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POZ. 69 

UCHWAŁA NR 126  
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 16 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów  

na Uniwersytecie Warszawskim 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574), § 7 ust. 3 rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 661) oraz § 43 ust. 1 pkt 14 i § 144 ust. 1 Statutu 
Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) Senat Uniwersytetu 
Warszawskiego postanawia, co następuje: 

§ 1 
1. W uchwale nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 

2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW  
z 2019 r. poz. 128 z późn. zm.) w § 1 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 
1) w pkt 3 program studiów na kierunku antropozoologia stanowiący załącznik nr 3 

do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 
wraz ze zmianą nazwy kierunku studiów na antropozoologia  
– międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne; 

2) w pkt 6 program studiów na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych 
stanowiący załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone  
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) w pkt 9 program studiów na kierunku astronomia stanowiący załącznik nr 9 do 
uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) w pkt 10 program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stanowiący 
załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do 
niniejszej uchwały; 

5) w pkt 11 program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stanowiący 
załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do 
niniejszej uchwały; 

6) w pkt 12 program studiów na kierunku bioinformatyka i biologia systemów 
stanowiący załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone  
w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 
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7) w pkt 16 program studiów na kierunku chemia stanowiący załącznik nr 16 do 
uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały; 

8) w pkt 17 program studiów na kierunku chemia medyczna stanowiący załącznik  
nr 17 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej 
uchwały; 

9) w pkt 18 program studiów na kierunku chemiczna analiza instrumentalna 
stanowiący załącznik nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie określone  
w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały; 

10) w pkt 19 program studiów na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo 
stanowiący załącznik nr 19 do uchwały otrzymuje brzmienie określone  
w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały; 

11) w pkt 20 program studiów na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo 
stanowiący załącznik nr 20 do uchwały otrzymuje brzmienie określone  
w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały; 

12) w pkt 21 program studiów na kierunku ekonomia stanowiący załącznik nr 21 do 
uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały; 

13) w pkt 22 program studiów na kierunku ekonomia stanowiący załącznik nr 22 do 
uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały; 

14) w pkt 27 program studiów na kierunku europeistyka stanowiący załącznik nr 27 do 
uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały; 

15) w pkt 28 program studiów na kierunku europejskie studia optyki okularowej  
i optometrii stanowiący załącznik nr 28 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały; 

16) w pkt 45 program studiów na kierunku Finance, International Investment and 
Accounting stanowiący załącznik nr 45 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały; 

17) w pkt 46 program studiów na kierunku Finance, International Investment and 
Accounting stanowiący załącznik nr 46 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 17 do niniejszej uchwały; 

18) w pkt 47 program studiów na kierunku finanse i rachunkowość stanowiący 
załącznik nr 47 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 18 do 
niniejszej uchwały; 

19) w pkt 48 program studiów na kierunku finanse i rachunkowość stanowiący 
załącznik nr 48 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do 
niniejszej uchwały; 

20) w pkt 49 program studiów na kierunku fizyka stanowiący załącznik nr 49 do 
uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszej uchwały; 

21) w pkt 51 program studiów na kierunku geografia stanowiący załącznik nr 51 do 
uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszej uchwały; 

22) w pkt 62 program studiów na kierunku historia i kultura Żydów stanowiący 
załącznik nr 62 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 22 do 
niniejszej uchwały; 

23) w pkt 68 program studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
stanowiący załącznik nr 68 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 23 do niniejszej uchwały; 
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24) w pkt 69 program studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
stanowiący załącznik nr 69 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 24 do niniejszej uchwały; 

25) w pkt 70 program studiów na kierunku informatyka stanowiący załącznik nr 70 do 
uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 25 do niniejszej uchwały; 

26) w pkt 71 program studiów na kierunku informatyka i ekonometria stanowiący 
załącznik nr 71 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 26 do 
niniejszej uchwały; 

27) w pkt 72 program studiów na kierunku informatyka i ekonometria stanowiący 
załącznik nr 72 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 27 do 
niniejszej uchwały; 

28) w pkt 80 program studiów na kierunku logistyka i administrowanie w mediach 
stanowiący załącznik nr 80 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 28 do niniejszej uchwały; 

29) w pkt 81 program studiów na kierunku logistyka i administrowanie w mediach 
stanowiący załącznik nr 81 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 29 do niniejszej uchwały; 

30) w pkt 85 program studiów na kierunku międzywydziałowe studia ochrony 
środowiska stanowiący załącznik nr 85 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 30 do niniejszej uchwały; 

31) w pkt 90 program studiów na kierunku organizowanie rynku pracy stanowiący 
załącznik nr 90 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 31 do 
niniejszej uchwały; 

32) w pkt 112 program studiów na kierunku polityka społeczna stanowiący załącznik 
nr 112 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 32 do niniejszej 
uchwały; 

33) w pkt 121 program studiów na kierunku publikowanie współczesne stanowiący 
załącznik nr 121 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 33 do 
niniejszej uchwały; 

34) w pkt 122 program studiów na kierunku publikowanie współczesne stanowiący 
załącznik nr 122 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 34 do 
niniejszej uchwały; 

35) w pkt 136 program studiów na kierunku zarządzanie stanowiący załącznik nr 136 
do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 35 do niniejszej 
uchwały; 

36) w pkt 137 program studiów na kierunku zarządzanie stanowiący załącznik nr 137 
do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 36 do niniejszej 
uchwały; 

37) w pkt 138 program studiów na kierunku zarządzanie stanowiący załącznik nr 138 
do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 37 do niniejszej 
uchwały; 

38) w pkt 139 program studiów na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość 
stanowiący załącznik nr 139 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 38 do niniejszej uchwały; 

39) w pkt 140 program studiów na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość 
stanowiący załącznik nr 140 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 39 do niniejszej uchwały; 
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40) w pkt 141 program studiów na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość 
stanowiący załącznik nr 141 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 40 do niniejszej uchwały; 

41) w pkt 142 program studiów na kierunku zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
stanowiący załącznik nr 142 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 41 do niniejszej uchwały. 

2. W uchwale nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 
2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim w § 1 w ust. 2 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w pkt 4 program studiów na kierunku archeologia stanowiący załącznik nr 4 do 

uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 42 do niniejszej uchwały; 
2) w pkt 5 program studiów na kierunku Archaeology (Studies in English) stanowiący 

załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 43 
do niniejszej uchwały; 

3) w pkt 6 program studiów na kierunku artes liberales stanowiący załącznik nr 6 do 
uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 44 do niniejszej uchwały; 

4) w pkt 7 program studiów na kierunku astronomia stanowiący załącznik nr 7 do 
uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 45 do niniejszej uchwały; 

5) w pkt 8 program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stanowiący 
załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 46 
do niniejszej uchwały; 

6) w pkt 9 program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stanowiący 
załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 47 
do niniejszej uchwały; 

7) w pkt 11 program studiów na kierunku bioinformatyka i biologia systemów 
stanowiący załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 48 do niniejszej uchwały; 

8) w pkt 19 program studiów na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo 
stanowiący załącznik nr 19 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 49 do niniejszej uchwały; 

9) w pkt 20 program studiów na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo 
stanowiący załącznik nr 20 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 50 do niniejszej uchwały; 

10) w pkt 32 program studiów na kierunku filologia iberyjska stanowiący załącznik  
nr 32 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 51 do niniejszej 
uchwały; 

11) w pkt 45 program studiów na kierunku fizyka stanowiący załącznik nr 45 do 
uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 52 do niniejszej uchwały; 

12) w pkt 46 program studiów na kierunku geografia stanowiący załącznik nr 46 do 
uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 53 do niniejszej uchwały; 

13) w pkt 57 program studiów na kierunku historia stanowiący załącznik nr 57 do 
uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 54 do niniejszej uchwały; 

14) w pkt 59 program studiów na kierunku historia i kultura Żydów stanowiący 
załącznik nr 59 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 55 
do niniejszej uchwały; 

15) w pkt 62 program studiów na kierunku Humanitarian Action stanowiący załącznik 
nr 62 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 56 do niniejszej 
uchwały; 
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16) w pkt 67 program studiów na kierunku informatyka i ekonometria stanowiący 
załącznik nr 67 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 57 
do niniejszej uchwały; 

17) w pkt 68 program studiów na kierunku informatyka i ekonometria stanowiący 
załącznik nr 68 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 58 
do niniejszej uchwały; 

18) w pkt 69 program studiów na kierunku International Business Program stanowiący 
załącznik nr 69 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 59 
do niniejszej uchwały; 

19) w pkt 72 program studiów na kierunku inżynieria nanostruktur stanowiący 
załącznik nr 72 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 60 
do niniejszej uchwały; 

20) w pkt 82 program studiów na kierunku kulturoznawstwo Europy środkowo-
wschodniej stanowiący załącznik nr 82 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 61 do niniejszej uchwały; 

21) w pkt 86 program studiów na kierunku logistyka i administrowanie w mediach 
stanowiący załącznik nr 86 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 62 do niniejszej uchwały; 

22) w pkt 87 program studiów na kierunku logistyka i administrowanie w mediach 
stanowiący załącznik nr 87 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 63 do niniejszej uchwały; 

23) w pkt 89 program studiów na kierunku Master in Food Systems stanowiący 
załącznik nr 89 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 64 
do niniejszej uchwały; 

24) w pkt 91 program studiów na kierunku międzywydziałowe studia ochrony 
środowiska stanowiący załącznik nr 91 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 65 do niniejszej uchwały; 

25) w pkt 94 program studiów na kierunku optometria stanowiący załącznik nr 94 do 
uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 66 do niniejszej uchwały; 

26) w pkt 114 program studiów na kierunku Physics (Studies in English) stanowiący 
załącznik nr 114 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 67 
do niniejszej uchwały; 

27) w pkt 117 program studiów na kierunku polityka społeczna stanowiący załącznik 
nr 117 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 68 do niniejszej 
uchwały; 

28) w pkt 122 program studiów na kierunku Quantitative Finance stanowiący załącznik 
nr 122 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 69 do niniejszej 
uchwały; 

29) w pkt 123 program studiów na kierunku Quantitative Finance stanowiący załącznik 
nr 123 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 70 do niniejszej 
uchwały; 

30) w pkt 131 program studiów na kierunku stosunki międzynarodowe stanowiący 
załącznik nr 131 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 71 
do niniejszej uchwały; 

31) w pkt 135 program studiów na kierunku studia regionalne i lokalne stanowiący 
załącznik nr 135 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 72 
do niniejszej uchwały wraz ze zmianą nazwy kierunku studiów na projektowanie 
rozwoju regionalnego i lokalnego; 
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32) w pkt 143 program studiów na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość 
stanowiący załącznik nr 143 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 73 do niniejszej uchwały; 

33) w pkt 144 program studiów na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość 
stanowiący załącznik nr 144 do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 74 do niniejszej uchwały. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do studiów 

rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023. 

Przewodniczący Senatu UW 
Rektor: A. Z. Nowak 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

„Załącznik nr 3 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  
antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-humanistyczno-społeczne 

nazwa kierunku studiów 
antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-

humanistyczno-społeczne 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim 
 

Anthropozoology – Interdisciplinary Studies in Natural Sciences, 
Humanities and Social Sciences 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6  

profil studiów profil ogólnouniwersytecki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180  

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
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liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

 Zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych stanowią 37% programu, a zajęcia 
z dziedziny nauk społecznych stanowią 25% programu (zob. tabela 

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin i dyscyplin, w których prowadzony 
jest kierunek) 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki biologiczne 38% - 

Dziedzina nauk społecznych psychologia 25% - 

Dziedzina nauk 
humanistycznych 

nauki o kulturze i religii 22% - 

Dziedzina nauk 
humanistycznych 

filozofia 11% - 

Dziedzina nauk 
humanistycznych 

literaturoznawstwo 4% - 

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia PRK 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

KW_01 Zna podstawy nauk o zwierzętach, w tym zoologii, fizjologii 
i psychofizjologii, teorii ewolucji, ekologii, etologii, genetyki, ochrony 
przyrody i środowiska 

P6S_WG 
 

KW_02 Zna podstawy psychologii porównawczej i zoopsychologii oraz 
biologicznych podstaw zachowań 

P6S_WG 
 

KW_03 Zna podstawy filozofii środowiskowej, filozofii umysłu, filozofii nauki 
i etyki  

P6S_WG 
 

KW_04 Rozumie reguły funkcjonowania podstawowych instytucji 
społecznych: politycznych, gospodarczych, kulturalnych, które 
zajmują się zwierzętami 

P6S_WK 

KW_05 Rozumie rolę prawa, obyczajów i moralności jako regulatorów relacji 
pomiędzy ludźmi a zwierzętami 

P6S_WG 
 

KW_06 Rozumie rolę mediów w kształtowaniu postaw wobec zwierząt P6S_WK 
KW_07 Wykazuje się znajomością postaw etycznych i kulturowych wobec 

zwierząt w historii cywilizacji ze szczególnym uwzględnieniem 
współcześnie zachodzących przemian 

P6S_WG 
P6S_WK 

KW_08 Rozumie przyrodnicze, ekonomiczne, prawne, społeczne 
i polityczne uwarunkowania relacji między ludźmi a zwierzętami   

P6S_WG 
P6S_WK 
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KW_09 Ma świadomość skutków podejmowanych decyzji, szczególnie 
tych, które ingerują w środowisko przyrodnicze i dobrostan zwierząt 

P6S_WK 

KW_10 Zna podstawową terminologię i metodologię nauk 
humanistycznych, przyrodniczych i społecznych  

P6S_WG 
 

KW_11 Zna i rozumie relacje między sztuką a naturą i sztuką a nauką  P6S_WG 
 

KW_12 Zna ikonografię animalistyczną od czasów prehistorycznych po 
współczesne 

P6S_WG 
 

KW_13 Orientuje się w zasobach sztuki, literatury, języka i filozofii 
w zakresie refleksji nad zwierzętami i zwierzęcością 

P6S_WG 
 

KW_14 Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych 
form przedsiębiorczości w zakresie organizacji i instytucji 
zajmujących się zwierzętami 

P6S_WK 
 

Umiejętności: absolwent potrafi 

KU_01 Potrafi, z perspektywy różnych dyscyplin, analizować podstawowe 
zjawiska dotyczące relacji człowiek-zwierzę 

P6S_UW 
 

KU_02 Potrafi diagnozować główne spory ideologiczne wokół statusu 
zwierząt i ich wykorzystania przez człowieka na przestrzeni dziejów 

P6S_UW 
P6S_UK 

KU_03 Potrafi interpretować wyniki badań empirycznych i teoretycznych P6S_UW 
 

KU_04 Potrafi posługiwać się językiem obcym w mowie i piśmie na 
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

P6S_UW 
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KU_05 Potrafi - w kontekście społecznym i etycznym - analizować 
i interpretować dzieła artystyczne oraz zjawiska i procesy kulturowe 
dotyczące zwierząt 

P6S_UW 
 

KU_06 Potrafi komunikować się w języku obcym nowożytnym oraz 
korzystać z obcojęzycznych materiałów źródłowych 

P6S_UW 
P6S_UK 

KU_07 Potrafi interpretować teksty o charakterze akademickim 
i publicystycznym dotyczące relacji człowiek - zwierzę 

P6S_UW 

KU_08 Potrafi aktualizować i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności P6S_UU 
P6S_UO 

KU_09 Potrafi wykorzystywać nowe media, technologie i programy 
komputerowe w pracy badawczej i zdobywaniu wiedzy oraz oceniać 
jakość źródeł internetowych. 

 

Kompetencje społeczne: Absolwent jest gotów do 

KK_01 Jest gotów do śledzenia, krytycznego analizowania i kształtowania 
postaw wobec zwierząt 

P6S_KK 
P6S_KO 

KK_02 Jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach 
naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych 
poglądów 

P6S_KK 
P6S_KO 
 

KK_03 Jest gotów do właściwego interpretowania i krzewienia 
odpowiedzialności ludzi wobec zwierząt oraz środowiska ich życia 

P6S_KK 
P6S_KO 
 

KK_04 Jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych 
pracy naukowej i dobrych obyczajów, z poszanowaniem zdrowia 
własnego i innych oraz własności intelektualnej 

P6S_KR 
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KK_05 Jest gotów do wykorzystywania uzyskanej wiedzy i umiejętności 
w  pracy zawodowej (indywidualnej i zespołowej) oraz w działaniach 
publicznych w sposób odpowiedzialny i bezpieczny 

P6S_KR 

KK_06 Jest gotów do zabierania głosu w sprawach losu zwierząt i powiązań 
ludzi z przyrodą 

P6S_KO 
 

KK_07 Jest gotów do bezpiecznego i humanitarnego postępowania ze 
zwierzętami oraz instruowania innych w tym zakresie 

P6S_KO 
 

KK_08 Jest gotów do wykorzystywania umiejętności myślenia 
dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów 
kulturowych 

P6S_KK 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa 
przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
az

em
: l

ic
zb

a 
 

go
dz

in
 z

aj
ęć

 

R
az

em
: 

pu
nk

ty
 E

C
TS

 

Symbole 
efektów uczenia 

się dla 
programu 
studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot W

yk
ła

d 

K
on

w
er

sa
to

riu
m

 

Se
m

in
ar

iu
m

 

Ć
w

ic
ze

ni
a 

La
bo

ra
to

riu
m

 

W
ar

sz
ta

ty
 

Pr
oj

ek
t 

In
ne

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej dla antropozoologii wiedzy o większych grupach zwierząt (Metazoa), przede 
wszystkim tych, które na pewno są lub przynajmniej mogą okazać się podmiotami doznająco-poznającymi, a więc kręgowcach, 
a także głowonogach i niektórych stawonogach. Obok zredukowanych do minimum diagnoz morfo-funkcjonalnych akcentowane są: 
organizacja ośrodkowego układu nerwowego, zachowania (szczególnie społeczne) i zdolności poznawcze (kognitywne) 
poszczególnych grup. Wykład ten powinien dostarczyć ś ewolucyjnego układu odniesienia dla fizjologii, neurobiologii, etologii, 
kognitywistyki i innych. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin ustny lub egzamin pisemny 

 
Etologia zwierząt 

   30/30     60 4 
 
 

KW_02, KW_10 
KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 

nauki biologiczne, 
psychologia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące zachowań zwierząt kręgowych i bezkręgowych w powiązaniu z innymi elementami ich 
biologii. Obejmuje też poznanie podstawowych metod badania behawioru zwierząt oraz przeprowadzenie i omówienie wyników 
obserwacji w laboratorium i w terenie. Omówione zostaną również zagadnienia związane z systematyką i ewolucją narządów 
u zwierząt kręgowych, jak również związki zoologii z ekologią, etologią i zoogeografią. 
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Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt lub Praca roczna  
Inne: aktywność  
 

Wprowadzenie do 
psychologii 

30/0        30 2 KW_02, KW_10 
KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 

psychologia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest przekazanie studentom pierwszego roku podstawowych informacji z zakresu historii psychologii i przedmiotu 
zainteresowań tej nauki. Akcentowane będą teoretyczne podstawy łączące psychologię człowieka i psychologię zwierząt oraz 
strukturalne i funkcjonalne związki między zachowaniami oraz procesami psychicznymi u zwierząt i ludzi. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin ustny lub egzamin pisemny 

Podstawy 
antropologii 
kulturowej i 
ewolucyjnej 
 

30/0        30 2 KW_06 
KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 

nauki biologiczne, 
nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład poświęcony będzie omówieniu miejsca człowieka w ożywionym świecie i próbie znalezienia najważniejszych podobieństw 
i różnic między człowiekiem a innymi zwierzętami oraz podobieństwom i różnicom kulturowym istniejącym w obrębie naszego 
gatunku. Przewidziana jest również część historyczna, w której pokażemy, jak naukowcy postrzegali nasze miejsce w świecie 
ożywionym, jak się zmieniało w czasie i dlaczego. Omówione zostaną również najważniejsze współczesne stanowiska w badaniach 
zróżnicowania kulturowego gatunku ludzkiego oraz współczesne koncepcje dotyczące naszej ewolucji, podkreślająca zarówno 
wiedzę, co do której mamy już pewien konsensus, jak i koncepcje bardziej kontrowersyjne. 
 
