obszary funkcjonalne
przedsiębiorstwa i procesowe relacje między nimi

Umiejętności:
dokonuje wyboru adekwatnie do sytuacji odpowiednich metod i
technik zarządzania, projektuje przedsięwzięcie usprawniające i
przedstawia plan jego realizacji, dostrzega potrzebę zmian w
organizacji i współdziała w projektach wprowadzających określone
zmiany

Kompetencje społeczne:
potrafi dokonać analizy i interpretacji występujących zjawisk wraz
z formułowaniem wniosków pozwalających na rozwiązanie
sytuacji problemowych z uwzględnieniem dobra wspólnego,
potrafi wykorzystać kompetencje różnych osób dla realizacji celów
organizacji
WYKŁAD:

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe
I
‐
‐

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI JAKOŚCI
definicja i postrzeganie jakości
ewolucja postrzegania jakości wyrobu; problem definiowania
jakości, współczesne sposoby postrzegania jakości
‐
model Kano, cykl życia produktu
‐
zakres i funkcje zarządzania jakością
II KONCEPCJE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
‐
TQM, 14 zasad Deminga, model Oaklanda, koncepcja Kaizen,
5S,
‐
standaryzacja i normalizacja, ISO
‐
pomiar skuteczności działań – Six Sigma, cykl DMAIC
‐
koncepcje wspierające – Lean management, re engineering,
outsourcing, JIT, benchmarking
‐
ogólne zasady zarządzania jakością, ciągłe doskonalenie,
PDCA Deminga
‐
integracja systemów zarządzania jakością
III KOSZTY JAKOŚCI
‐
istota kosztów jakości
‐
klasyfikacja KJ,
‐
relacje poszczególnych grup kosztów, struktura, optymalizacja
‐
rachunek i analiza wskaźnikowa kosztów jakości
IV WYBRANE NARZĘDZIA I METODY ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ
‐
omówienie wybranych narzędzi: diagram Ishikawy,
pokrewieństwa, relacji, macierzowa analiza danych, diagram
systematyki, PDPC, sieć działań, arkusz kontrolny, diagram
Pareto
‐
omówienie wybranych metod: funkcja jakości, QFD, dom
jakości, FMEA, DOE – planowanie eksperymentów, badanie

wymagań i satysfakcji klienta

Metody prowadzenia zajęć

ĆWICZENIA:
I
Ocena jakości produktu, cechy i charakterystyki, produktu,
schemat blokowy a mapa procesu,
identyfikacja procesów
organizacji, praktyki 5S, unikanie marnotrawstwa - ćwiczenia
II
Koszty jakości, ich identyfikacja, podział i analiza
wskaźnikowa
III Narzędzia zarządzania jakością – przykłady zastosowania na
podstawie zadań i referatów
IV
Znaczenie normalizacji w zarządzaniu jakością – analiza
normy ISO
V Omówienie koncepcji wspomagających zarządzanie jakością –
referaty
- Wykład z prezentacją multimedialną
- Ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją / metoda
projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny) / praca w
grupach / analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) / dyskusja
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…

Niestacjonarne

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

W

AF

15

15

110

45

70

15

40

15

15
25

60

5

2

7

Sposób zaliczenia:
- Egzamin
- Zaliczenie z oceną

Formy zaliczenia:
- egzamin pisemny: testowy
- wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu i jego
prezentacja
Podstawowe kryteria:
- 18-21pkt: dst, 22 pkt: dst+, 23-26 pkt: db, 27 pkt: db+, 28-30pkt:
bdb
- jakość merytoryczna i formalna pracy zaliczeniowej i prezentacji,
obecność na zajęciach, aktywność

Literatura podstawowa:
Wykaz literatury:
1.
2.
3.

A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 2007
S. Wawak, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wyd.
Helion, Gliwice 2002
A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i
praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:
4.
5.