Przewidziane są wykłady o nowych perspektywach wynikających z nowych możliwości badawczych, zwłaszcza uwzględniających 
rewolucję genetyczną, zarówno w odniesieniu do badań ewolucji gatunku ludzkiego, jak i zróżnicowania kulturowego w jego obrębie. 
Całość będzie pokazana na szerszym tle nauk przyrodniczych (geologii, paleontologii, ewolucjonizmu), bo nasza historia 
i wyjątkowość ujawnia się dopiero wówczas, gdy postrzegamy ją w takiej szerszej panoramie. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin ustny lub egzamin pisemny 
inne: esej 
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Wprowadzenie do 
problematyki 
zwierzęcej w filozofii 

30/0   0/30     60 4 KW_03, KW_07, 
KW_08, KW_10, 
KW_13 
KU_01, KU_02, 
KU_05, KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 

filozofia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia stanowią przegląd najważniejszych sposobów ujmowania problemu zwierząt i relacji zwierzę-człowiek we współczesnej 
myśli filozoficznej, zwłaszcza zaliczanej do nurtu tzw. animal studies. Analizowane wspólnie teksty skupiać się będą na 
problematyce ontologicznej („czym jest zwierzę?”) i etycznej („jak powinniśmy postępować wobec zwierząt?”), ale nie zabraknie 
również pytań politycznych („jak stworzyć wspólnotę, w której będzie miejsce dla zwierząt?”) oraz epistemologicznych („co możemy 
wiedzieć o zwierzętach i skąd możemy to wiedzieć?”). 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin ustny lub egzamin pisemny lub praca roczna 
Inne: aktywność, referat 
 

 
Metody opisu 
i analizy 
zachowania 

15/0   30/0     45 4 KW_02, KW_10, 
KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 
 

psychologia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia z metod opisu i analizy zachowania mają na celu zapoznanie studentów z metodami obserwacji zachowania zwierząt 
i metodologią analizy uzyskanego podczas badania obserwacyjnego materiału. Zajęcia obejmą zagadnienia takie jak: zasady 
planowania obserwacji, szczegółowe techniki analizy zachowania, w tym metody próbkowania, doboru zmiennych i ich typów 
i tworzenia etogramów. Zagadnienia prezentowane na wykładzie ilustrowane będą materiałem filmowym. 
 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin ustny lub egzamin pisemny lub praca roczna 
Inne: Projekt, aktywność 
 

Podstawy fizjologii 
zwierząt  

30/0   30/0     60 4 KW_01, KW_10 
KU_08 

nauki biologiczne 
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Podstawy genetyki 
ogólnej 
i behawioralnej 

0/15   0/15     30 3 KW_01 
KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 

nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstaw współczesnej genetyki z naciskiem na zagadnienia istotne dla genetyki zwierząt. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin ustny lub egzamin pisemny  
Inne: Projekt, aktywność 
 

Ekologia  
 

0/30   0/15     45 4 KW_01, KW_08 
KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 

nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykład obejmie poziomy organizacji świata żywego, od osobnika po krajobraz. Będą weń wplecione wątki ekologii ewolucyjnej 
oraz biologii konserwatorskiej (od roli człowieka w biosferze poprzez współczesną skalę antropopresji, degradację zasobów 
biosfery i próby jej przeciwdziałania). Ćwiczenia dotyczyć będą ważnych problemów współczesnej ekologii z elementami ochrony 
przyrody/środowiska. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin ustny lub egzamin pisemny  
Inne: Projekt, aktywność 
 

KK_02, KK_04, 
KK_09 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia służą omówieniu podstawowych zagadnień z fizjologii zwierząt bezkręgowych i kręgowych. Poruszane tematy koncentrować 
się będą wokół siedmiu podstawowych zagadnień: 1) historia badań fizjologicznych, 2) układy komunikacji wewnątrz organizmu, 3) 
układy utrzymujące życie, 4) ruch, 5) układy komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym, 6) rozród, 7) stres. 
 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin ustny lub egzamin pisemny  
Inne: aktywność 
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Psychologia 
porównawcza 

0/30        30 2 KW_02 
KU_08, KK_02, 
KK_04, KK_09 

psychologia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykłady pogrupowane są w czterech głównych kategoriach tematycznych: klasyczna etologia zwierząt, część systematyczna 
(porównawcza), współczesna psychologia ewolucyjna oraz główne problemy adaptacyjne człowieka. Celem wykładów jest 
dostarczenie podstaw wiedzy z zakresu pogranicza psychologii i ewolucjonizmu oraz wyposażenie studentów w zdolność 
krytycznej analizy propozycji teoretycznych. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin ustny lub egzamin pisemny  
 

Socjologia relacji 
człowiek-zwierzę 

 0/30       30 2 KW_04, KW_05, 
KW_06, KW_08 
KU_01, KU_02, 
KU_05, KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09E 
 

nauki 
socjologiczne, 
nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia przedstawiają kluczowe zagadnienia związane z relacjami człowiek-zwierzę, widziane z perspektywy nauk społecznych. Do 
omawianych zagadnień należą m.in. (wszech)obecność zwierząt w ludzkim życiu, funkcje pełnione przez zwierzęta, ich 
zróżnicowany status w społeczeństwie (bycie: symbolem, pożywieniem, szkodnikiem, członkiem rodziny, przedstawicielem 
chronionego gatunkiem itd.), jak również różnice kulturowe w percepcji poszczególnych gatunków. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin  
Inne: Projekt, kolokwium, aktywność 

Wykorzystanie 
zwierząt w dziejach 
cywilizacji 

 0/30       30 2 KW_05, KW_07, 
KW_08 
KU_01, KU_02 
KK_01, KU_08, 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 

nauki o kulturze 
i religii 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Na zajęciach omówione zostają wybrane najważniejsze zagadnienia z dziejów cywilizacji dotyczące zwierząt i relacji między ludźmi 
a zwierzętami. Studenci zapoznają się z badaniami historycznymi uwzględniającymi zwierzęta i metodami pisania historii zwierząt. 
Omówione zostają podstawowe sposoby wykorzystywania zwierząt przez ludzi na różnych etapach rozwoju cywilizacji od czasów 
prehistorycznych po współczesność, m. in. wykorzystanie zwierząt w rolnictwie, w celach spożywczych, w wytwarzaniu 
przedmiotów, w przemyśle, różnych gałęziach gospodarki, transporcie, edukacji, rozrywce i turystyce.  
 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin  
Inne: referat, kolokwium, aktywność 

Etyka wobec 
zwierząt   

30/0   0/30     60 4 KW_03, KW_05, 
KW_07, KW_08, 
KW_09, KW_13 
KU_02, KU_06, 
KK_01, KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 
 

filozofia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia są przeglądem najważniejszych teorii i postaw etycznych wobec zwierząt. Studenci nauczą się rozróżniać różne nurty 
etyczne i sposoby argumentacji związane m. in. z prawami zwierząt, wartością ich życia, ich podmiotowością, dobrostanem 
i ochroną. Zapoznają się także z liniami krytyki poszczególnych teorii etycznych i będą podejmować próby osobistego 
ustosunkowania się do nich. Nauczą się również prowadzić dyskusję, w której potrafią bronić swojego stanowiska wobec zwierząt 
posiłkując się argumentami z różnych teorii etycznych i z wykorzystaniem swojej wiedzy z innych obszarów.  

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin ustny lub pisemny lub praca roczna  
Inne: referat, aktywność 

Biologiczne 
i kulturowe 
mechanizmy 
udomowienia 
zwierząt 

 0/30       30 2 KW_08 
KU_01, KU_02, 
KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 

nauki biologiczne, 
nauki o kulturze 
i religii 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia dotyczą przyczyn i przebiegu procesu udomowienia oraz jego konsekwencji dla zwierząt i ludzi, dla ich wzajemnych relacji, 
środowiska oraz dziejów cywilizacji i miejsca w niej zwierząt.  
 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Praca roczna, projekt 
Inne: kolokwium lub referat, aktywność 

Język obcy      60/60   120 4 KU_04 
 

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym prowadzące do osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

Wychowanie 
fizyczne 

   30     30 0   

Przedmioty 
dowolnego wyboru 
z całej puli Wydziału 
"Artes Liberales", 
Wydziału Biologii 
i Wydziału 
Psychologii 

        60 6   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozszerzenie wiedzy studenta w wybranym przez niego zakresie wiedzy w ramach zajęć oferowanych wydziały współtworzące 
kierunek poza programem zajęć obowiązkowych na kierunku Antropozoologia.  

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Zgodne z zapisami w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
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Przedmioty 
ogólnouniwersytecki
e 

        60 4   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta w wybranym przez niego zakresie. Treści programowe przedmiotów ogólnouniwersyteckich 
nie mogą pokrywać się z treściami programowymi przedmiotów kierunkowych. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Zgodne z zapisami w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

 
POWI 
 

0/4        4 0,5 KK_04, KK_05  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Nauka etycznego postępowania z cudzą własnością intelektualną w pracy naukowej oraz ochrony efektów własnej pracy naukowej. 
Specyfika własności intelektualnej w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych.   

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

zaliczenie 

 
BHP 
 

0/4        4 0,5 KK_04, KK_05  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia zapoznają studentów z podstawowymi zasadami BHP, których znajomość jest studentowi niezbędna. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

zaliczenie 

Technologie 
informacyjnie 
i komunikacyjne 
 

30/0     30   30 2 KU_09 
KK_04, KK_05 
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Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 ECTS (30 ECTS w I sem. i 30 ECTS w II sem.) 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 908 
 

 

Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci i czwarty 

 

Nazwa 
przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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a 
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: 
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Symbole 
efektów uczenia 

się dla 
programu 
studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot W

yk
ła

d 

K
on

w
er

sa
to

riu
m
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m
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m

 

Ć
w
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a 
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m
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Pr
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t 
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Techniki 
psychometryczne 
w selekcji i ocenie 
zachowania 
zwierząt 

15/0   15/0     30 3 KW_02, KW_10, 
KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 

psychologia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem warsztatów jest zapoznanie studenta z obsługą komputera służącego jako narzędzie pracy badawczej. 
W trakcie zajęć zostaną omówione podstawowe zasady pisania tekstu naukowego, a także podstawowe aplikacje przydatne 
w pracy badacza. (m. in. analiza baz danych, przeszukiwanie sieci pod kątem określonej problematyki, elementy programów 
statystycznych itd Przedstawione zostaną zasady zdrowej pracy przy komputerze oraz kwestia prac autorskich i licencji w sieci. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin ustny lub pisemny 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas wykładu zostają omówione teoretycznie podstawowe techniki psychometryczne stosowane w selekcji i ocenie zachowań 
zwierząt.   
Ćwiczenia przygotowują do praktycznego zastosowania wybranych technik poprzez: 
Zapoznanie studentów z przykładowymi testami i kwestionariuszami. 
Wybór testu odpowiedniego do badania wybranej zmiennej, przeprowadzenie badania oraz analiza wyników i sporządzenie raportu. 
Adaptacja wybranego skali pomiarowej lub testu. 
Zdefiniowanie celu pomiaru i opracowanie przykładowych pozycji testowych. 
Tworzenie skali do pomiaru wybranej zmiennej. Opracowanie pozycji testowych, badanie pilotażowe, szacowanie rzetelności 
i trafności testu, opracowanie standardów użycia stworzonego narzędzia. 
Sporządzenie raportu z badania i zaprezentowanie uzyskanych wyników. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny lub ustny, projekt 
Inne: aktywność 

 
Ekologia 
behawioralna  

30/0   0/30     60 4 KW_01, KW_02 
KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 
 

nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Dlaczego niektóre zwierzęta są monogamiczne a inne poligamiczne? Co czyni z jednego organizmu łowcę, a z drugiego ofiarę? 
Dlaczego niektóre zwierzęta łączą się w grupy, podczas gdy inne prowadzą samotnicze życie? Czy możemy mówić o kulturze 
zwierząt? Przedmiotem kursu są ewolucyjne i ekologiczne procesy, które stanowią podstawę zachowań zwierząt. W czasie zajęć 
terenowych studenci realizują krótkie projekty badawcze dotyczące powyższych zagadnień. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny lub ustny, projekt 
Inne: referat, aktywność 

 
Poznawcza 
psychologia 
zwierząt 

 30/0       30 2 KW_02 
KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 
 

psychologia 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Fundamentem zajęć jest darwinowska idea gradualizmu, tj. ciągłości rozwoju filogenetycznego. Omawiane są procesy poznawcze 
zwierząt od percepcji  i orientacji w środowisku po kategoryzację i tworzenie pojęć, z uwzględnieniem adaptacyjnego znaczenia tych 
procesów i drzewa filogenetycznego. Analizowane są argumenty przemawiające za istnieniem u zwierząt świadomości. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny lub ustny, projekt 
Inne: aktywność 

 
Zwierzęta w 
literaturze  

 30/30       60 4 KW_07, KW_11, 
KW_13 
KU_02, KU_03, 
KU_05, KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 
 

literaturoznawstwo 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia poświęcone są analizie postaci zwierzęcych bohaterów w tekstach literackich na przykładzie wybranych dzieł. W trakcie analiz 
typu studium przypadku (case study) studenci zapoznają się z różnymi sposobami konstruowania zwierzęcych postaci i ich miejsca 
w utworach literackich. Analizie poddane zostaną środki za pomocą, których pisarze przedstawiają zwierzęta, podejmują próby 
oddania zwierzęcej perspektywy i zwierzęcego doświadczenia oraz pozycji i roli zwierząt w utworach literackich. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Projekt lub praca roczna lub egzamin 
Inne: referat lub kolokwium, aktywność 

Zwierzęta w 
sztuce i kulturze 
wizualnej  
 

 30/30       60 4 KW_06, KW_07, 
KW_11, KW_12, 
KW_13 
KU_02, KU_05, 
KU_06, KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 

nauki o sztuce,  
nauki o kulturze i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat ikonografii zwierzęcej w sztukach wizualnych od czasów 
prehistorycznych do przełomu XIX i XX w., z uwzględnieniem związków sztuki z rozwojem nauk przyrodniczych, a także nauka analizy 
artystycznych wizerunków zwierząt z perspektywy antropozoologii i animal studies. 
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Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Projekt lub praca roczna lub egzamin 
Inne: referat lub kolokwium, aktywność  
 

 
Ochrona zwierząt 
w biologii 
konserwatorskiej 

15/0   30/0     45 2 KW_01, KW_09 
KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 

nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Współczesne zagrożenia dla bogactwa gatunkowego zwierząt. Klasyfikacja i monitoring zagrożeń. Zwierzęta wymarłe. Podstawy 
biologii konserwatorskiej. Genetyka konserwatorska. Proponowane metody ochrony ex situ i in situ. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

 
Egzamin pisemny lub ustny, projekt 
Inne: referat, aktywność 

Podstawy 
neurobiologii  
 

30/0        30 2 KW_10 
KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 

nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia służą omówieniu podstawowych zagadnień z neurobiologii zwierząt bezkręgowych i kręgowych. Poruszane tematy 
koncentrować się będą wokół następujących zagadnień: 
1) fizykochemiczne podstawy działania układu nerwowego 
2) budowa układu nerwowego 
3) ewolucja układu nerwowego 
4) przetwarzanie i integracja informacji w układzie nerwowym 
5) metody badania układu nerwowego 
6) zegar i rytmy biologiczne 
7) komunikacja wokalna u zwierząt kręgowych 
8) neuroendokrynoimmunologia 
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Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny lub ustny 

Podstawy 
działania 
organizacji 
zajmujących się 
zwierzętami  

 30/30       60 4 KW_04, KW_08, 
KW_14 
KU_08 
KK_01, KK_02, 
KK_04, KK_09 

nauki o kulturze i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A 

Zakres tematyczny zajęć obejmuje podstawy teoretyczne oraz praktykę działania polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych 
zajmujących się zwierzętami. Umożliwia zdobycie aktualnej wiedzy o zróżnicowaniu organizacji pod względem statusu prawnego, 
struktury organizacyjnej, podstaw etycznych, celów działania, przyjętej strategii i retoryki. Poszczególne zagadnienia dotyczące 
organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz zwierząt, jako formy aktywizmu i istotnego elementu ruchu społecznego, 
omówione są zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Konwersatorium daje również możliwość bezpośredniego 
kontaktu z przedstawicielami fundacji i stowarzyszeń oraz uczestniczenia w wybranych działaniach na rzecz zwierząt. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Praca roczna 
Inne: referat aktywność 

Prymatologia 
 

0/15 0/15       30 2 KW_01, KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 

nauki biologiczne  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia skupiają się na ewolucji ssaków naczelnych, w tym Homo sapiens ze szczególnym uwzględnieniem ekologii behawioralnej. 
Studenci zapoznają się z podstawami metod zbierania danych na temat naczelnych, a także zagadnieniami bioetycznymo 
dotyczącymi nie-ludzkich naczelnych.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny 
Inne: aktywność 
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Wokół 
Antropocenu 

 0/30       30 2 KW_07, KW_09 
KU_02, KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 

filozofia, nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Konwersatorium koncentruje się na analizie retoryki debaty na temat wprowadzenia nowej epoki geologicznej – antropocenu (epoki 
człowieka). Dlaczego zmiana klimatyczna określana jest jako największe wyzwanie egzystencjalne i polityczne XXI stulecia? Jakie są 
konsekwencje utraty bioróżnorodności i środowiskowego kryzysu planetarnego, z którym mamy do czynienia? Czy rzeczywiście 
tkwimy w marazmie? Co interesującego dokonuje się we współczesnych naukach przyrodniczych, takich jak klimatologia, geologia 
i nauka o systemie Ziemi? Konwersatorium jest filozoficznym wprowadzeniem do fascynującej problematyki jednej z najważniejszych 
debat XXI stulecia. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Inne: kolokwium, referat, aktywność 

Prawne aspekty 
ochrony zwierząt  
 

0/30        30 2 KW_04, KW_05, 
KW_08 
KU_08  
KK_01, KK_02, 
KK_04, KK_09 

nauki prawne, filozofia, 
nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie z problemami ochrony i dobrostanu zwierząt, możliwości egzekwowania prawa, wskazówki dotyczące 
interweniowania w sytuacjach niewłaściwego traktowania zwierząt, najważniejsze zmiany, które dokonały się w Polsce, Unii 
Europejskiej i na świecie w kwestii prawnej ochrony zwierząt, perspektywy zmiany prawa na korzyść zwierząt. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny lub ustny 

Wykorzystanie 
zwierząt w terapii 
wspomagającej 
 

   0/30     30 3 KW_02, KW_04 
KU_01, KU_05, 
KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 

psychologia, nauki 
biologiczne, nauki 
o kulturze i religii 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot podejmuje tematykę dotyczącą wykorzystania zwierząt w szeroko rozumianej praktyce terapeutycznej i rehabilitacyjnej. 
Omawia rodzaje i funkcje jakie mogą pełnić tego rodzaju działania oraz kwestie dotyczące granic ich stosowania. Tematyka osadzona 
jest w szerszym kontekście tzw. human-animal interactions, obejmuje zarówno historię działań związanych z wykorzystaniem zwierząt 
w czynnościach "około terapeutycznych", rolę zwierząt, jak i problematykę dobrostanu zwierząt wykorzystywanych do tych celów. 
Omówione zostaną sposoby wykorzystania gatunków najczęściej używanych do celów terapeutycznych. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Inne: kolokwium, referat, aktywność 

Warsztat 
badawczy 
antropozoologa 
 

15/0        15 1 KW_08, KW_10, 
KW_13 
KU_02, KU_03, 
KU_08, KU_09 
KK_02, KK_04, 
KK_09 

nauki biologiczne, 
psychologia, nauki 
o kulturze i religii, 
literaturoznawstwo, 
filozofia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów od strony teoretycznej z podstawami warsztatu naukowego antropozoologa w zakresie nauk 
przyrodniczych, społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zoopsychologii i humanistycznych, z uwzględnieniem badań 
historycznych, historyczno-artystycznych, literaturoznawczych i kulturoznawczych. Podczas zajęć zostanie także omówiona etyka 
i rzetelność pracy naukowej.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny lub ustny 

Język obcy     60/60    120 4 KU_04  
Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym prowadzące do osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 
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Egzamin z języka 
na poziomie B2 

         2 KU_07  

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Egzamin w celu potwierdzenia możliwości studentów korzystania z obcojęzycznej literatury przy pisaniu pracy dyplomowej i w pracy 
zawodowej. Student ma się wykazać znajomością języka na poziomie B2.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin ustny lub pisemny/test 

Przedmioty 
dowolnego wyboru 
z całej puli 
Wydziału "Artes 
Liberales", 
Wydziału Biologii 
i Wydziału 
Psychologii 

        180 13   

Przedmioty 
ogólnouniwersytec
kie 

        90 6   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozszerzenie wiedzy studenta w wybranym przez niego zakresie wiedzy w ramach zajęć oferowanych wydziały współtworzące 
kierunek poza programem zajęć obowiązkowych na kierunku Antropozoologia.  

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Zgodne z zapisami w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta w wybranym przez niego zakresie. Treści programowe przedmiotów ogólnouniwersyteckich 
nie mogą pokrywać się z treściami programowymi przedmiotów kierunkowych. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Zgodne z zapisami w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
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Wychowanie 
fizyczne 

   30     30 0   

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 ECTS (30 ECTS w I sem. i 30 ECTS w II sem.) 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 930 

 

Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 
Rok studiów: trzeci 
Semestr: piąty i szósty 

Nazwa 
przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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się dla 
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studiów 
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Filozofia 
środowiskowa 

 30/0       30 2 KW_03, KW_07, 
KW_08, KW_09, 
KW_13 
KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 

filozofia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi nurtami filozofii środowiskowej, skupiając się przede wszystkim na 
dwudziestym wieku – od narodzin ruchu ekologicznego w latach sześćdziesiątych do czasów współczesnych. 
Filozofia środowiskowa podnosi podstawowe pytania dotyczące związku ludzkości ze światem przyrody i ze zwierzętami innymi niż 
ludzkie, zarówno dzikimi, jak i domowymi. Podczas tego kursu przyjrzymy się głównym dziedzinom filozofii ochrony środowiska 
i spróbujemy wykorzystać narzędzia filozoficzne do zrozumienia problemów środowiskowych, takich jak populacja, zmiana klimatu, 
energia, różnorodność biologiczna. 
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Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin 
Inne: referat, aktywność 

Ewolucja 
moralności 

30/0        30 2 KW_07 
KU_01, KU_02, 
KU_08 
KK_01, KK_02, 
KK_04, KK_09 

nauki biologiczne, 
filozofia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Moralność a etyka. Spór wokół genezy moralności. Zło, empatia i moralność. Moralność zwierząt, w tym człowieka. Teorie rozwoju 
moralnego. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny lub ustny 

Podstawy opieki 
medycznej nad 
zwierzętami 
z elementami 
medycyny 
weterynaryjnej 

   30/0     30 2 KW_10 
KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 

nauki biologiczne, 
psychologia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Weterynaria jako dział medycyny. Pojęcia zdrowia, choroby i dobrostanu. Choroby zwierząt, ich leczenie i profilaktyka. Diagnostyka 
chorób zwierzęcych. Historia weterynarii. Spór wokół eutanazji.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny lub ustny, projekt 

Neuropsychologia 
30/0        30 2 KW_02, KU_08, 

KK_02, KK_04, 
KK_09 

psychologia 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w podstawowy zasób wiedzy nt. relacji między procesami zachodzącymi w mózgu 
a zachowaniem człowieka, jaka płynie z badań prowadzonych z wykorzystaniem nieinwazyjnych technik obserwacji działania 
mózgu oraz analiz zaburzeń zachowania występujących w przypadku uszkodzenia tego narządu. Omawiane są mózgowe 
mechanizmy emocji, bólu, percepcji, pamięci, uczenia się, mowy i zachowań ruchowych. Obecny jest również wątek znaczenia 
neuropsychologii klinicznej w diagnozie i terapii zaburzeń funkcji psychicznych. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny lub ustny 

Zwierzęta w 
religiach, 
wierzeniach i 
tradycjach 

 30/0       30 2 KW_07, KW_08, 
KW_13 
KU_02, KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 

nauki o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z miejscem zwierząt w filozofii, dogmacie lub tradycji pięciu wielkich religii świata ze 
szczególnym uwzględnieniem różnych nurtów chrześcijaństwa. Studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu teologii 
ekologicznej i teologii zwierząt. Zajęcia przewidują też miejsce na uwzględnienie zainteresowań studentów i szczegółowe 
omówienie wybranych przez nich wątków. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Praca roczna 
Inne: kolokwium, referat, aktywność 

Psychologia 
ewolucyjna 

   30/0     30 2 KW_02 
KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 

psychologia, nauki 
biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Na zajęciach prezentowany jest paradygmat psychologii ewolucyjnej, zgodnie z którym umysł człowieka rozpatrywany jest 
w kategoriach adaptacji do najczęściej powtarzających się w przeszłości ewolucyjnej naszego gatunku wyzwań środowiskowych 
(w sensie fizycznym, ekologicznym i społecznym). Omawiana jest specyfika psychologii ewolucyjnej na tle socjobiologii oraz 
korzyści wynikające z uwzględnienia perspektywy ewolucyjnej, w tym możliwość integracji różnych obszarów psychologii. 
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Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się programu 
studiów 

Egzamin pisemny lub ustny, projekt 
Inne: aktywność 

Warsztat 
badawczy 
antropozoologa 
w praktyce  

     15/15   30 2 KW_05 
KU_08 
KK_01, KK_02, 
KK_04, KK_09 
 

nauki biologiczne, 
psychologia, nauki 
o kulturze i religii, 
literaturoznawstwo, 
filozofia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów od strony praktycznej z podstawami warsztatu naukowego antropozoologa w zakresie 
nauk przyrodniczych, społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zoopsychologii i humanistycznych, z uwzględnieniem badań 
historycznych, historyczno-artystycznych, literaturoznawczych i kulturoznawczych. Podczas zajęć zostanie także omówiona etyka 
i rzetelność pracy naukowej.  
W ramach warsztatów studenci będą odwiedzać wybrane ośrodki, instytucje lub organizacje zajmujące się zwierzętami 
i zapoznawać się z warsztatem pracy w terenie i laboratorium od strony praktycznej na konkretnych przykładach. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Projekt lub praca roczna 
Inne: referat lub kolokwium, aktywność 

Bioetyka 

 30/0       30 2 KW_03, KW_05, 
KW_07 
KU_06, KU_08 
KK_01, KK_02, 
KK_04, KK_09 
 

filozofia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi problemami współczesnej bioetyki ze szczególnym uwzględnieniem 
zwierząt. Poruszone zostaną takie zagadnienia jak m. in. wykorzystanie zwierząt w transplantologii (przeszczepianie zwierzęcych 
organów ludziom, przyczepianie organów jednego zwierzęcia innemu), eutanazja zwierząt, uprzemysłowienie hodowli zwierząt, 
zwierzęta w inżynierii genetycznej, sterylizacja i rozmnażanie zwierząt, problem ras.  
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Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin 
Inne: referat, aktywność 

Ewolucja życia 
społecznego 

0/30        30 2 KW_07 
KU_08,  
KK_02, KK_04, 
KK_09 

nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Przegląd społeczności zwierzęcych. Zwierzęta eusocjalne. Ewolucja kooperacji i altruizmu. Polietyzm. Życie społeczne owadów. 
Społeczeństwa ludzkie.  

 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny lub ustny 

Socjobiologia 
i biosocjologia 

0/30        30 2 KU_01, KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 

nauki biologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

 
Zajęcia obejmują wiedzę na temat tego, jak: 
- czynniki społeczne i biologiczne wpływają na zachowania ludzi i zwierząt oraz interakcje między nimi 
- wykorzystywać metody badań przyrodniczych do badania relacji i zachowań społecznych.  
 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny lub ustny 

Kognitywistyka 

0/30        30 2 KW_03, KW_13 
KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 

filozofia, psychologia, 
nauki biologiczne 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia zapoznają studentów z podstawami kognitywistki ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt i ludzko-zwierzęcych relacji. 
Studenci otrzymają wiedzę z zakresu metod badawczych i podejścia teoretycznego dziedzin zajmujących się problematyką 
umysłu, zwierząt, poznania i komunikacji (lub języka) zwierząt z pogranicza psychologii, neurobiologii, filozofii, informatyki, 
lingwistyki i antropologii. Omówione zostaną podstawowe problemy związane z procesami myślenia, świadomością, językiem, 
percepcją, sztuczną inteligencją, procesami uczenia się i podejmowania decyzji.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny lub ustny  
 

Akty i procedury 
prawne dotyczące 
zwierząt 

15/0   0/30     45 4 KW_04, KW_05, 
KW_08 
KU_08 
KK_01, KK_02, 
KK_04, KK_09 

nauki prawne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z treścią aktów prawnych i procedurami prawnymi dotyczącymi zwierząt w polskim prawie. 
Studenci nauczą się wybranej terminologii prawnej, najważniejszych sformułowań, rozumienia i interpretacji języka prawnego, 
a także zapoznają się z procedurami zgłaszania i przebiegiem spraw sądowych wykroczeń i przestępstw przeciwko zwierzętom.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny lub ustny  
Inne: referat, aktywność 
 

Ogrody 
zoologiczne 

0/15   0/15     30 2 KW_04, KW_06, 
KW_07, KW_08 
KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 

nauki biologiczne, 
psychologia, nauki 
o kulturze i religii 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W ramach wykładu przedstawiona zostanie: 1) historia ogrodów zoologicznych ze szczególnym uwzględnieniem historii 
warszawskiego zoo, 2) najważniejsze zmiany, które dokonały się w organizacji i postrzeganiu ogrodów zoologicznych w Polsce i na 
świecie, 3) współczesne ogrody zoologiczne, ich cele, polityka, strategie rozwoju i problemy, 4) Krytyka ogrodów zoologicznych, 5) 
Etyczne dylematy związane z ogrodami zoologicznymi.  
Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z punktem widzenia i specyfiką pracy pracowników ogrodów zoologicznych. Zajęcia 
odbędą się częściowo na terenie Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.   
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Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin lub projekt  
Inne: referat, kolokwium, aktywność 

Wprowadzenie do 
dydaktyki 
antropozoologii 

0/15     0/30   45 3 KW_10, KW_13 
KU_08, KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 

nauki o kulturze 
i religii, psychologia 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami dydaktyki nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych na poziomie 
szkolnym i akademickim. Podczas zajęć będą dyskutowane możliwości i metody wprowadzania elementów antropozoologii do 
szkół oraz możliwości rozwoju antropozoologii na uczelniach wyższych. Zajęcia obejmą prezentację ośrodków akademickich na 
świecie, w których rozwijają się animal studies i anthrozoology oraz czasopism naukowych poświęconych tej problematyce. 
Studenci odbędą także spotkania z uczniami szkół i poprowadzą dla nich zajęcia na wybrane tematy. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin, projekt 
Inne: referat, kolokwium, aktywność 
 

 
Zwierzęta w 
badaniach 
naukowych 

 30/0       30 2 KW_05 
KU_08 
KK_01, KK_02, 
KK_04, KK_09 
 

nauki biologiczne, 
filozofia 

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Wykorzystanie zwierząt w nauce, od starożytności po czasy współczesne. Etyczne i prawne aspekty wykorzystania zwierząt. Sens 
naukowy wykorzystywania zwierząt w badaniach. Translational studies. Alternatywy w stosunku do badań z udziałem zwierząt.  
 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin 
Inne: referat, kolokwium, aktywność 
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Seminarium 
licencjackie  

  45/45      90 15 KU_03, KU_05, 
KU_08, KU_08 
KK_02, KK_04, 
KK_09 
 

nauki biologiczne, 
psychologia, nauki 
o kulturze i religii, 
literaturoznawstwo, 
filozofia 
(w zależności od 
wyborów tematów 
prac dyplomowych 
przez studentów) 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

W ramach seminarium studenci będą uczyć się pisać i recenzować prace licencjackie, prezentować fragmenty prac, uczestniczyć 
w dyskusjach ogólnych i moderować dyskusje wokół tematów i struktury swoich prac oraz stosowanej metodologii i terminologii. 
Studenci wybierają tematy, którymi zajmują się w ramach seminarium licencjackiego zgodnie z zainteresowaniami i problematyką 
pracy dyplomowej.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Inne: referat lub projekt związany z pracą dyplomową, aktywność, praca dyplomowa 

Praktyki         90 6 KK_05 
 
 

 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Studenckie praktyki zawodowe na kierunku antropozoologia są obowiązkowe – wynikające z programu studiów i organizowane przez 
Wydział „Artes Liberales”. Wymiar praktyk wynosi łącznie 90 godzin akademickich, za które student otrzymuje 6 ECTS.  W sylabusie 
praktyk zawodowych określa się efekty uczenia się oraz treści kształcenia zdefiniowane dla praktyk, a także metody ich weryfikacji 
i kryteria oceniania. Obowiązkowe praktyki na kierunku antropozoologia są niezależne od praktyk zawodowych przygotowujących do 
zawodu nauczyciela, które nie są obowiązkowe na tym kierunku.  