R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością,
„Dom Organizatora”, Toruń 2009
N. Baryłko-Piekielna, Zarys analizy sensorycznej żywności,
WN-T, Warszawa 1975

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Dr Katarzyna Zajt
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW
Kod
przedmiotu

Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Zarządzanie logistyką
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów
Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
pierwszego stopnia

Rok: III

Semestr: V

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

15

15

RAZEM

30

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

Sposób realizacji zajęć

Zajęcia realizowane są:
- zajęcia w sali dydaktycznej

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Mikro – makroekonomia, podstawy zarządzania, podstawy
logistyki, systemy logistyczne, organizacja procesów
logistycznych
Podstawowe wiadomości z zakresu mikro – makroekonomii,
podstaw zarządzania i podstaw logistyki, umiejętność
definiowania i strukturalizacji systemów i procesów
gospodarczych, wiedza z zakresu podstawowych koncepcji
zarządzania

Cel kształcenia

Przygotowanie studentów do identyfikowania, projektowania i reinżynierii
łańcuchów logistycznych i łańcuchów dostaw.
Student identyfikuje łańcuchy logistyczne jako podsystemy gospodarcze,
przeprowadza ich strukturalizację (identyfikuje elementy wraz z relacjami
zachodzącymi między nimi), wskazuje możliwości przeprojektowania łańcuchów
logistycznych

Efekty kształcenia

Wiedza:
Student rozumie istotę, zadania i funkcje zarządzania łańcuchami dostaw, opisuje
modele funkcjonowania łańcuchów dostaw, potrafi adoptować koncepcje,
strategie logistyczne funkcjonowania łańcuchów dostaw w zakresie dostaw potrafi
identyfikować i opisać strukturę i komponenty łańcuchów dostaw

Umiejętności:
Student potrafi zidentyfikować i opisać/omówić zadania i funkcje łańcuchów
dostaw, definiować i opisać główne komponenty łańcuchów dostaw, potrafi
dokonać ogólnej oceny
skuteczności i racjonalności funkcjonowania łańcuchów dostaw

Kompetencje społeczne:

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Rozwija swoje umiejętności krytycznej analizy badanej i ocenianej rzeczywistości z
punktu widzenia
organizacji i funkcjonowania łańcuchów dostaw, kreuje ścieżki rozwiązań w
zakresie racjonalizacji w
organizowaniu łańcuchów dostaw żywności,
Relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi w łańcuchach dostaw
Funkcja relacyjno-integracyjna logistyki. Geneza i definicja łańcuchów dostaw
w kontekście zmian zachodzących na rynkach globalnych. Kluczowe kompetencje
przedsiębiorstw, specjalizacja i outsourcing - obszary i uwarunkowania
2. Partnerstwo w łańcuchu dostaw
Rodzaje partnerstwa w łańcuchu dostaw. Rodzaje partnerów w łańcuchu dostaw
(EMS, CM, OEM, 3PL, 4PL itp.). Przykłady z praktyki - case: Boeing, Nestle
3. Struktura łańcucha dostaw
Łańcuch dostaw jako system logistyczny, w którym realizuje się procesy
logistyczne.
Przykłady konfiguracji i integracji łańcuchów dostaw. Globalne sieci łańcuchów
dostaw.
4. Rola informacji w integracji łańcucha dostaw
Integracyjna rola informacji. Systemy informatyczne w łańcuchach dostaw.
Integracja systemów informacyjnych przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw (EDI,
platformy
informatyczne, portale internetowe). Przykłady z praktyki - case: Nokia
5.Zarzadzanie relacjami w łańcuchu dostaw
Cele zarządzania relacjami z dostawcami. Wybór, kwalifikacja i ocena dostawców.
Płaszczyzny zarządzania relacjami z dostawcami.
Balanced Score Card jako metoda zarządzania dostawcami.
Quarterly Business Review - system sterowania procesami współpracy z
dostawcami.
Obsługa reklamacji, zwrotów produktów.