Praktyki zawodowe mogą mieć formę: 
- praktyki odbywanej w Uniwersytecie Warszawskim, o ile umożliwiają realizację efektów kształcenia; 
- praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych, których zakres działania, potencjał kadrowy i infrastruktura odpowiadają celom 
i efektom uczenia się zdefiniowanym dla praktyk zawodowych, w szczególności: wydziałach ochrony środowiska urzędów 
miejskich, powiatowych i gminnych, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt, organizacjach na rzecz zwierząt, 
gospodarstwach agroturystycznych ze zwierzętami, ośrodkach edukacyjnych oferujących  kontakt ze zwierzętami lub wiedzę 
o zwierzętach, ośrodkach terapii przez kontakt ze zwierzętami, gabinetach weterynarii, placówkach naukowych zajmujących się 
badaniami związanymi ze zwierzętami i środowiskiem. 
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- pracy zawodowej lub działalności gospodarczej, której charakter odpowiada celom i efektom uczenia się zdefiniowanym dla 
praktyk zawodowych. 
Student sam proponuje wybrane przez siebie miejsce praktyk lub zgłasza się do opiekuna praktyk z prośba o rekomendację 
placówki do odbycia praktyk. 
 
Studenckie praktyki mają na celu: (i) pogłębienie wiedzy zdobywanej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, (ii) 
zapoznanie studentów ze specyfiką środowiska zawodowego, (iii) kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych 
związanych z miejscem odbywania praktyki i poznanie tamże struktury organizacyjnej, zasad planowania i organizacji pracy oraz 
podziału kompetencji, (iv) doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, 
sumienności, odpowiedzialności za  powierzone zadania.  
 
 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Opiekun praktyk ocenia zgodność praktyk z efektami uczenia się na podstawie zakresu obowiązków praktykanta i dziennika 
praktyk. Praktyki zawodowe zaliczane są na ocenę. Ocena końcowa z praktyk jest wystawiana przez opiekuna praktyk na 
podstawie zakresu obowiązków praktykanta, dziennika praktyk i ewentualnie oceny lub opinii wystawionej przez opiekuna 
praktykanta w placówce, w której odbywały się praktyki, o ile została ona wystawiona. 

Przedmioty 
dowolnego wyboru 
z całej puli 
Wydziału "Artes 
Liberales", 
Wydziału Biologii 
i Wydziału 
Psychologii 

        60 4   

Przedmioty 
ogólnouniwersytec
kie 

        30 2   

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozszerzenie wiedzy studenta w wybranym przez niego zakresie wiedzy w ramach zajęć oferowanych wydziały współtworzące 
kierunek poza programem zajęć obowiązkowych na kierunku Antropozoologia.  

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Zgodne z zapisami w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 
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Wychowanie 
fizyczne 

   30     30 0   

 
Łączna liczba punktów ECTS (roku): 60 ECTS (30 ECTS w I sem. i 30 ECTS w II sem.) 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 780 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2618 
 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne 28% 

Dziedzina nauk społecznych psychologia 20% 

Dziedzina nauk humanistycznych nauki o kulturze i religii 14% 

Dziedzina nauk humanistycznych filozofia 10% 

Dziedzina nauk humanistycznych literaturoznawstwo 3% 

”. 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta w wybranym przez niego zakresie. Treści programowe przedmiotów 
ogólnouniwersyteckich nie mogą pokrywać się z treściami programowymi przedmiotów kierunkowych. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Zgodne z zapisami w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student. 



 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 6 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

PROGRAM STUDIÓW 

architektura przestrzeni informacyjnych 

nazwa kierunku studiów architektura przestrzeni informacyjnych 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Architecture of Information Spaces 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom (nazwa kwalifikacji w oryginalnym 

brzmieniu, poziom PRK) 
licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

96 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub 

nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 
5 

 



 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział dyscyplin Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów 
uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych 

Nauki o komunikacji społecznej 

i mediach 

92% nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Nauki socjologiczne 2%  

Psychologia 2%  

Dziedzina nauk humanistycznych 

Historia 1%  

Językoznawstwo 2%  

Dziedzina nauk ścisłych i 

przyrodniczych 

Informatyka 1%  

Razem  100%  

 

 

 

 

 

 

 

 



Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w zaawansowanym stopniu specyfikę przedmiotową, teorię i metodologię 
badawczą nauki o komunikacji społecznej i mediach w zakresie informatologii 
ibibliologii 

P6S_WG 

K_W02 teorie i metodologię badawczą dyscyplin pokrewnych właściwych dla kierunku 
studiów - w zakresie odpowiadającym współpracy i/lub inspiracji interdyscyplinarnej 

P6S_WG 

K_W03 terminologię specjalistyczną nauki o komunikacji społecznej i mediach w zakresie 
informatologii i bibliologii oraz dyscyplin pokrewnych właściwych dla kierunku 
studiów 

P6S_WG 

K_W04 metody analizy i interpretacji wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, 
teorii lub szkół badawczych nauki o komunikacji społecznej i mediach w zakresie 
informatologii i bibliologii i dyscyplin pokrewnych, właściwych dla kierunku studiów 

P6S_WG 

K_W05 zasady działania systemów informacyjnych: ogólne i zawężone do poszczególnych 
obszarów i kontekstów działalności badawczej i/lub zawodowej 

P6S_WK 

K_W06 historię, zasady i formy działania instytucji informacji i kultury różnego typu; procesy 
tworzenia, zarządzania i oceny jakości zasobów informacji oraz procedur i narzędzi 
dostępu do nich 

P6S_WK 

K_W07 podstawowe strategie i metody wyszukiwania informacji, weryfikacji jej jakości 
i wiarygodności 

P6S_WK 



K_W08 metody, formy i uwarunkowania psychologiczno-społeczne komunikowania się 
z odbiorcami/ użytkownikami informacji 

P6S_WK 

K_W09 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego oraz formy rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej mające 
zastosowanie w szeroko rozumianej działalności informacyjnej  

P6S_WK 

K_W10 strukturę języka oraz zasady poprawnego budowania tekstów P6S_WG 

K_W11 podstawowe kierunki psychologiczne oraz charakterystykę psychologiczną 
człowieka 

P6S_WG 

K_W12 podstawowe pojęcia i koncepcje oraz wybrane obszary badawcze socjologii P6S_WG 

K_W13 historię i etapy rozwoju nauki, jej strukturę i organizację P6S_WG 

K_W14 zastosowanie infrastruktury informatycznej do sieciowej organizacji i dystrybucji 
informacji 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 zastosować teorie, terminologię i metody badawcze z obszaru  nauki o komunikacji 
społecznej i mediach w zakresie bibliologii i informatologii i dyscyplin pokrewnych, 
właściwe dla kierunku studiów, do projektowania i realizacji zadań badawczych 
i zawodowych 

P6S_UW 

K_U02 samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać źródła pod kątem ich rzetelności 
i wiarygodności; selekcjonować i użytkować informacje z nich pochodzące dla 
potrzeb własnych i użytkowników oraz wprowadzać je w obieg informacji za pomocą 
mediów klasycznych i społecznościowych 

P6S_UW 

K_U03 identyfikować rodzaje i podstawowe cechy systemów organizacji wiedzy oraz 
identyfikować i analizować potrzeby i zachowania informacyjne ich użytkowników 

P6S_UW 

K_U04 prowadzić działania edukacyjne, animacyjne i promocyjne związane z działalnością 
informacyjną i/lub kulturalną, w tym kształcenie kompetencji informacyjnych 

P6S_UW 

K_U05 analizować funkcjonowanie instytucji i/lub ich działów prowadzących działalność 
informacyjną; oceniać efektywność realizacji usług informacyjnych i kulturalnych 

P6S_UW 

K_U06 komunikować się w formie ustnej lub pisemnej w zakresie odpowiadającym 
kierunkowi studiów, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych 
i właściwej terminologii oraz źródeł informacji 

P6S_UK 



K_U07 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

P6S_UK 

K_U08 planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole w zakresie zadań 
związanych z działalnością informacyjną i/lub kulturalną 

P6S_UG 

K_U09 samodzielnie zdobywać nową wiedzę i umiejętności służące identyfikacji 
i rozwiązywaniu praktycznych i teoretycznych problemów nauki o komunikacji 
społecznej i mediach w zakresie bibliologii i informatologii, w szczególności 
architektury przestrzeni informacyjnych 

P6S_UU 

K_U10 przeprowadzić analityczną interpretację danych, z wykorzystaniem wybranych 
narzędzi  

P6S_UW 

K_U11 stosować zasady poprawnego budowania tekstów P6S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy niezbędnej do realizacji działań badawczych 
i/lub zawodowych oraz korzystania z wiedzy ekspertów w zakresie dziedzin 
związanych z architekturą przestrzeni informacyjnych 

P6S_KK 

K_K02 wypełniania zawodowych zobowiązań społecznych, związanych z działalnością 
informacyjną i uczestnictwem w kulturze 

P6S_KO 

K_K03 przestrzegania zasad etycznych pracownika informacji P6S_KR 

K_K04 realizowania powierzonych zadań, pracując w zespole i pełniąc w nim różne role, 
włącznie z rolą lidera 

P6S_KR 

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 

 

 



Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Nauka o informacji 

15   15     30 4 K_W01, K_W03, K_U01, 

K_K01 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką badawczą nauki o informacji w ujęciu historycznym oraz współczesnym. 

W szczególności, studenci będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi problemami badawczymi w obszarze badawczym 

architektury przestrzeni informacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

egzamin ustny, esej, praca na zajęciach 

 
Źródła informacji 

15    15    30 4 K_W04, K_W07, K_U02, 

K_K01, K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  
Nabycie umiejętności w zakresie posługiwania się tradycyjnymi i elektronicznymi źródłami informacji z różnych dziedzin wiedzy; 

wykształcenie umiejętności wyszukiwania i zbierania informacji za pomocą różnego rodzaju źródeł informacji. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 



 

Metadane I 

15    30    45 4 K_W04, K_W06, K_U03, 

K_K01 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przegląd głównych tendencji w zakresie unifikacji reguł opisu formalnego dokumentów i podstawowych standardów w zakresie 

opracowania zbiorów. Głównym celem zajęć jest omówienie zmian w zasadach opisu, które dokonują się pod wpływem cyfrowej 

rewolucji, w tym wzrastającej roli dokumentów elektronicznych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca na zajęciach 

Wprowadzenie do 

architektury 

informacji 

15    30 

 

   45 4 K_W01, K_W02, K_W03, 

K_U01, K_K01 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami badawczymi architektury informacji oraz jej terminologią 

a także założeniami metodyki projektowania architektury informacji na potrzeby cyfrowych usług informacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca na zajęciach 

Strategie i metody 

wyszukiwania 

informacji 

    30    30 3 K_W05, K_W06, K_W07, 

K_U02, K_U03, K_U08, 

K_K01, K_K02, K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone są strategiom i metodom wyszukiwania informacji w tradycyjnych i elektronicznych systemach informacyjno-

wyszukiwawczych (katalogach, bazach danych, zasobach Internetu). Na zajęciach omawia się aparat wyszukiwawczy tych systemów oraz 

zasady doboru najlepszej strategii – uzależnionej od potrzeb informacyjnych użytkowników i wykorzystywanych źródeł. Ponadto 

zaprezentowane zostaną narzędzia i źródła przydatne w procesie wyszukiwania informacji. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, praca na zajęciach 



Elementy 

językoznawstwa 

15        15 2 K_W02, K_W10, K_U01, 

K_U03, K_K01 

Językoznawstwo 

Treści programowe  
Przedmiot daje studentom – nieposiadającym teoretycznego przygotowania językoznawczego – usystematyzowane podstawowe 

wiadomości z zakresu językoznawstwa niezbędne do tworzenia systemów architektury informacji oraz narzędzi kontroli słownictwa. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Redakcja tekstów 

użytkowych 

    30    30 2 K_W04, K_W10, K_U06, 

K_U11, K_K02 

Językoznawstwo 

Treści programowe  
Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat kultury języka polskiego oraz nabycie praktycznych umiejętności redagowania 

tekstów funkcjonalnych i użytkowych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

sprawdzian pisemny, praca na zajęciach 

Wstęp do psychologii 15        15 2 K_W02, K_W03, K_W11, 

K_K01 

Psychologia 

Treści programowe  

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami psychologii ogólnej oraz psychologii poznawczej. Treści 

szczegółowe: główne kierunki psychologiczne, charakterystyka psychologiczna człowieka (procesy poznawcze, uczenie się, 

pamięć, myślenie, rozwiązywanie problemów, inteligencja (teorie i znaczenie w procesie uczenia się), procesy emocjonalno-

motywacyjne), frustracja i stres, osobowość (czynniki rozwoju osobowości), temperament (regulacyjna teoria temperamentu), 

procesy poznawcze 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 



Język obcy        60 

lektor

at 

60 2 K_U07  

Treści programowe  
Przygotowanie studentów do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu 

Wychowanie fizyczne        30 30 0   

Treści programowe  
Utrzymanie i podnoszenie sprawności fizycznej. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu 

Technologie 

informacyjne 

i komunikacyjne 

    30    30 2 K_W03, K_W05, K_U08, 

K_K01 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności w zakresie obsługi wybranych technologii informacyjno-

komunikacyjnych zarówno na potrzeb działalności zawodowej, jak i badawczej, w zakresie odpowiadającym kierunkowi studiów. 

Treści programowe obejmują przegląd funkcjonalności aplikacji biurowych na poziomie średniozaawansowanym 

i zaawansowanym.,  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, praca na zajęciach 



Podstawy ochrony 

własności 

intelektualnej 

4        4 0,5 K_W09, K_U08, K_K02, 

K_K03 

 

Treści programowe  
Celem zajęć jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Test 

Bezpieczeństwo i 

higiena pracy 

4        4 0,5   

Treści programowe  
Zapoznanie studentów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Test 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 368 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1868 + minimum 60  

zajęcia ogólnouniwersyteckie i fakultatywne 

  



Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 

dyscypliny, do których 

odnosi się przedmiot 
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Historia informacji 

i komunikacji 

15   15     30 4 K_W01, K_W02, K_W06, 

K_U01, K_U05, K_U06, 

K_K01, K_K02 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką historii informacji i komunikacji w perspektywie badań bibliologiczno-

informatologicznych oraz dyscyplin pokrewnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian spowodowanych przez rewolucję cyfrową 

od lat 60. XX w. W toku kursu studenci poznają wybrane teorie i koncepcje komunikacji społecznej, mające zastosowanie dla 

badań z zakresu architektury informacji oraz podstawową terminologię dotyczącą historii informacji i komunikacji. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, prezentacja 

Metadane II 

    30    30 3 K_W04, K_W05, K_U03, 

K_K01 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem kursu jest opanowanie przez studentów podstawowych zagadnień z zakresu odwzorowania treści różnych typów 

dokumentów takich jak dokumenty tekstowe i ikonograficzne. Studenci zapoznają się z różnymi podejściami do analizy treści 

dokumentu oraz pragmatyką wybranych systemów organizacji wiedzy. 



Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Sprawdzian pisemny, praca na zajęciach 

Podstawy kontroli 

słownictwa 

    30    30 3 K_W03, K_W05, K_U01, 

K_U03, K_K01, K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zrozumienie roli, funkcji oraz podstaw projektowania wybranych narzędzi kontroli słownictwa w postaci kartotek 

wzorcowych (np. haseł osobowych, korporatywnych, geograficznych) mających zastosowanie w projektowaniu architektury 

informacji w systemach informacyjnych.   

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, praca na zajęciach 

Architektura 

systemów 

informacyjnych 

    30    30 2 K_W01, K_W03, K_W05, 

K_U01, K_K01, K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z teorią i terminologią oraz wybranymi metodami i technikami modelowania 

konceptualnego systemów informacyjnych. W ramach zajęć studenci będą realizowali projekty badawcze, których celem będzie 

opracowanie modelu wybranych usług informacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, praca na zajęciach 

Wstęp do socjologii 

 15       15 2 K_W03, K_W12, K_U01, 

K_K01 

Nauki socjologiczne 

Treści programowe  
Celem kursu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi pojęciami i koncepcjami oraz wybranymi obszarami badawczymi 

socjologii.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

sprawdzian pisemny, praca na zajęciach 



Architektura sieci 

komputerowych 

    15    15 1 K_W02, K_W05, K_W14, 

K_U01, K_U05, K_K01 

Informatyka 

Treści programowe  
Celem kursu jest zaznajomienie studentów z sieciowym modelem organizacji i dystrybucji informacji z wykorzystaniem 

infrastruktury teleinformatycznej. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

prezentacja, praca na zajęciach 

Instytucje informacji 

 15       15 2 K_W01, K_W04, K_W06, 

K_U01, K_U05, K_U06, 

K_K01, K_K03 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z działalnością instytucji gromadzących, opracowujących i udostępniających informacje. 