Metody prowadzenia zajęć
 wykład / wykład problemowy / wykład konwersatoryjny /
wykład z prezentacją multimedialną
 ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją /
metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy,
Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS

Formy aktywności

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności
Stacjonarne

Niestacjonarne

1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

W

AF
…

W

AF

15

15

15

15

60

60

60

60

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

75

75

75

75

3

2

3

2

10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

5

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
 zaliczenie bez oceny
Formy zaliczenia:
Projekt, aktywny udział w zajęciach

Podstawowe kryteria: Problematyka projektu powinna być związana z
obszarem innowacyjnych rozwiązań w zakresie
zarządzania łańcuchami dostaw. Projekt realizowany powinien być samodzielnie
lub w grupach 2 - 3 osobowych, powinien przyjąć formę eseju (4 - 5 stronicowego).
Kryteriami oceny będzie: oryginalność ujęcia, poprawność merytoryczna, forma
graficzna

Wykaz literatury:

Literatura podstawowa:
- wykorzystywana podczas zajęć
M. Christopher: Logistyka i zarzadzanie lancuchem dostaw. PCDL W-wa 2000.
W. Szymanowski: Zarzadzanie lancuchami dostaw ¿ywnosci w Polsce. Difin, W-wa
2008

Literatura uzupełniająca:
A. Jezierski: Obsługa logistyczna hurtowych rynków rolno - spożywczych. STL,
12/2003.

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Dr Andrzej Jezierski
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI
Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów

Kod
przedmiotu

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Zarządzanie sportem

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
Specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów: pierwszy
Rok: II

Semestr: IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

30

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

45
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Sposób realizacji zajęć

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
 zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi GWSH
Podstawy zarządzania

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wiedzą z
zakresu podstawowych zagadnień zarzadzania jednostkami
branży sportowej, procesów zarządczych obserwowanych w
sektorze sportowym, zasad funkcjonowania współczesnego
rynku usług sportowych. Efektem kształcenia mają być
umiejętności i kompetencje rozumienia roli zarządzania w
prowadzeniu działalności sportowej, analizy procesów
zarządczych w funkcjonowaniu branży, świadomego
stosowania instrumentarium zarządzania na rynku usług
sportowych.
Wiedza:
- wyodrębnia i charakteryzuje podstawowe koncepcje,
metody i techniki zarządzania obiektami sportowymi oraz
procesy związane z podejmowaniem decyzji;
- omawia zasady zarządzania procesami i projektami
w funkcjonowaniu obiektów sportowych;
- identyfikuje obszary funkcjonalne infrastruktury sportowej
i procesowe relacje między nimi.

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Umiejętności:
- wykorzystuje odpowiednie metody i narzędzia do opisu
i analizy problemów działalności obiektów sportowych oraz
opisu i analizy ich otoczenia;
- realizuje poszczególne funkcje zarządzania obiektem
sportowym (planowanie, organizowanie, motywowanie
i kontrola) i funkcje organiczne (zakupy, produkcja, finanse,
marketing, kadry itd.) w organizacji sportowej wraz z
samodzielnym formułowaniem ich szczegółowych zakresów;
- przeprowadza analizę i ocenę funkcjonowania obiektu
sportowego z uwzględnieniem podstawowych rozwiązań
organizacyjnych, struktur, procesów oraz zasobów
infrastruktury sportowej.
Kompetencje społeczne:
- jest zorientowany na komunikację obiektu sportowego
z otoczeniem i dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, w
tym aktywnie uczestniczy w debacie społecznej;
- potrafi dokonać analizy i interpretacji występujących
zjawisk w funkcjonowaniu obiektu sportowego wraz
z formułowaniem wniosków pozwalających na rozwiązanie
sytuacji problemowych z uwzględnieniem dobra wspólnego
- ma świadomość społecznych aspektów praktycznego
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej
z tym odpowiedzialności.
1. Wprowadzenie do problematyki zarządzania obiektami
sportowymi
2. Typologia i charakterystyka obiektów i urządzeń
sportowych
3. Projektowanie, budowa i architektura obiektów
sportowych
4. Eksploatacja i operatorstwo obiektów sportowych
5. Zarządzanie techniczne obiektami sportowymi
6. Ekonomika i finanse w zarządzaniu obiektami
sportowymi
7. Zarządzanie ofertą obiektów sportowych
8. Fundusze Unijne w rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej
9. Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju infrastruktury
sportowej
10. Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku.
Wykład konwersatoryjny, z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia: studia przypadku, moderowane dyskusje
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)