Szczególny nacisk położony będzie na instytucje zajmujące się informacją specjalistyczną, przede wszystkim informacją naukową 

i europejską. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

prezentacja, praca na zajęciach 

Język specjalistyczny 

    15    15 2 K_W03, K_U01, K_U06, 

K_K01 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Treści programowe przedmiotu dzielą się na dwie części: 1) podstawy teoretyczne terminologii jako specjalności naukowej; 2) 

praktyka leksykografii terminologicznej. Treści programowe koncentrują się wokół teorii i praktyki terminologii w ujęciu 

informatologicznym w kontekście tworzenia i zarządzania zbiorami informacji terminologicznej. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

prezentacja, sprawdzian pisemny, praca na zajęciach 



Psychologia 

zachowań 

informacyjnych 

 30       30 2 K_W02, K_W08, K_W11, 

K_U01, K_U08, K_K01, 

K_K04 

Psychologia 

Treści programowe  

W trakcie zajęć studenci dowiedzą jakie czynniki afektywne wpływają na zachowania informacyjne. Zapoznają się z metodami 

badawczymi pozwalającymi na poznanie psychologicznych uwarunkowań zachowań informacyjnych, jak również z przykładami 

modeli i projektów badawczych, które odzwierciedlają wiedzę dotychczas uzyskaną w tej dziedzinie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

esej, praca na zajęciach 

Praktyka zawodowa I* 

       60 

Prakt

yki 

60 3 K_W06, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_U06, 

K_U08, K_K01, K_K03, 

K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Student ma możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w instytucjach, których celem jest świadczenie cyfrowych usług 

informacyjnych lub poprzez własną pracę zawodową lub działalność gospodarczą, o ile umożliwiają one osiągnięcie celów 

i efektów kształcenia. Do podmiotów, o których mowa należą wszelkie instytucje, których celem jest świadczenie cyfrowych usług 

informacyjnych, projektowanie i wdrażanie usług informacyjnych lub badanie korzystania z usług informacyjnych. Podmioty te 

mogą funkcjonować zarówno na rynku komercyjnym jak i administracji rządowej i publicznej w sektorze nauki, oświaty czy też 

kultury. Dla sektora komercyjnego są to np. firmy świadczące usługi w zakresie projektowania serwisów www, aplikacji mobilnych, 

badania użyteczności i user experience, projektowania interfejsów graficznych użytkownika, agencje z obszaru marketingu 

elektronicznego i mediów społecznościowych, redakcje portali i serwisów internetowych. Do podmiotów z tego sektora zaliczają się 

również instytucje, w których funkcjonują komórki odpowiedzialne za sterowanie przepływem informacji w ramach infrastruktury 

informacyjnej w postaci wewnętrznych systemów informacyjnych (np. działy Research Development lub inne o podobnym profilu).  

Dla sektora publicznego są to instytucje oferujące cyfrowe usługi informacyjne w postaci systemów informacyjnych i baz danych 

dokumentujących ich działalność statutową, np. biblioteki, galerie, muzea i archiwa a także organy administracji publicznej 

świadczące tego typu usługi informacyjne. 

Student ma możliwość realizacji praktyk w miejscu wskazanym przez opiekuna praktyk z dostępnej listy podmiotów 

współpracujących w tym zakresie z Wydziałem lub w miejscu zaproponowanym przez siebie, o ile podmiot ten wyraża zgodę na 

przeprowadzenie praktyk, zostanie zaakceptowany przez opiekuna praktyk oraz podpisze z Uniwersytetem Warszawskim umowę 

określającą zakres i zasady współpracy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację praktyk u różnych pracodawców.  

Szczegółowe zasady realizacji praktyk reguluje Uchwała nr 24/2020 Rady Dydaktycznej  dla kierunków: architektura przestrzeni 

informacyjnych, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, publikowanie współczesne z dnia 5 października 2020 r. w sprawie 

zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych. 



Treści programowe dla praktyk na danym etapie: funkcjonowanie instytucji informacji, organizacja działalności i usług 

informacyjnych; realizacja działalności i usług informacyjnych. 

Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk zawodowych na podstawie stosownych dokumentów 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

dzienniczek praktyk, opinia opiekuna 

Informacja 

specjalistyczna: 

nauka, kultura, 

biznes* 

    30 (2 

x 15) 

   30 4 (2+2) K_W04, K_W07, K_U02, 

K_U05, K_K01, K_K02 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Moduł składa się z trzech przedmiotów (dwa do wyboru), które koncentrują się na źródłach informacji specjalistycznej z obszaru 

nauki (1), kultury (2) i informacji biznesowej (3).  

1. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z działalnością instytucji gromadzących, opracowujących i udostępniających informacje 

naukową. 

2. Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności wyszukiwania, oceny oraz przetwarzania informacji w zakresie 

informacji o kulturze. Zajęcia koncentrują się na zagadnieniach związanych z działalnością informacyjną i praktykami 

informacyjnymi w zakresie kultury. 

3. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką metod wykorzystania, analiz i interpretacji zasobów 

informacyjnych w zakresie biznesu. W ujęciu praktycznym studenci uczyć się będą strategii wyszukiwania informacji w źródłach 

informacyjnych z tego zakresu. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu 

Język obcy* 

       60 

Lekto

rat 

60 2 K_U07  

Treści programowe  
Przygotowanie studenta do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu 



Wychowanie fizyczne 

   30     30 0   

Treści programowe  
Utrzymanie i podnoszenie sprawności fizycznej. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1868 + minimum 60 

zajęcia ogólnouniwersyteckie i fakultatywne  

 

  



Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 

dyscypliny, do których 

odnosi się przedmiot 
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Podstawy organizacji 

wiedzy 

 30       30 4 K_W01, K_W05, K_U01, 

K_U03, K_K01 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot stanowi wprowadzenie do teorii, koncepcji oraz metody organizowania wiedzy, w szczególności w systemach 

informacyjnych. Omawiane są: organizacja wiedzy jako dyscyplina badawcza; pojęcie wiedzy i kategorie wiedzy odwzorowanej 

w systemach informacyjnych; problematyka organizacji wiedzy w świetle teorii psychologii poznawczej, teorii organizacji wiedzy 

w nauce o informacji i teorii reprezentacji wiedzy w systemach inteligentnych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Egzamin ustny, prezentacja  

Media i komunikacja 

społeczna 

 30       30 3 K_W02, K_W03, K_W04, 

K_U01, K_U05, K_K01, 

K_K02 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

  



Treści programowe  

Poznanie mechanizmów komunikacji społecznej ma prowadzić do określenia ich swoistości i uchwycenia ich roli w całościowo 

pojmowanej kulturze. Zajęcia mają też zwrócić uwagę na społeczny kontekst symbolicznych procesów komunikowania, aby 

nauczyć ich, zgodnie ze zdaniem J. Goody’ego „tłumaczyć ludzką historię poprzez środki i sposoby komunikacji". Część zajęć 

poświęcona jest też omówieniu przesłanek tworzenia nowego ładu komunikacyjnego oraz współczesnych tendencji w komunikacji 

społecznej, w tym wpływu nowych rozwiązań technologicznych. Zapoznanie studentów z wybranym repertuarem zjawisk 

składających się na komunikację społeczną: mowa i pismo, sztuka, media, elektroniczne środki przekazu. Poznanie tych systemów 

ma prowadzić do określenia ich swoistości i uchwycenia ich roli w całościowo pojmowanej kulturze. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca na zajęciach 

Elementy 

naukoznawstwa 

 15       15 1 K_W02, K_W13, K_U01, 

K_K01 

Historia 

Treści programowe  

Zaprezentowanie najważniejszych etapów w rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Omówienie: klasyfikacji nauk jako czynnika 

porządkującego naukę; finasowania nauki jako elementu dynamizującego lub zwalniającego rozwój nauk; teorie rozwoju nauki jako 

sposób dynamizowania wszystkich nauk; naukometrii jako wsparcia dla oceny ilości i jakości edukacji na świecie; ustawy 

o szkolnictwie wyższym jako czynnika porządkującego i organizującego naukę. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

prezentacja, praca na zajęciach 

Prawne i etyczne 

aspekty usług 

informacyjnych 

 15       15 2 K_W02, K_W09, K_U02, 

K_U05, K_K03 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

W ramach przedmiotu omawiane będą związki prawa z informacją w odniesieniu do działalności instytucji i usług informacyjnych. 

Omawiane będą obszary wpływu prawa na poszczególne etapy cyrkulacji informacji. Przedmiot będzie skupiał się na zmianach 

prawa w odniesieniu do internetu i mediów cyfrowych. Przedmiot obejmuje również tematykę ogólnej etyki informacyjnej oraz etyki 

zawodowej w usług informacyjnych. Omawiane będą etyczne aspekty społeczeństwa informacyjnego, etyka sfery publicznej, 

a także wartości i dylematy pracownika informacji. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

prezentacja, sprawdzian pisemny 



Użyteczność 

serwisów 

informacyjnych 

    30    30 2 K_W05, K_W06, K_W07, 

K_U01, K_U05, K_U06, 

K_U08, K_K01, K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z koncepcją użyteczności oraz obszarem User Experience jako perspektywą oceny 

przyjazności i funkcjonalności internetowych serwisów informacyjnych. W ramach zajęć studenci poznają kryteria i techniki oceny 

użyteczności serwisów internetowych oraz heurystyki badania doświadczeń użytkownika w procesie interakcji z interfejsem 

graficznym serwisów internetowych 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, praca na zajęciach 

Użytkownicy 

i użytkowanie 

informacji 

15   15     30 3 K_W01, K_W07, K_U01, 

K_U03, K_U06, K_U08, 

K_K01, K_K03 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Zagadnienia terminologiczne związane z badaniami użytkowników. Historia i ewolucja podejścia do zagadnień potrzeb 

użytkowników informacji. Modele zachowań informacyjnych. Czynniki wpływające na zachowania informacyjne użytkowników. 

Analiza potrzeb informacyjnych użytkowników z perspektywy różnych sytuacji problemowych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca na zajęciach 

Ekologia informacji 

 15       15 2 K_W01, K_W02, K_W07, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_K01 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z: a) wybranymi koncepcjami i zagadnieniami ekologii informacji, b) wybranymi koncepcjami 

i zagadnieniami teorii i praktyki zachowań informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań informacyjnych jako 

kierunku i przedmiotu badań nauki o informacji, c) problematyką barier informacyjnych, d) właściwą metodologią badawczą. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Esej, praca na zajęciach 



Wprowadzenie do 

badania społecznego 

odbioru treści 

 15       15 2 K_W01, K_W03, K_U01, 

K_U06, K_U08, K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  
Metodologia badań ilościowych i jakościowych w zakresie: czytelnictwa (ogólnie), czytelnictwa prasy, badań opinii publicznej 

i odbioru mediów audiowizualnych oraz elektronicznych 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

projekt 

Podstawy pedagogiki 

w edukacji 

informacyjnej 

i kulturalnej 

 30       30 2 K_W02, K_W03, K_W08, 

K_U01, K_U04, K_U02 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Podstawowa wiedza pedagogiczna mająca zastosowanie w edukacji informacyjnej i kulturalnej: metody i formy pracy z 

użytkownikami informacji, dobór metod i form pracy w zależności od sytuacji edukacyjnej; potrzeby i kompetencje użytkowników 

zależne m.in. od ich wieku i zainteresowań.   

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

praca na zajęciach, sprawdzian pisemny 

Podstawy tworzenia 

biznesu 

 15       15 1 K_W02, K_W09, K_U02, 

K_U05, K_U08, K_K03, 

K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  
Celem kursu jest wprowadzenie studentów w problematykę regulacji i form organizacyjno-prawnych związanych z zakładaniem 

i prowadzeniem podmiotów z sektora usług informacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, praca na zajęciach 

  



Metody pracy z 

użytkownikiem* (1 z 3 

– dzieci, młodzież, 

dorośli 

 30 

(15+1

5) 

      30 

(15+15) 

2 K_W02, K_W03, K_W08, 

K_U01, K_U04, K_U05, 

K_U6, K_K02, K_K03, 

K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Moduł składa się z trzech przedmiotów (dwa do wyboru). 1. Metody pracy z użytkownikiem – dzieci. 2. Metody pracy z 

użytkownikiem – młodzież. 3. Metody pracy z użytkownikiem – dorośli. Rozwinięcie problematyki metod i form pracy dobieranych 

ze względu na grupę odbiorców. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu 

Język obcy* 

       60 

lektor

at 

60  2 K_U07  

Treści programowe  
Przygotowanie studenta do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu 

Wychowanie fizyczne 

   30     30 0   

Treści programowe  
Utrzymanie i podnoszenie sprawności fizycznej. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Zaliczenie  

Komunikacja 

naukowa 

    15    15 2 K_W01, K_W02, K_U01, 

K_U05, K_K01, K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 



Treści programowe  

Celem zajęć jest pobudzenie krytycznej i popartej wiedzą refleksji nad rozumieniem istoty komunikacji naukowej, zwłaszcza 

w środowisku cyfrowym. Zdobyta na zajęciach wiedza będzie przydatna nie tylko w toku studiów, ale także w codziennym życiu. 

Zajęcia pozwolą na zapoznanie się z teorią i praktyką - omówione zostaną teoretyczne modele komunikacji i zaprezentowane ich 

praktyczne wdrożenia. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, praca na zajęciach 

Wprowadzenie do 

GLAM 

 15       15 2 K_W01, K_W04, K_W06, 

K_U01, K_U05, K_U06, 

K_K02, K_K03 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  
Specyfika funkcjonowania sektora GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea). Podobieństwa i różnice w zakresie: zbiorów, ich 

opracowania i udostępniania, użytkowników, form pracy, działalności edukacyjnej i informacyjnej 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Prezentacja, praca na zajęciach 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 375 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1868 + minimum 60 

zajęcia ogólnouniwersyteckie i fakultatywne 

 

  



Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 

dyscypliny, do których 

odnosi się przedmiot 
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Metody badań w 

nauce o informacji 

    30    30 2 K_W01, K_W03, K_U01, 

K_U08, K_K01, K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  
Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodologią nauki o informacji w ujęciu historycznym oraz w nawiązaniu do 

współczesnych problemów badawczych podejmowanych w tym obszarze 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, prezentacja  

Kompetencje 

informacyjne 

      15  15 3 K_W01, K_W02, K_W07, 

K_W08, K_U01, K_U02, 

K_U04, K_U06, K_K02, 

K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Znaczenie kompetencji informacyjnych we współczesnym społeczeństwie. Kompetencje informacyjne wśród innych kompetencji 

kluczowych. Model dostępu do nowych mediów Jana van Dijka. Metody i narzędzia badawcze. Kształcenie kompetencji 

informacyjnych. Kompetencje informacyjne w świetle relacyjnej teorii kultury. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, praca na zajęciach 



Podstawy organizacji 

i zarządzania 

 15       15 2 K_W02, K_W06, K_U01, 

K_U03, K_U05, K_K01 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studenta w problematykę organizacji i zarządzania w instytucjach informacji. Tematyka 

prezentowana podczas zajęć dotyczy historii w zakresie organizacji i zarządzania, uwzględniającej różne nurty i działające w nich 

szkoły ze szczególnym odniesieniem do instytucji związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem, przechowywaniem 

i rozpowszechnianiem informacji. W ramach kursu zostaną przedstawione koncepcje, metody i narzędzia mające odniesienie do 

zarządzania i organizacji w instytucjach informacji. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Test, praca na zajęciach 

Projektowanie baz 

danych 

    30    30 3 K_W02, K_W03, K_W05, 

K_U01, K_U03, K_U08, 

K_K02, K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot stanowi wprowadzenie w problematykę baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem relacyjnych baz danych. 

Przedstawia zagadnienia związane z projektowaniem systemów bazodanowych, od postawienia problemu (analizy potrzeb), aż po 

implementację wybranego systemu i jego optymalizacją. Badanie i zastosowania baz danych w informatologii. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, praca na zajęciach 

Projektowanie 

i ocena serwisów 

informacyjnych 

      30  30 3 K_W01, K_W03, K_W05, 

K_U01, K_U03, K_U08, 

K_K02, K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z metodyką i narzędziami projektowania sieciowych serwisów informacyjnych oraz 

oceną ich efektywności. Na poziomie metodyki treści kursu bazują na koncepcji architektury informacji jako koncepcji 

projektowania sieciowych usług informacyjnych. W ramach kursu studenci posiądą wiedzę związaną z zastosowaniem standardów 

projektowania serwisów internetowych oraz wymagane kompetencje z obszaru właściwych technologii informacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, praca na zajęciach 



Praktyka zawodowa 

II* 

       60 

prakt

yki 

60 3 K_W06, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_U06, 

K_U08, K_K01, K_K03, 

K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Student ma możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w instytucjach, których celem jest świadczenie cyfrowych usług 

informacyjnych lub poprzez własną pracę zawodową lub działalność gospodarczą, o ile umożliwiają one osiągnięcie celów 

i efektów kształcenia. Do podmiotów, o których mowa należą wszelkie instytucje, których celem jest świadczenie cyfrowych usług 

informacyjnych, projektowanie i wdrażanie usług informacyjnych lub badanie korzystania z usług informacyjnych. Podmioty te 

mogą funkcjonować zarówno na rynku komercyjnym jak i administracji rządowej i publicznej w sektorze nauki, oświaty czy też 

kultury. Dla sektora komercyjnego są to np. firmy świadczące usługi w zakresie projektowania serwisów www, aplikacji mobilnych, 

badania użyteczności i user experience, projektowania interfejsów graficznych użytkownika, agencje z obszaru marketingu 

elektronicznego i mediów społecznościowych, redakcje portali i serwisów internetowych. Do podmiotów z tego sektora zaliczają się 

również instytucje, w których funkcjonują komórki odpowiedzialne za sterowanie przepływem informacji w ramach infrastruktury 

informacyjnej w postaci wewnętrznych systemów informacyjnych (np. działy Research Development lub inne o podobnym profilu).  

Dla sektora publicznego są to instytucje oferujące cyfrowe usługi informacyjne w postaci systemów informacyjnych i baz danych 

dokumentujących ich działalność statutową, np. biblioteki, galerie, muzea i archiwa a także organy administracji publicznej 

świadczące tego typu usługi informacyjne. 

Student ma możliwość realizacji praktyk w miejscu wskazanym przez opiekuna praktyk z dostępnej listy podmiotów 

współpracujących w tym zakresie z Wydziałem lub w miejscu zaproponowanym przez siebie, o ile podmiot ten wyraża zgodę na 

przeprowadzenie praktyk, zostanie zaakceptowany przez opiekuna praktyk oraz podpisze z Uniwersytetem Warszawskim umowę 

określającą zakres i zasady współpracy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację praktyk u różnych pracodawców.  

Szczegółowe zasady realizacji praktyk reguluje Uchwała nr 24/2020 Rady Dydaktycznej  dla kierunków: architektura przestrzeni 

informacyjnych, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, publikowanie współczesne z dnia 5 października 2020 r. w sprawie 

zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych. 