Niestacjonarne
W

AF

30

15

15

15

45

35

60

35

5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

25

15

35

15

20

10

30

10

10
75

10

50

75

125
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Wykaz literatury:

3

50
125

2

3

2

5

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
 zaliczenie
Formy zaliczenia:
 kolokwium zaliczeniowe - test wyboru
 zaliczenie: obecność, aktywność, prace zaliczeniowe
Podstawowe kryteria:
60% - dst,
70% - dst+
80% - db
90% - db+
100% - bdb
Literatura podstawowa:
Ryba B.: Zarządzanie obiektami sportowymi. Polska
Korporacja Menedżerów Sportu. Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:
Heatley M.: Stadiony piłkarskie Europy, Dom Wydawniczy
Bellona. 2006
Lipoński W.: Encyklopedia sportów świata. Wyd. Atena
Poznań 2001
Popek R.: Zarządzanie pływalnią krytą. Polska Korporacja
Menedżerów Sportu. Warszawa 2002
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Paweł Zienkiewicz
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI
Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Zarządzanie turystyką i sportem

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot

Kod
przedmiotu

ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
Specjalnościowy
Kategoria przedmiotu

wybieralny
Status przedmiotu
Poziom studiów: pierwszy
Rok: II

Semestr: IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

30

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

45
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

30
Sposób realizacji zajęć

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
 zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi GWSH
Podstawy zarządzania

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi
Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wiedzą z
zakresu podstawowych zagadnień zarzadzania jednostkami
branży sportowej, procesów zarządczych obserwowanych w
sektorze sportowym, zasad funkcjonowania współczesnego
rynku usług sportowych. Efektem kształcenia mają być
umiejętności i kompetencje rozumienia roli zarządzania w
prowadzeniu działalności sportowej, analizy procesów
zarządczych w funkcjonowaniu branży, świadomego
stosowania instrumentarium zarządzania na rynku usług
sportowych.
Wiedza:
- wyodrębnia i charakteryzuje podstawowe koncepcje,
metody i techniki zarządzania obiektami sportowymi oraz
procesy związane z podejmowaniem decyzji;
- omawia zasady zarządzania procesami i projektami
w funkcjonowaniu obiektów sportowych;
- identyfikuje obszary funkcjonalne infrastruktury sportowej
i procesowe relacje między nimi.

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Umiejętności:
- wykorzystuje odpowiednie metody i narzędzia do opisu
i analizy problemów działalności obiektów sportowych oraz
opisu i analizy ich otoczenia;
- realizuje poszczególne funkcje zarządzania obiektem
sportowym (planowanie, organizowanie, motywowanie
i kontrola) i funkcje organiczne (zakupy, produkcja, finanse,
marketing, kadry itd.) w organizacji sportowej wraz z
samodzielnym formułowaniem ich szczegółowych zakresów;
- przeprowadza analizę i ocenę funkcjonowania obiektu
sportowego z uwzględnieniem podstawowych rozwiązań
organizacyjnych, struktur, procesów oraz zasobów
infrastruktury sportowej.
Kompetencje społeczne:
- jest zorientowany na komunikację obiektu sportowego
z otoczeniem i dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, w
tym aktywnie uczestniczy w debacie społecznej;
- potrafi dokonać analizy i interpretacji występujących
zjawisk w funkcjonowaniu obiektu sportowego wraz
z formułowaniem wniosków pozwalających na rozwiązanie
sytuacji problemowych z uwzględnieniem dobra wspólnego
- ma świadomość społecznych aspektów praktycznego
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej
z tym odpowiedzialności.
10. Wprowadzenie do problematyki zarządzania obiektami
sportowymi
11. Typologia i charakterystyka obiektów i urządzeń
sportowych
12. Projektowanie, budowa i architektura obiektów
sportowych
13. Eksploatacja i operatorstwo obiektów sportowych
14. Zarządzanie techniczne obiektami sportowymi
15. Ekonomika i finanse w zarządzaniu obiektami
sportowymi
16. Zarządzanie ofertą obiektów sportowych
17. Fundusze Unijne w rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej
18. Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju infrastruktury
sportowej
10. Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku.
Wykład konwersatoryjny, z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia: studia przypadku, moderowane dyskusje
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)

Niestacjonarne
W

AF

30

15

15

15

45

35

60

35

5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

25

15

35

15

20

10

30

10

10
75

10

50

75

125
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

3

2

10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Wykaz literatury:

50
125

3

2

5

Sposób zaliczenia:
 zaliczenie z oceną
 zaliczenie
Formy zaliczenia:
 kolokwium zaliczeniowe - test wyboru
 zaliczenie: obecność, aktywność, prace zaliczeniowe
Podstawowe kryteria:
60% - dst,
70% - dst+
80% - db
90% - db+
100% - bdb
Literatura podstawowa:
Ryba B.: Zarządzanie obiektami sportowymi. Polska
Korporacja Menedżerów Sportu. Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:
Heatley M.: Stadiony piłkarskie Europy, Dom Wydawniczy
Bellona. 2006
Lipoński W.: Encyklopedia sportów świata. Wyd. Atena
Poznań 2001
Popek R.: Zarządzanie pływalnią krytą. Polska Korporacja
Menedżerów Sportu. Warszawa 2002
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
dr Paweł Zienkiewicz
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów
Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Zarządzanie logistyką, zarządzanie sportem,
samodzielny księgowy, zarządzanie
bezpieczeństwem, Psychologia w
zarządzaniu, zarządzanie finansami

Kod
przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych
Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
Ogólno akademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
kierunkowy
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów: pierwszy
Rok: III

Semestr: VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

30

30

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

1

60
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

Ćwiczenia
……………
…

15

15

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

1

30
Sposób realizacji zajęć
Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Cel kształcenia

Efekty kształcenia

Zajęcia realizowane są:
 zajęcia w sali dydaktycznej
Wymagania formalne, czyli nazwy przedmiotów, których
wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści
danego przedmiotu: Postawy Zarządzania, Nauka o
organizacji
Wymagania wstępne: znajomość cyklu działania
zorganizowanego, funkcji i ról kierowniczych: umiejętność
pracy zespołowej oraz planowania; obsługa komputera w
tym MS Excel oraz MS Project.
Nabycie umiejętności myślenie perspektywicznego,
tworzenia planu kierowania projektem (Master Plan –
wykres Gantta)
Wiedza: K_W12; K_W14
Student definiuje następujące pojęcia; zarządzanie
projektem, plan kierowania projektem, master plan, wykres
Gantta, zasoby projektu, cel projektu, ograniczenia projekt,
proces organizacyjny.
Umiejętności: K_U04; K_U10; K_U12; K_U19
Student posiada umiejętności zbierania, analizowania,
dokonywania syntez i oceniania informacji o planowanym
projekcie (analiza kosztów, czasu realizacji poszczególnych
zadań, planowanie wykorzystania dostępnych zasobów
organizacji).
Rozwija umiejętności związane z poznaniem i samodzielnym
uczeniem i wykorzystaniem w planowaniu projektu
oprogramowania MS Project.

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Kompetencje społeczne: K_K02; K_K03; K_K04
Rozwija umiejętność kierownicze związane z planowaniem i
projektowaniem działań oraz procesów organizacyjnych w
ramach tworzonego planu kierowania projektem.
Rozwija umiejętność pracy w zespole:
(sprawność komunikowania się, umiejętność współdziałania
z innymi członkami zespołu, dzielenie się zadaniami i
odpowiedzialnością).
Proponując cel planu kierowania projektem wykazuje
kreatywność i innowacyjność w zakresie funkcjonowania
organizacji.
Prezentując projekt zespół rozwija umiejętności prezentacji.
1. Zarządzanie projektem – wstęp
2. Procesy w zarządzaniu projektem
3. Zarządzanie przygotowaniem projektu
1. Problem organizacyjny
2. Cykl rozwiązywania problemu
3. Fazy życia projektu
4. Zarządzanie projektem w sensie funkcjonalnym
1. Planowanie projektu
2. Planowanie zakresu
3. Planowanie struktury zadań projektu
4. Planowanie procesu
5. Struktury organizacyjne zarządzania projektami
6. Zarządzanie zespołem projektowym
1. Kierownik projektu i jego rola
2. Zespół projektowy
 wykład problemowy z prezentacją multimedialną
 ćwiczenia audytoryjne: metoda projektów (tworzenie
planu kierowania projektem) - praca w grupach
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