Treści programowe dla praktyk na danym etapie: aktywne uczestnictwo w działalności informacyjnej; ocena i optymalizacja 

działalności i usług informacyjnych 

Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk zawodowych na podstawie stosownych dokumentów 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

dzienniczek praktyk, opinia opiekuna 



Animacja kultury*: 

dzieci, młodzież, 

dorośli 

     15   15 2 K_W01, K_W06, K_W08, 

K_U04, K_U05, K_U06, 

K_U08, K_K02, K_K03 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Moduł składa się z trzech przedmiotów (jeden do wyboru) – 1. Animacja kultury – dzieci. 2. Animacja kultury – młodzież. 3. 

Animacja kultury – dorośli. Ich celem jest omówienie miejsca działań animacyjnych w bibliotekach i innych instytucjach kultury, 

przykładów dobrych praktyk, form dostosowanych do potrzeb wybranej grupy wiekowej. Studenci mają za zadanie zaprojektować 

przedsięwzięcie animacyjne. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu 

Informacja 

specjalistyczna*: (2 

do wyboru: edukacja, 

zdrowie, Unia 

Europejska) 

    30 (2 

x 15) 

   30 4 (2+2) K_W04, K_W07, K_U02, 

K_U05, K_K01, K_K02 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Moduł składa się z trzech przedmiotów (dwa do wyboru), które koncentrują się na źródłach informacji specjalistycznej z obszaru 

edukacji (1), zdrowia (2) i Unii Europejskiej (3).  

1.Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności wyszukiwania, oceny oraz przetwarzania informacji z zakresu edukacji 

i kształcenia. W ramach zajęć zostaną omówione najważniejsze źródła pełnotekstowe oraz udostępniające metadane zarówno 

o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. 

2. Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności wyszukiwania, oceny oraz przetwarzania informacji w zakresie 

informacji o zdrowiu i medycynie. W ramach zajęć zostaną omówione najważniejsze źródła pełnotekstowe oraz udostępniające 

metadane zarówno o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. 

3. Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności wyszukiwania, oceny oraz przetwarzania informacji w zakresie 

informacji tworzonych przez agendy Unii Europejskiej. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu 



Język obcy* 

       60 

lektor

at 

60 2 + 2 

punkty 

za 

egzamin 

K_U07  

Treści programowe  
Przygotowanie studenta do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. Egzamin 

Systemy organizacji 

wiedzy 

15      30  45 4 K_W01, K_W05, K_U01, 

K_U03, K_U08, K_K01, 

K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot stanowi pogłębienie treści programowych realizowanych podczas zajęć Podstawy organizacji wiedzy. Celem kursu jest 

zapoznanie studentów z teorią i metodologią konstrukcji systemów organizacji wiedzy. Wykład podejmuje zagadnienia teoretyczne 

związane z projektowaniem, badaniem i funkcjonowaniem systemów organizacji wiedzy zarówno w tradycyjnych jak i sieciowych 

systemach informacyjnych. Podczas ćwiczeń studenci będą realizowali projekty badawcze, których celem będzie z jednej strony 

badanie funkcjonujących systemów organizacji, z drugiej - opracowanie założeń metodycznych oraz zaprojektowanie systemu 

organizacji wiedzy na potrzeby danego systemu informacyjnego. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Esej, projekt, praca na zajęciach 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1868 + 
minimum 60  zajęcia ogólnouniwersyteckie i fakultatywne 
 
 
 
 
 
 



Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 

g
o

d
z
in

 z
a
ję

ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 

dyscypliny, do których 

odnosi się przedmiot 
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Seminarium 

dyplomowe* 

  30      30 2 K_W01, K_W02, K_W07, 

K_W09, K_U01, K_U02, 

K_U06, K_U07, K_K01, 

K_K03 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do przeprowadzenia procesu badawczego realizowanego w ramach przygotowywanej 

pracy dyplomowej. W ramach zajęć studenci poznają podstawy warsztatu pracy naukowej oraz propedeutykę pracy naukowej. 

Celem seminarium jest również identyfikacja kluczowych problemów badawczych podejmowanych w ramach architektury 

przestrzeni informacyjnych w dyskursie naukowym oraz wybór zagadnienia, które będzie stanowiło przedmiot i cel badań podjętych 

w ramach pracy dyplomowej. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

praca pisemna 

Zarządzanie 

informacją 

15      15  30 4 K_W01, K_W03, K_W06, 

K_W07, K_U01, K_U05, 

K_K01 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kluczowymi pojęciami, koncepcjami, modelami oraz narzędziami zarządzania 

informacją i wiedzą. Przedmiot ma na celu przedstawienie studentom problematyki zarządzania informacją i wiedzą we 

współczesnych organizacjach. Omawiane są podstawowe elementy procesu zarządzania i wiedzą (lokalizowanie, rozwijanie, 

pozyskiwanie, zachowywanie oraz stosowanie wiedzy). 



Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Sprawdzian pisemny, projekt, praca na zajęciach 

Systemy zarządzania 

treścią 

    15    15 1 K_W02, K_W05, K_U01, 

K_U03, K_U05, K_U08, 

K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z problematyką projektowania sieciowych systemów i usług informacyjnych 

z wykorzystaniem systemów zarządzania treścią (ang. Content Management Systems). W ramach zajęć studenci zapoznają się 

z architekturą oraz wymaganiami funkcjonalnymi wybranych systemów zarządzania treścią (m.in. Wordpress, Drupal) oraz 

przeprowadzają proces ich implementacji. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, praca na zajęciach 

Analiza danych 

    30    30 2 K_W02, K_W03, K_U01, 

K_U09, K_K01, K_K04 

Nauki socjologiczne 

Treści programowe  
Treści kursu obejmują zagadnienia analizy spójności danych, elementy statystyki opisowej, tabele przestawne, Celem kursu jest wykształcenie u 

studentów umiejętności analitycznej interpretacji danych oraz obsługi wybranych narzędzi gromadzenia i analizy danych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, praca na zajęciach 

Wizualne 

projektowanie 

informacji 

    15    15 2 K_W02, K_W04, K_W06, 

K_U01, K_U06, K_U08, 

K_K01, K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem kursu jest wykształcenie u studentów umiejętności wykorzystania technologii informacyjnych do projektowania wizualnych 

przekazów informacyjnych. W ramach zajęć studenci będą wykorzystywali technologie informacyjne do projektowania różnych form 

przekazu graficznego (elementy graficzne serwisów internetowych, grafika użytkowa w formie elektronicznej). 



Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, praca na zajęciach 

Web 2.0 i media 

społecznościowe 

    15    15 1 K_W02, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_K01, K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką dotycząca ewolucji World Wide Web oraz cechami i funkcjami 

różnych rodzajów mediów społecznościowych. Pod uwagę zostaną także wzięte narzędzia sieciowe typu mashup, których 

funkcjonalność polega w głównej mierze na łączeniu różnych usług udostępnianych przez serwisy WWW, na przykład w celu 

automatycznego gromadzenia i organizacji sieciowych treści. Wśród zagadnień poruszanych w trakcie zajęć znajdą się więc 

między innymi: problemy definicyjne dotyczące sieci drugiej generacji i wchodzących w jej skład narzędzi, rodzaje, funkcje i cele 

mediów społecznościowych, metody wykorzystania social media w celach komunikacyjnych i informacyjnych oraz analiza 

wybranych w trakcie zajęć usług. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, praca na zajęciach 

Ilościowe badania 

informacji 

15      15  30 3 K_W01, K_W02, K_W03, 

K_U01, K_U05, K_U08, 

K_K01, K_K03, K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  
Zajęcia poświęcone są zastosowaniu metod ilościowych do analizy różnych aspektów piśmiennictwa naukowego i obserwacji na jej 

podstawie zjawisk związanych są komunikacją naukową oraz współczesnym rozwojem nauki. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, sprawdzian pisemny, praca na zajęciach 

Badanie potrzeb 

i praktyk 

informacyjnych 

w sektorze GLAM 

      15  15 2 K_W01, K_W06, K_W07, 

K_U01, K_U03, K_U08, 

K_U09, K_K01, K_K02, 

K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  
Definiowanie praktyk kulturalnych i uczestnictwa w kulturze. Metody badania potrzeb i praktyk informacyjnych w sektorze kultury. 

Potrzeba informacyjna jako potrzeba kulturowa. Realizacja projektów z przedmiotowego zakresu w wybranych instytucjach kultury. 



Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, praca na zajęciach 

Projektowanie usług 

informacyjnych 

      15  15 3 K_W01, K_W07, K_W08, 

K_U01, K_U03, K_U05, 

K_U08, K_K01, K_K02, 

K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  
Usługi informacyjne – definicja. Usługi informacyjne w różnych sferach funkcjonowania człowieka. Zasady i etapy procesu 

projektowania. Opracowanie projektu wybranych usług informacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, praca na zajęciach 

Zajęcia 

ogólnouniwersytecki

e (OGUN)* 

        minimu

m 30 

godzin  

6 K_W01, K_W02, K_U01, 

K_U02, K_U06, K_U09 

 

Treści programowe  
Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 

kształcenia. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu 

Wstęp do tworzenia 

kolekcji cyfrowych 

    30    30 2 K_W03, K_W05, K_U03, 

K_U05, K_U09, K_K01, 

K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem kursu jest przedstawienie problematyki tworzenia i zarządzania repozytorium cyfrowym. W ramach przedmiotu zostanie 

przedstawiona metodyka opracowywania projektu repozytorium cyfrowego wraz z jego implementacją, z wykorzystaniem 

wybranego rozwiązania programistycznego. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, praca na zajęciach 



Społeczny wpływ 

instytucji kultury 

 15       15 2 K_W01, K_W06, K_U01, 

K_U05, K_U06, K_K02 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  
Społeczeństwo i społeczność lokalna jako środowisko funkcjonowania instytucji kultury. Diagnoza potrzeb społecznych oraz 

analiza SWOT instytucji kultury w kontekście jej funkcjonowania w konkretnym otoczeniu społecznym. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

prezentacja, praca na zajęciach 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 + min. 30 zajęcia ogólnouniwersyteckie 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1868 + 
minimum 60  zajęcia ogólnouniwersyteckie i fakultatywne 
 
 
  



Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 

dyscypliny, do których 

odnosi się przedmiot 
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Seminarium 

dyplomowe* 

  30      30 7 K_W01, K_W02, K_W07, 

K_W09, K_U01, K_U02, 

K_U06, K_U07, K_K01, 

K_K03 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do przeprowadzenia procesu badawczego realizowanego w ramach przygotowywanej 

pracy dyplomowej. Celem drugiego semestru seminarium dyplomowego jest opracowanie założeń metodologicznych pracy 

dyplomowej oraz ich realizacja w postaci badań i opracowania treści pracy. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

praca dyplomowa 

Polityka informacyjna 

      15  15 3 K_W01, K_W02, K_W04, 

K_W06, K_U01, K_U05, 

K_U06, K_K02, K_K03 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom problematyki polityki informacyjnej, wskazanie głównych założeń, dobrych i złych 

praktyk w tym obszarze. W ramach zajęć studenci będą realizowali projekt, którego celem będzie opracowanie lub zbadanie 

elementów polityki informacyjnej dla danego podmiotu. W ramach tego zadania studenci muszą wykazać się wiedzą 

i umiejętnościami pozyskanymi w trakcie semestru. 



Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Test, praca na zajęciach 

Bezpieczeństwo 

informacji 

    15    15 2 K_W04, K_W05, K_W09, 

K_U01, K_U05, K_U08, 

K_K01 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa informacji zarówno w wymiarze prawnym jak i konstrukcji 

polityki bezpieczeństwa informacji w skali makro i mikro. Problematyka bezpieczeństwa informacji prezentowana w ramach kursu 

zostanie przedstawiona z punktu widzenia zarządzania informacją i będzie uwzględniać zarówno aspekty prawne, organizacyjne 

jak i techniczne związane z zabezpieczaniem  informacji. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Test, praca na zajęciach 

Wstęp do zarządzania 

projektem 

      15  15 2 K_W02, K_W03, K_U05, 

K_U06, K_U08, K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Treści kursu obejmują metodyki zarządzania projektami i główne narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektami, 

zarządzanie zespołem, planowanie i audyt postępów. Treści programowe kursu są oparte na koncepcjach, metodach i narzędzia 

wywodzących się z nauki o informacji ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania informacją. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, praca na zajęciach 

Marketing usług 

informacyjnych/ 

Promocja kultury* 

 30       30 2 K_W02, K_W03, K_W06, 

K_W08, K_U02, K_U05, 

K_U06, K_U08, K_K01, 

K_K02, K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  
Przedmioty obieralne (jeden z dwóch) 

Marketing usług informacyjnych 



Marketing usług informacyjnych - Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodyką działań marketingowych mających 

zastosowanie w odniesieniu do instytucji informacji i świadczonych przez nie usług. Kurs obejmuje przegląd technik i narzędzi, 

które obejmują promocję i dystrybucję informacji o działalności i usługach instytucji informacji w mediach również z uwzględnieniem 

mediów społecznościowych. Problematyka poruszana na zajęciach zostanie przedstawiona z perspektywy zarządzania informacją. 

Promocja kultury  

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu organizacji i promocji kultury. W ramach zajęć zostaną 

omówione strategie i narzędzia wpisujące się problematykę animacji i promocji kultury. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Prezentacja, praca na zajęciach 

Moduł A*: Społeczne 

aspekty technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych/ 

Moduł B*: 

Wprowadzenie do 

gospodarki 

informacyjnej 

 45       45 6 K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W06, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U05, K_K01, 

K_K02, K_K03 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot obieralny. Moduł A. Celem kursu jest omówienie zagadnień dotyczących wpływu nowoczesnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na funkcjonowanie człowieka i społeczności oraz roli ICT w zmianach społecznych 

i organizacyjnych. Treści programowe koncentrują się na szansach i zagrożeniach płynących z powszechnego zastosowania ICT 

w sferze prywatnej i zawodowej człowieka. Kurs obejmuje również zagadnienia związane z problematyką danetyzacji życia 

społecznego oraz nadzoru informacyjnego. Treści programowe prezentują refleksję teoretyczną nad tymi zagadnieniami osadzoną 

w naukach społecznych z perspektywy nauki o informacji. 

Moduł B. Celem kursu jest zapoznanie studentów z założeniami gospodarki informacyjnej, w której kluczową rolę odgrywa 

produkcja dóbr i usług informacyjnych, które determinują rozwój gospodarczy oraz rozwój rynku pracy opartego na zawodach 

informacyjnych. Treści programowe obejmują zagadnienia ekonomii informacji (ekonomicznych koncepcji społeczeństwa 

informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy i informacji oraz przedstawienie głównych kierunków rozwoju ekonomii sieci), 

informacji publicznej (zagadnienia związane z udostępnianiem informacji i usług publicznych w Polsce i wybranych krajach świata 

z punktu widzenia uwarunkowań legislacyjnych, technicznych i informacyjnych) oraz otwartych danych. 



Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu 

Wizualizacja 

informacji 

    15    15 2 K_W01, K_W02, K_W04, 

K_U02, K_U03, K_U05, 

K_K01, K_K04 

Nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiotem kursu jest problematyka wizualizacji informacji i zbiorów danych z wykorzystaniem wybranych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. Kurs prezentuje perspektywę informatologiczną, która uwzględnia zagadnienia prezentacji 

i zarządzania informacją. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Projekt, praca na zajęciach 

Przedmioty 

fakultatywne* 

        minimu

m 15 

godzin 

3 K_W01, K_W02, K_U01, 

K_U02, K_U6, K_U9 

 

Treści programowe  

Przedmioty obieralne. Treści programowe przedmiotów fakultatywnych koncentrują się na problematyce projektowania usług 

informacyjnych zarówno w ujęciu instytucjonalnym jak i technicznym. Głównym założeniem oferty przedmiotów fakultatywnych jest 

z jednej strony pogłębienie wiedzy i umiejętności na temat zagadnień obecnych w programie studiów, z drugiej - na przedstawieniu 

kontekstu dla problemów poruszanych podczas zajęć regularnych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę/ egzamin 

Zajęcia 

ogólnouniwersytecki

e (OGUN)* 

        minimu

m 15 

godzin 

3 K_W01, K_W02, K_U01, 

K_U02, K_U06, K_U09 

 

Treści programowe  
Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 

kształcenia. 



Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 165 + min.  30 zajęcia ogólnouniwersyteckie i fakultatywne 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1868 + 
minimum 60 zajęcia ogólnouniwersyteckie i fakultatywne 
 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych 

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 79% 

Nauki socjologiczne 2% 

Psychologia 2% 

Dziedzina nauk humanistycznych 
Historia 1% 

Językoznawstwo 2% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Informatyka 1% 

”. 
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Załącznik nr 3 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 9 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

astronomia  

nazwa kierunku studiów astronomia 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Astronomy 

język wykładowy polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6  

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

173,5 
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liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub 
nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych  
i przyrodniczych 

astronomia 80% astronomia 

Dziedzina nauk ścisłych  
i przyrodniczych 

nauki fizyczne 20% - 

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna i rozumie podstawowe prawa i koncepcje astronomii i astrofizyki P6S_WG 
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K_W02 zna i rozumie podstawy wiedzy o podstawowych obiektach astronomicznych i rządzących nimi 
prawach oraz o składnikach materii i rządzących nimi oddziaływaniach, rozumie przejawy tych 
oddziaływań w różnych skalach od subatomowej do astronomicznej, zna związane z tymi zjawiskami 
charakterystyczne skale czasowe i energetyczne  

P6S_WG 
 
 
 

K_W03 zna i rozumie elementy matematyki wyższej i metod matematycznych używanych w astronomii i fizyce  P6S_WG 

K_W04 zna i rozumie podstawowe techniki informatyczne i metody numeryczne niezbędne przy 
rozwiązywaniu problemów astrofizycznych, zna wybrane języki programowania, programy operacyjne 
oraz podstawowe oprogramowanie  wykorzystywane w astronomii, biblioteki numeryczne i pakiety 
symboliczne 

P6S_WG 

K_W05 zna i rozumie podstawowe techniki obserwacyjne niezbędne do zaplanowania i wykonania prostych 
obserwacji astronomicznych i posiada wiedzę teoretyczną niezbędną do opisu i interpretacji ich 
wyników  

P6S_WG 

K_W06 zna i rozumie teoretyczne zasady działania podstawowych układów pomiarowych i aparatury 
badawczej używanej w obserwacjach astronomicznych, ma świadomość ograniczeń 
technologicznych, aparaturowych i metodologicznych w badaniach naukowych, zna elementy teorii 
niepewności pomiarowych w zastosowaniu do obserwacji i eksperymentów 

P6S_WG 

K_W07 zna i rozumie budowę, zasadę działania i zastosowanie prostych elementów elektronicznych; zna 
podstawowe układy elektroniki analogowej i cyfrowej oraz rozumie znaczenie układów 
elektronicznych we współczesnej astronomii obserwacyjnej 

P6S_WG 

K_W08 zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w stopniu 
pozwalającym na bezpieczny udział w zajęciach dydaktycznych na pracowniach 

P6S_WK 

K_W09 zna i rozumie podstawowe uwarunkowania prawne i etyczne związane z działalnością naukową              
i dydaktyczną 

P6S_WK 

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać             
z zasobów informacji patentowych 

P6S_WK 

K_W11 zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z astronomii i fizyki 

P6S_WK 
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K_W12 zna i rozumie podstawowe prawa i koncepcje fizyki P6S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi posługiwać się aparatem matematyki wyższej przy opisie i modelowaniu podstawowych 
zjawisk i procesów astrofizycznych, potrafi samodzielnie odtworzyć twierdzenia i równania opisujące 
podstawowe zjawiska i prawa przyrody, potrafi przeprowadzić dowody tych twierdzeń i praw  

P6S_UW 

K_U02 potrafi zaplanować, przeprowadzić i zinterpretować obserwacje astronomiczne o średnim stopniu 
złożoności  

P6S_UO 

K_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników obserwacji, obliczeń teoretycznych wraz z ilościową 
oceną dokładności wyników 

P6S_UW 

K_U04 potrafi stosować metody numeryczne, wykorzystywać biblioteki numeryczne, bazy danych, 
podstawowe oprogramowanie używane w astrofizyce i wybrany pakiet symboliczny 

P6S_UW 

K_U05 potrafi w sposób przystępny przedstawić i wyjaśnić podstawowe fakty dotyczące zjawisk 
astronomicznych i ich astrofizycznych modeli oraz skutecznie komunikować się zarówno ze 
specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie nauk fizycznych 

P6S_UK 

K_U06 potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, 
potrafi krytycznie ocenić informacje pochodzące ze źródeł niezweryfikowanych 

P6S_UU 

K_U07 potrafi przygotować opracowanie dotyczące zarówno określonego, zadanego problemu 
literaturowego z dziedziny fizyki, jak również opracowanie dotyczące badań własnych 
(eksperymentalnych lub teoretycznych) i przedstawić je w formie pisemnej, ustnej, prezentacji 
multimedialnej lub plakatu, zarówno w języku polskim jak i angielskim 

P6S_UK 

K_U08 potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego, pozwalającym na samodzielne korzystanie z podstawowej literatury anglojęzycznej oraz 
komunikację ze specjalistami w zakresie fizyki 

P6S_UK 

K_U09 potrafi posługiwać się współczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,                            
w szczególności do pozyskiwania wiarygodnych informacji 

P6S_UW 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest gotów uczenia się przez całe życie P6S_KK 

K_K02 jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, w różnych rolach P6S_KO 

K_K03 jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie     
lub innych zadania 

P6S_KK 

K_K04 jest gotów do stosowania i propagowania zasad uczciwości intelektualnej w działaniach własnych          
i innych osób, do rozstrzygania problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej,                     
do propagowania rozstrzygającej roli eksperymentu w weryfikacji teorii fizycznych, do stosowania 
metody naukowej w gromadzeniu wiedzy 

P6S_KR 

K_K05 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania                    
i poszerzania wiedzy, z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych 
źródeł, w tym z Internetu 

P6S_KR 

K_K06 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów              
lub obserwacji oraz do uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej 
wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności 

P6S_KO 

K_K07 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

(tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów odrębnie) 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Matematyka I 
 
lub 
 
Analiza I  
oraz  
Algebra z geometrią I 

60 
 
 
 
60 
 
30 

  90 
 
 
 
60 
 
30 

   30 180 
 
 
 
120 
 
  60 

14 
 
 
 
 9 
 
 5 

K_W03, K_U01, K_K01 matematyka 

Treści programowe  
Wprowadzenie do podstaw matematyki. Liczby zespolone. Przestrzenie wektorowe. Funkcje elementarne. Granica i ciągłość funkcji 
jednej zmiennej. Różniczkowanie i całkowanie funkcji jednej zmiennej. Ciągi i szeregi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Fizyka I (mechanika) 45   60    15 120  9 K_W12, K_U01, K_K01 nauki fizyczne 
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Treści programowe  Opis ruchu w fizyce. Zasady dynamiki dla prostych i złożonych układów fizycznych. Wprowadzenie do szczególnej teorii względności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Astronomia I 30   15      45  3 
K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 

astronomia 

Treści programowe  Przedmiot i podstawowe metody astronomii. Elementy klasyfikacji obiektów astronomicznych. Podstawy obliczeń astronomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy 

 4           4 0,5 K_W08, K_K06  

Treści programowe  
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

 4           4 0,5 
K_W09, K_W10, K_W11, 
K_K03, K_K04, K_K06, 
K_K07  

 

Treści programowe  Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Lektorat     60        60   2   

Treści programowe  
Rozwój umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 413 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2318 
 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
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Matematyka II 
 
lub 
 
Analiza II  
oraz  
Algebra z geometrią II 

90 
 
 
 
60 
 
30 

  90 
 
 
 
60 
 
30 

    180 
 
 
 
120 
 
  60 

14 
 
 
 
 9 
 
 5 

K_W03, K_U01, K_K01 matematyka 

Treści programowe  Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych, elementy algebry liniowej, równania różniczkowe zwyczajne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Fizyka II 
(elektryczność  
i magnetyzm) 

45   60    15 120  9 K_W12, K_U01, K_K01 nauki fizyczne 

Treści programowe  
Na wykładzie, bogato ilustrowanym pokazami, przedstawione zostaną podstawowe pojęcia z dziedziny klasycznego 
elektromagnetyzmu  podsumowane w równaniach Maxwella. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Astronomia II 30   15      45  3 
K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 

astronomia 

Treści programowe  Przedmiot i podstawowe metody astronomii. Elementy klasyfikacji obiektów astronomicznych. Podstawy obliczeń astronomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 
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Pracownia wstępna      40      40   3 
K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U07, K_K02, K_K03, 
K_K04 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Zastosowanie pojęcia niepewności pomiaru w praktyce laboratoryjnej. Podstawowe doświadczenia z różnych działów fizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Technologie 
informacyjne  
i komunikacyjne 

30         30  2 K_U09, K__K03  

Treści programowe  
Podstawy mechanizmów przechowywania i dystrybucji informacji we współczesnym świecie, rozwijanie umiejętności praktycznych 
związanych z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Wychowanie fizyczne         30    30   0   

Treści programowe  Rozwój kultury fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie  

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 445 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2318 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
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których odnosi się 
przedmiot 
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Matematyka III 
 
lub 
 
Analiza IIII  

60 
 
 
 
60 

  60 
 
 
 
60 

    120 
 
 
 
120 

 9 
 
 
 
 9 

K_W03, K_U01, K_K01 matematyka 

Treści programowe  Elementy geometrii różniczkowej. Analiza zespolona. Elementy teorii dystrybucji, transformata Fouriera. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Fizyka III  
(drgania i fale) 

45   45      90  7 K_W12, K_U01, K_K01 nauki fizyczne 

Treści programowe  
Drgania prostych układów fizycznych oraz podstawowe własności fal rozchodzących się w ośrodkach sprężystych i fal 
elektromagnetycznych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Mechanika klasyczna 45   45      90  6 
K_W03, K_W12, K_U01, 
K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Formalizm lagranżowski i hamiltonowski stosowany do opisu dynamiki układu punktów materialnych oraz bryły sztywnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Programowanie  
dla astronomów I 
 
lub 
 
Pracownia 
komputerowa  
dla astronomów 

30 
 
 
 
 
60 

  

 
30 

    

  60 
 
 
 
 
  60 

  4 
 
 
 
 
   4 

K_W04, K_U04, K_K01 astronomia 

Treści programowe  
Nauka programowania oraz wstęp do posługiwania się podstawowymi systemami komputerowymi. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny/zaliczenie na ocenę 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)/lektorat(y) 

        

 40  4 

  

Treści programowe  Rozwój wiedzy i umiejętności spoza nauk fizycznych i astronomii lub rozwój umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny/zaliczenie na ocenę 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 400 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2318 
 

 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Mechanika kwantowa 
 
lub 
 
Quantum Mechanics 

60 
 
 
 
60 

  60 
 
 
 
60 

    120 
 
 
 
120 

 8 
 
 
 
 8 

K_W02, K_W03, K_W12, 
K_U01, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Funkcja falowa i równanie Schrödingera. Zasada superpozycji stanów kwantowych. Liniowość równania Schrödingera i jej 
konsekwencje. Postulaty mechaniki kwantowej. Obserwable. Zasada nieoznaczoności. Klasyfikacja rozwiązań równania 
Schrödingera. Oscylator harmoniczny. Kwantowa teoria momentu pędu. Cząstka w polu sił centralnych. Atom wodoru. Metody 
przybliżonego rozwiązywania równania Schrödingera. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Termodynamika  
z elementami  
fizyki statystycznej 

45   45      90  6 
K_W02, K_W03, K_W12, 
K_U01, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Opis układu termodynamicznego. Równowaga termodynamiczna w opisie statystycznym. Statystyki kwantowe. Temperatura 
empiryczna i własności ciał fizycznych zależne od temperatury. Międzynarodowa skala temperatur. Równanie stanu układu. Pierwsza 
zasada termodynamiki. Ciepło molowe i ciepło przemian fazowych Maszyny cieplne. Entropia. Druga zasada termodynamiki. 
Zagadnienia transportu. Niskie temperatury. Trzecia zasada termodynamiki. Termodynamiczne parametry układu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Pracownia technik 
pomiarowych  
dla astronomów 

15    45     60  6 
K_W06, K_W07, K_U03, 
K_U07, K_K02, K_K03, 
K_K04 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Zadania doświadczalne związane z pomiarami charakterystyk prądowo-napięciowych elementów i układów elektrycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Programowanie  
dla astronomów II 
 
lub 
 
Metody numeryczne 
dla astronomów 

30 
 
 
 
 
30 

  30 
 
 
 
 
30 

    

  60 
 
 
 
 
  60 

  4 
 
 
 
 
   4 

K_W04, K_U04, K_K01 astronomia 
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Treści programowe  Kontynuacja nauki programowania oraz przegląd metod numerycznych stosowanych w podstawowych astronomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)/lektorat(y) 

         40  4 

  

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności spoza nauk fizycznych i astronomii lub rozwój umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny/zaliczenie na ocenę 

Egzamin 
certyfikacyjny (B2) 
z języka angielskiego  

           2 K_U08 

 

Treści programowe  Potwierdzenie umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Wychowanie fizyczne         30    30   0  

 

Treści programowe  Rozwój kultury fizycznej studenta. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie  

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 400 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2318 
 
 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
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Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Elektrodynamika 
 
lub 
 
Electrodynamics  

45 
 
 
 
45 

  60 
 
 
 
60 

    105 
 
 
 
105 

 8 
 
 
 
 8 

K_W02, K_W03, K_W12, 
K_U01, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Równania Maxwella w próżni, pola i potencjały. Równania Maxwella w materii, pola makroskopowe, równania materiałowe, warunki 
brzegowe na granicach ośrodków. Elektrostatyka i magnetostatyka. Niestacjonarne pole elektromagnetyczne. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Astrofizyka 
obserwacyjna I 

60   60      120 11 
K_W05, K_W06, K_W07, 
K_U02, K_U03, K_K01, 
K_K02, K_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Źródła informacji o Wszechświecie. Teleskopy. Odbiorniki promieniowania. Fotometria. Katalogi. Spektroskopia. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Pracownia 
obserwacyjna 

    50     50  4 
K_W05, K_U02, K_U07, 
K_K01 

astronomia 

Treści programowe  Podstawowe techniki prowadzenia obserwacji astronomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Zespołowe projekty 
studenckie 1 

       30     30   4 
K_W01, K_W12, K_U07, 
K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K06 

nauki fizyczne 
astronomia 

Treści programowe  
Studenci pracują pod opieką osoby zaangażowanej w badania naukowe nad projektem z nauk fizycznych lub astronomii, którego 
tematyka jest ustalana wspólnie z opiekunem projektu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
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Praktyki zawodowe 
dla fizyki i astronomii 

       80 80 4 
K_W10, K_W11, K_K02, 
K_K03, K_K07 

 

Treści programowe  

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku studiów. 
Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą badania naukowe, 
wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. 
studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o uznanie 
efektów uczenia się osiągniętych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie 
studiów za równoważne z efektami uczenia się przypisanymi do praktyk zawodowych, przedstawiając dokumenty określające zakres 
działań studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki 
merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki 
merytoryczne.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę 
z praktyk. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 385 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2318 
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Statystyka 
astronomiczna 

30   30      60  6 
K_W03, K_U01, K_U03, 
K_K01 

astronomia 

Treści programowe  
Podstawowe zagadnienia rachunku prawdopodobieństwa. Wprowadzenie do statystyki. Przykłady zastosowania technik 
statystycznych w astronomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Astrofizyka ogólna 45   45      90  9  astronomia 

Treści programowe  
Pole promieniowania. Gaz atomowy. Promieniowanie i materia. Transport energii w gwiazdach. Podstawowe równania budowy 
wewnętrznej gwiazd. Gwiazdy zmienne. Pulsacje gwiazd. Efekty ciśnienia promieniowania. Równowaga jonizacyjna w materii 
rozrzedzonej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 
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Proseminarium 
licencjackie 
Astronomii 

       30  30  2 

K_W01, K_W02, K_W09, 
K_W10, K_U02, K_U03, 
K_U05, K_U06, K_U07, 
K_K02, K_K04, K_K05 

astronomia 

Treści programowe  
Prezentacja referatów dotyczące zagadnień związanych z własną pracą licencjacką. Dyskusja dotycząca kwestii merytorycznych         
i sposobu prezentacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Pracownia  
i praca licencjacka, 
Astronomia 

       75  75 10 

K_W01, K_W02, K_W09, 
K_W10, K_U02, K_U03, 
K_U05, K_U06, K_U07, 
K_K02, K_K04, K_K05 

 

Treści programowe  Opracowanie problemu badawczego związanego z astronomią pod kierunkiem opiekuna. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)/lektorat(y) 

         20  2   

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności spoza nauk fizycznych i astronomii lub rozwój umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny/zaliczenie na ocenę 
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Wychowanie fizyczne         30    30   0   

Treści programowe  Rozwój kultury fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie  

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 275 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2318  
  
Uwagi: 

1. W czasie studiów obowiązuje realizacja co najmniej 9 ECTS z przedmiotów niezwiązanych z programem studiów, zwanych tu 
ogólnouniwersyteckimi. 

2. W ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub 
społecznych w czasie całych studiów.  

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne 29% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Astronomia 25% 

”. 
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Załącznik nr 4 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 10 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW 

bezpieczeństwo wewnętrzne 

nazwa kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Internal Security 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil praktyczny 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

110 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Nauki o bezpieczeństwie 100 Nauki o bezpieczeństwie 

    

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie 
do 

charakterysty
k drugiego 

stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
 

fundamentalne pojęcia dla bezpieczeństwa wewnętrznego jako podobszaru nauk społecznych oraz 
instrumentarium metodologiczne, różne rodzaje struktur i instytucji społecznych, ich elementy 
i wzajemne relacje oraz procesy zmian w nich zachodzące (rodzina, grupa zawodowa, korporacja, 
wspólnota lokalna, etniczna, narodowa, państwowa, społeczeństwo obywatelskie), ład i porządek 
polityczny i prawny, także w wymiarze regionu kulturowego lub w skali globalnej; 

P6S_WG 

K_W02 
 

rodzaje więzi społecznych (rodzinne, kulturowe, zawodowe, korporacyjne, ekonomiczne, polityczne, 
prawne), ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka 
i grup, w których żyje; 

P6S_WK 

K_W03 rolę człowieka jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego strukturę społeczną oraz tworzącego P6S_WG 
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 określony porządek zapewniający bezpieczne warunki funkcjonowania jednostek ludzkich, 
społeczeństwa i państwa; 

K_W04 
 

normy i reguły rządzące strukturami i instytucjami społeczno-politycznymi (oraz poglądy dotyczące 
istoty tych struktur i instytucji), ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu 
porządku 
społeczno-politycznego i bezpieczeństwa; 

P6S_WG 

K_W05 
 

konflikty i kryzysy występujące w społeczeństwach i państwach (oraz mechanizmy ich 
rozwiązywania) 
w ujęciu historycznym i współczesnym; 

P6S_WK 

K_W06 
 

atrybuty i mechanizmy współczesnego państwa (przede wszystkim państwa demokratycznego): 
prawo, system organów państwowych (ze szczególnym uwzględnieniem organów odpowiedzialnych 
za kreowanie polityki bezpieczeństwa), administrację rządową i samorządową (ze szczególnym 
uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie polityki bezpieczeństwa), instytucje 
wyspecjalizowane w zakresie bezpieczeństwa państwa, organizacje pozarządowe, ustrój 
gospodarczy, funkcjonowanie państwa w stanach nadzwyczajnych; 

P6S_WG 

K_W07 
 

zagrożenia dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa oraz ich przeobrażenia (np. 
zorganizowana przestępczość, terroryzm, zagrożenia o charakterze ekologicznym) i sposoby oraz 
mechanizmy przeciwdziałania im; 

P6S_WK 

K_W08 
 

relacje między strukturami społeczno-politycznymi w skali międzynarodowej i międzykulturowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem relacji konstytuujących ład i bezpieczeństwo międzynarodowe; 

P6S_WK 

K_W09 zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego w działalności 
zawodowej 
w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego; zna standardy prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz identyfikuje potrzebę przedsiębiorczości w rozwoju zawodowym; 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
 

dostrzegać wielość i różnorodność stanowisk i opinii oraz dyskutować o nich; P6S_UK 

K_U02 
 

pracować w zespołach (funkcjonujących w różnego rodzaju instytucjach społecznych i politycznych, 
w tym np. organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych) 

P6S_UO 
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powołanych w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla jednostek oraz struktur społecznych 
i państwowych; potrafi kierować małymi zespołami. 