Niestacjonarne
W

AF

30

30

15

15

50

30

65

65

30

10

35

20

20

10

30

20

10
80

60

20
80

140
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć

3

60
140

2

3

2

10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Wykaz literatury:

5

Sposób zaliczenia:
 egzamin
 zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
 egzamin: pisemny testowy / z pytaniami (zadaniami)
otwartymi
 ćwiczenia: wykonanie pracy zaliczeniowej przygotowanie projektu oraz jego prezentacja na
zajęciach
Podstawowe kryteria: oceny lub wymagania egzaminacyjne
określane są indywidualnie, jednak powinny zachować
stosowność wobec zaplanowanych efektów uczenia się
Literatura podstawowa:
- wykorzystywana podczas zajęć
• A Guide to the Project Management Body of Knowledge;
Project Management Institute, Newtown Square,
Pennsylvania USA, 2000
• Scott Berkun, Sztuka zarządzania projektami, Helion,
2006
- studiowana samodzielnie przez studenta
 Dennis Lock, Podstawy zarządzania projektami, PWE,
Warszawa 2003
 James P. Lewis, Podstawy zarządzania projektami,
Helion, 2005

Literatura uzupełniająca:
• Paweł Pietras, Maciej Szmit, Zarządzanie projektem,
wybrane metody i techniki, Oficyna KsięgarskoWydawnicza “Horyzont”, Łódź 2003
• Stowarzyszenie Project Management Polska:
http://www.spmp.org.pl/
• Project Management Institute (PMI): http://www.pmi.org
• http://www.4pm.com/
• http://www.4pm.pl
• Oprogramowanie P2ware: Product Based Planner:
http://www.p2ware.com/
• Microsoft Project 2003:
http://www.microsoft.com/poland/office/project/default.m
spx
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Dr Adriana Frączek
Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów

OPIS PRZEDMIOTU
GDAŃSKA WYZSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU
Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Zarządzanie
Nazwa kierunku studiów

Kod
przedmiotu

Zarządzanie logistyką, zarządzanie sportem,
samodzielny księgowy, zarządzanie
bezpieczeństwem, Psychologia w
zarządzaniu, zarządzanie finansami
Wydział Nauk Społecznych

Nazwa specjalności
studiów/specjalizacji studiów

Jednostka prowadząca dany
kierunek studiów/przedmiot
ogólnoakademicki
Profil/profile kształcenia
polski
Język wykładowy
kierunkowy
Kategoria przedmiotu

obligatoryjny
Status przedmiotu
Poziom studiów:
studia pierwszego stopnia

Rok:
III

Semestr:
V

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Wykład

Ćwiczenia
……………
…

30

30

RAZEM

Seminarium

Praktyki
zawodowe

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

60
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:
Wykład

RAZEM

Ćwiczenia
……………
…

15
30
Sposób realizacji zajęć

Określenie przedmiotów
wprowadzających wraz
z wymaganiami wstępnymi

Seminarium

Projekty

Konwersato
ria

Lektoraty

15
Zajęcia realizowane są:
 w sali dydaktycznej
Wymagania formalne: Nauka o organizacji, Zachowania
organizacyjne
Wymagania wstępne: wiedza w zakresie podstaw funkcjonowania
organizacji gospodarczych, umiejętności analizy i oceny różnych
rozwiązań organizacyjnych, między innymi w zakresie:
formalizacji organizacji, struktur organizacyjnych, zachowań
organizacyjnych.
1.

Cel kształcenia

2.

Efekty kształcenia

Praktyki
zawodowe

Zapoznanie studentów z procesami, narzędziami i korzyściami
płynącymi z działań w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi w organizacji.
Kształtowanie umiejętności w zakresie opracowywania
narzędzi wykorzystywanych w ramach zarządzania zasobami
ludzkimi w organizacji.

Wiedza:
- zna i rozumie zasady i korzyści płynące z działań
wspomagających zarządzanie ludźmi w organizacji
- zna i charakteryzuje procesy poszczególnych komponentów
zarządzania zasobami ludzkimi
- zna zasady konstruowania wybranych narzędzi
wykorzystywanych do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi
w organizacji

Umiejętności:
- opracowuje wybrane narzędzia wykorzystywane do zarządzania
zasobami ludzkimi w organizacji
- analizuje, ocenia (wskazuje zalety i wady) i dyskutuje na temat
rozwiązań stosowanych w zakresie wybranych subfunkcji
personalnych
Kompetencje społeczne:
- współdziała z innymi w grupie zadaniowej
- dyskutuje i argumentuje wybrane opcje w trakcie pracy w grupie
zadaniowej

Pełny opis przedmiotu/treści
programowe

Metody prowadzenia zajęć

Wykłady:
1. Strategiczny wymiar zarządzania personelem oraz badanie
pracy i opis stanowiska pracy
2. Rekrutacja pracowników
3. Selekcja pracowników
4. Ocenianie pracowników
5. Kształtowanie wynagrodzeń
Ćwiczenia:
1. Sporządzanie opisu pracy i profilu wymagań kwalifikacyjnych
dla wybranego stanowiska pracy
2. Zasady przygotowywania indywidualnej oferty pracy
3. Zasady, przygotowanie i prowadzenie rozmowy
kwalifikacyjnej
4. Opracowanie scenariusza wywiadu z kandydatem na wybrane
stanowisko pracy
5. Konstruowanie arkusza oceny pracownika
 wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
 ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją, praca w
grupach, analiza przypadków
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności

Obciążenie pracą studenta/ punkty
ECTS
Formy aktywności

Stacjonarne
AF
W
…
1. Godziny kontaktowe z
nauczycielem akademickim (2+3)
2. godziny realizowane ze
studentem wliczane do pensum
3. godziny realizowane ze
studentem nie wliczane do pensum
4. Godziny bez udziału
nauczyciela akademickiego
Razem rubryki (5+6+7)
5. Przygotowanie się do zajęć, w
tym studiowanie zalecanej
literatury
6. Opracowanie wyników/
przygotowanie do egzaminu,
zaliczenia, kolokwium
7. Przygotowanie raportu,
prezentacji, dyskusji
8. Suma liczby godzin
Razem rubryki (1+4)

Niestacjonarne
W

AF

30

30

15

15

65

50

80

65

35

20

45

25

30

35

30
95

40

80

95

175
9. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla danej formy zajęć
10. Sumaryczna liczba punktów
ECTS dla przedmiotu

4

80
175

3

4
7

3

Forma i sposób zaliczenia oraz
kryteria oceny lub wymagania

Sposób zaliczenia:
 wykład: egzamin pisemny
 zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
 egzamin pisemny z pytaniami otwartymi
 wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu lub
prezentacji

Wykaz literatury:

Podstawowe kryteria:
- egzamin - obejmuje treści programowe określone w sylabusie –
na zaliczenie wymagane jest 50% treści poprawnych
merytorycznie
- zaliczenie – projekt wykonany w zespołach zadaniowych
obejmujący treści programowe określone w sylabusie –
syntetyczna ocena na podstawie: kompletności elementów,
poprawności merytorycznej, atrakcyjności prezentacji
Literatura podstawowa:
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi, pod red. W. Golnau, Wyd.
CeDeWu, Warszawa 2010 – rozdz. 1, 2, 4, 5, 7, 8
2. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE,
Warszawa 2003 – rozdz. 1, 4, 6, 8
3. Zarządzanie kadrami, pod red. T. Listwana, Wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2010 – rozdz. 1, 3, 5, 8, 12
4. H. Czubasiewicz, Okresowe ocenianie pracowników.
Konfiguracja i projektowanie systemu, Wyd. UG, Gdańsk
2005
Literatura uzupełniająca:
1. Z. Pawlak, Personalna funkcja firmy, Poltext, Warszawa 2003
2. M. Dale, Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:
Mgr Magda Bellwon