K_U03 
 

gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i prezentować informacje w zakresie bezpieczeństwa; P6S_UW 

K_U04 
 

wykorzystać zdobytą wiedzę – w tym nabytą w czasie praktyk zawodowych - w praktycznym i 
zawodowym działaniu, rozwiązywaniu i wdrażaniu konkretnych zadań 

P6S_UO 

K_U05 
 

posługiwać się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla poziomu B2 SOKJ; P6S_UK 

K_U06 
 

komunikować się z otoczeniem, przekazując mu – z wykorzystaniem nowoczesnych technik – 
w sposób kompetentny i fachowy informacje o istniejących zagrożeniach i sposobach zabezpieczeń 
przed nimi; 

P6S_UW 
P6S_UK 

K_U07 pogłębiać, uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę oraz wykorzystać ją w rozwiązywaniu problemów 
zawodowych 

P6S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 określania i definiowania podstawowych priorytetów, służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla 
funkcjonujących struktur społecznych, państwa i panującego w nim ładu prawno-politycznego; 

P6S_KK 

K_K02 budowania projektów aktywności obywatelskiej z pełnym zrozumieniem wieloaspektowości tej 
działalności; 
 

P6S_KO 

K_K03 
 

zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w działalności zawodowej; P6S_UW 
P6S_KR 

K_K04 
 

przedsiębiorczych działań, umożliwiających efektywne funkcjonowanie na rynku pracy; P6S_KO 

K_K05 
 

obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich 
wzajemnych relacji i zależności. 

P6S_KK 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 

Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w
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n
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a

b
o
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to
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u

m
 

W
a
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z
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ty
 

P
ro

je
k

t 
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n

e
 

Nauka o państwie i 
polityce (O) 

30   30     60 4 K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_W08 
K_U01 
K_K01 
K_K05 
K_K06 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− wiedzę o podstawowych definicjach i teoriach z zakresu nauki o państwie i polityce; 
− wiedzę na temat opisu, analizowania i uogólniania zjawisk politycznych; wykorzystywania teorii politycznych 

w działalności badawczej i praktycznej; porównywania instytucji i procesów politycznych; 
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− terminologię zasadniczą dla nauki o polityce, stanowiącą bazę dla dalszego studiowania politologii.  
Celem jest biegłe, świadome i krytyczne posługiwanie się podstawowymi pojęciami. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

EP/EU 

Wstęp do nauk o 
bezpieczeństwie (O) 
 

30        30 2 K_W01 
K_W02 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_W07 
K_W08 
K_U03 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− bezpieczeństwo, jako interdyscyplinarny przedmiot zainteresowań i badań naukowych 
− siatki pojęciowe umożliwiające charakterystykę bezpieczeństwa 
− zagrożenia bezpieczeństwa, ich klasyfikację, źródła, ewolucję oraz społeczny odbiór 
− system bezpieczeństwa państwa, jego uwarunkowania, strukturę, obszary, instytucje, relacje występujące między 

nimi, a także kierunki dalszego rozwoju. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

EU/EP/T 

Podstawy wiedzy o prawie 
(O) 
 

 30       30 3 K_W02 
K_W04 
K_W06 
K_U01 
K_U02 

nauki prawne 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− podstawowe pojęcia, terminy używane w naukach prawnych: systemy normatywne, normy prawne, zdarzenia 

i stosunki prawne, relacje między państwem a prawem, źródła prawa, stanowienie prawa, prawo publiczne i prywatne 

− charakterystykę polskiego systemu prawnego 
− relacje między polskim prawem a prawem międzynarodowym  
− przygotowanie do sprawnego i samodzielnego korzystania z tekstów prawnych. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

EP/T 

 
Podstawy psychologii (O) 
 

30        30 3 K_W02 
K_W03 
K_W07 
K_U01 
K_K03 

psychologia 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− mechanizmy psychologicznych zachowań człowieka w różnych złożonych strukturach społecznych 
− rolę kompetencji intelektualnych, emocjonalnych i społecznych jednostek dla zachowywania porządku 

i bezpieczeństwa w państwie. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

EP/T 

Socjologia ogólna (O) 30        30 4 K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W08 
K_U01 
K_K02 

nauki socjologiczne 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− podstawowe założenia, pojęcia i twierdzenia współczesnej socjologii 
− uwarunkowania życia społecznego 
− społeczeństwo i jego struktury  
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− działania społeczne 
− interakcje, instytucje i organizacje społeczne  
− konformizm, dewiacje a kontrola społeczna 
− społeczeństwo a kultura  
− globalizacja i migracje społeczne 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

EP/T 

 
Ekonomia (O) 

30        30 3 K_W02 
K_W04 
K_W06 
K_U01 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− omówienie i przedstawienie podstawowej wiedzy o ekonomii 
− wskazanie specyfiki procesu gospodarowania w skali państwa i roli państwa w ich kształtowaniu 
− zagadnienia: pojęcie dochodu narodowego i gospodarki rynkowej, polityka interwencjonizmu, monetarna, fiskalna 

i budżetowa, problematyka wymiany międzynarodowej. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

EP/T 

Historia 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego (O) 

 30       30 3 K_W04 
K_W05 
K_U03 

nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− analizę instytucji bezpieczeństwa w ujęciu historycznym - przede wszystkim w XX wieku, w tym szczególnie służb 

porządkowych, informacyjnych, zarówno cywilnych, jak i wojskowych; 
− instytucje bezpieczeństwa w systemach demokratycznych i niedemokratycznych; 
− zagadnienia związane z państwem polskim (II RP i PL), z uwzględnieniem systemów bezpieczeństwa w innych 

państwach. 
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Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

EP/EU 

Konflikty 
społecznopolityczne 
świata (O) 

 30       30 3 K_W05 
K_W07 
K_U01 

nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− zapoznanie studentów z głównymi konfliktami społecznymi i politycznymi, które miały miejsce od końca XIX w. po 

wiek XXI 
− specyfikę konfliktów w zależności od epoki, ich źródła, przebieg i następstwa 
− analizę przełomowych wydarzeń w dziejach świata we wskazanym okresie oraz towarzyszące im procesy. Ze 

szczególną uwagą potraktowane zostaną rewolucje, które zapoczątkowały nowe formy ustrojowe. 
− wielkie wojny 
− procesy społeczno-polityczne, w wyniku których potęgowały się sprzeczności, tworząc podstawy do kolejnych 

konfliktów. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

T/EU 

Protokół i kultura 
komunikacji (O) 

15        
 

15 1 K_W04 
K_U01 
K_K03 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− zagadnienia z zakresu protokołu dyplomatycznego oraz komunikacji formalnej w działalności politycznej 
− wymagania protokołu dyplomatycznego oraz niespisanych dobrych obyczajów, które powinny cechować zarówno 

uczestnika jak i obserwatora wydarzeń politycznych we współczesnym świecie. 
− przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu 
− Savoir-vivre i ceremonia 
− Polski protokół dyplomatyczny  
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Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

PP/T 

Problemy własności 
intelektualnej (O) 

15        
 

15 1 K_W03 
K_W04 
K_W09 
K_U03 
K_K03 

 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− wybrane zagadnienia prawa cywilnego związane z ochroną własności intelektualnej 
− źródła prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej 
− ochronę własności intelektualnej przez prawo autorskie i prawa pokrewne 
− ochronę własności przemysłowej 
− zwalczanie nieuczciwej konkurencji 
− formy udostępniania własności intelektualnej 
− internet a ochronę własności intelektualnej i nierzetelności naukowej 
− postępowanie cywilne a ochrona własności intelektualnej 
− postępowanie karne a ochrona własności intelektualnej 
− różne rodzaje postępowań administracyjnych a ochrona własności intelektualnej 
− postępowanie dyscyplinarne i jego skutki dla ochrony własności intelektualnej 
działalność organizacji międzynarodowych na rzecz ochrony własności intelektualnej. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

T 

 
Język obcy (OW) 

       lekto
rat 

60 
 

2 K_U05 
 

 

Treści programowe  

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. 
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Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy (O) 

       e-
learn
ing 

4 0,5   

 
 
Treści programowe 

Przedmiot obejmuje: 
− zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
− wybrane elementy prawa pracy 
− zasady ochrony przeciwpożarowej 
− zasady udzielania pomocy w razie wypadku. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

T 

 
Ochrona własności 
intelektualnej (O) 

4        4 0,5  
 

 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− zagadnienia z własności intelektualnej, z uwzględnieniem pojęć podstawowych, podziału praw własności 

intelektualnej, prawa autorskie, w tym ochrony twórczości (praw autorskich i materialnych) 
− zdolność patentową (wymogi uzyskania ochrony patentowej) 
− informację patentową (źródła informacji, bazy danych, rodzaje badań patentowych) 
− zasady prawa patentowego istotne z punktu widzenia środowiska akademickiego 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

T 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 368 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 2 633 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PP – praca pisemna 
– Inne (należy podać jakie) 
 
Rodzaj zajęć: 
- O – obowiązkowe 
- OW – ograniczonego wyboru 
- SW – swobodnego wyboru 
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Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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z
e

m
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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d
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Logika (O) 

 30       30 3 K_W03 
K_U01 
K_U03 
K_K03 

filozofia 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− nauka właściwego rozumowania należąca do klasycznego trivium dydaktycznego 
− charakterystykę spójników logicznych,  
− język klasycznego rachunku zdań  
− pojęcie tautologii  
− wynikanie logiczne 
− relacje logiczne  
− rozwiązywanie problemów z zakresu aplikacji na rynku pracy (np. przygotowanie do rozwiązywania testów w procesie 

rekrutacyjnym) 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/EU 
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Instytucje 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego (O) 

30        30 4 K_W01 
K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_K01 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem wybranych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce 

i w wybranych państwach 
− charakterystykę poszczególnych instytucji właściwych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 
− zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego współczesnych państw. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/T 

Ustrój polityczny RP 
(O) 
 

30   30     60 5 K_W01 
K_W06 
K_U01 
K_K05 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− periodyzację dziejów systemu politycznego i ustroju politycznego Polski XX-XXI w. 
− podstawy konstytucyjne i zasady ustroju politycznego RP 
− system organów państwowych, ich tworzenie, struktura i zasady działania 
− zakres i formy uczestnictwa politycznego obywateli. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/EU/EP 

 
Kryzysy polityczne 
w Polsce (O) 
 

30   30     60 4 K_W01 
K_W05 
K_W07 
K_U01 
K_U07 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− istotę i typologizację kryzysów politycznych w Polsce XX w. 
− charakter przełomów w państwie autorytarnym 
− kryzysy polityczne w Polsce Ludowej: geneza, przebieg, konsekwencje  
− transformację od państwa autorytarnego do demokracji 
− podział postkomunistyczny w Polsce 
− kryzysy polityczne III RP 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP/T 

Współczesny terroryzm 
(O) 

 30       30 4 K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W07 
K_W08 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− podstawy usystematyzowanej wiedzy z zakresu zjawisk asymetrycznej przemocy politycznej 
− główne nurty terroryzmu 
− cele i metody działań charakterystycznych dla poszczególnych ugrupowań 
− czynniki generujące radykalną przemoc polityczną (uwarunkowania polityczne, społeczne, kulturowe i psychologiczne 

terroryzmu) 
− formy terroryzmu, ze szczególnym wyróżnieniem problematyki zamachów samobójczych 
− wybrane aktywne ugrupowania terrorystyczne (program, cele, struktury, środki i metody, działania, skutki) 
− prognozę oraz analizę zagrożeń. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP/T 
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Administracja 
publiczna (O) 

 30       30 3 K_W01 
K_W04 
K_W06 
K_U02 
K_U03 
K_K03 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

− wprowadzenie w zagadnienia teorii i praktyki administracji publicznej w Polsce 
− węzłowe instytucje administracji publicznej 
− mechanizmy podejmowania decyzji w strukturach administracyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/EP 

Podstawowe problemy 
kryminologii (O) 

30        30 3 K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

− historię i miejsce kryminologii w systemie nauk  
− badania problematyki przestępstwa, przestępczości oraz sprawcy i ofiary przestępstwa 
− teorie kryminologiczne 
− instytucje i mechanizmy kontrolne, powołane w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Technologie 
informacyjne (O) 

   30     30 2 K_W07 
K_U03 
K_U04 
K_U06 

 



17 
 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− podstawy technik informacyjnych 
− sprawne wykorzystywanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy 
− przetwarzanie tekstów, praca z arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie stron WWW i prezentacji 
− usystematyzowanie zagadnień ICT (technologii komunikacyjnych i informacyjnych) związanych z barierami 

i zagrożeniami oraz szansami zastosowań Internetu w polityce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 

 
Język obcy (OW) 

       lekto
rat 

60 
 

2 K_U05  

Treści programowe  

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

 
Wychowanie fizyczne 
(OW) 

   30     30   
 

 

Treści programowe  

Zajęcia rozwijają sprawność fizyczną niezbędną dla zachowania zdrowia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 2 633 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PP – praca pisemna 
– Inne (należy podać jakie) 
 
Rodzaj zajęć: 
- O – obowiązkowe 
- OW – ograniczonego wyboru 
- SW – swobodnego wyboru 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Zarządzanie 
w sytuacjach 
kryzysowych(O) 

30        30 3 K_W02 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_W07 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− wiedzę na temat norm i reguł dotyczących zarządzania w sytuacjach kryzysowych 
− wiedzę o sytuacjach kryzysowych 
− strukturę zarządzania kryzysowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj/EP 

Konstytucyjne 
podstawy 
bezpieczeństwa (O) 
 

30        30 3 K_W04 
K_W06 
K_W08 
K_U01 
K_U07 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− problematykę miejsca i roli konstytucji w sposobach określania bezpieczeństwa państwa 
− wartości i zasady konstytucyjne 
− instytucje konstytucyjne w przestrzeni bezpieczeństwa państwa 
− zależności między ładem konstytucyjnym a problemem bezpieczeństwa 
− problematykę bezpieczeństwa ustrojowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Prawo karne (O) 
 

30   30     60 4 K_W04 
K_W06 
K_U01 
K_U04 

nauki prawne 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− naukę prawa karnego, a więc gałęzi prawa określającej czyny stanowiące przestępstwa, kary i środki karne grożące 

za jej popełnienie, zasady odpowiedzialności karnej 

− środki probacyjne 
− środki zabezpieczające. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/EU 

 
Prawo administracyjne 
(O) 
 

30        30 3 K_W04 
K_W06 
K_U01 
K_U04 

nauki prawne 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− wprowadzenie do zagadnień związanych z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami instytucji prawa 

administracyjnego 

− poznanie i utrwalenie podstawowych kategorii pojęciowych charakteryzujących współczesną administrację 
− przyswojenie siatki pojęciowej prawa administracyjnego i wykazanie jej związku z praktyka funkcjonowania 

administracji 
− teoretyczne koncepcje prawa administracyjnego z dorobkiem doktryny i orzecznictwa sądów z zakresu 

administracyjnego w zakresie prawa ustrojowego, materialnego 
− podstawowe zagadnienia z zakresu administracyjnej procedury procesowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/EU 

Prawa człowieka (O) 30        30 3 K_W03 
K_W04 
K_W06 
K_U01 
K_U04 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− ochronę praw człowieka w prawie międzynarodowym publicznym 
− ochronę praw człowieka w prawie międzynarodowym prywatnym 
− ochronę praw człowieka przez różne rodzaje organów ochrony prawnej 
− ochronę praw człowieka w prawie wewnętrznym państw europejskich 
− ochronę praw człowieka w wybranych państwach pozaeuropejskich. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/EP 

 
Współczesne systemy 
ustrojowe (O) 

 30       30 2 K_W06 
K_U01 
K_K05 

nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− analizę porównawczą systemów politycznych 
− trójwymiarowe ujęcie problematyki: szeroko rozumiany kontekst, wątek instytucjonalny, oraz wartości i zachowania 

społeczne 
− mechanizmy funkcjonowania struktur politycznych 
− pojęcie stabilizacji i zmian w systemie politycznym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Instytucje ochrony 
prawnej (O) 

 30       30 2 K_W03 
K_W04 
K_W06 
K_U01 
K_U04 
K_K01 
K_K06 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− analizowanie zagadnień dotyczących instytucji ochrony prawnej 
− funkcje, kompetencje, organizację, sposób działania organów ochrony prawej w kontekście ochrony praw 

podmiotowych i funkcjonowania współczesnego państwa prawnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Bezpieczeństwo 
społeczne (O) 

30        30 3 K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_U01 
K_U03 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− zagadnienia dotyczące istoty i zakresu bezpieczeństwa społecznego: definiowanie pojęcia, wybrane problemy 

z zakresu bezpieczeństwa społecznego 

− zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego 
− rolę państwa w utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/EP 

Przedmiot 
fakultatywny OGUN 
(z dziedziny nauk 
humanistycznych) (SW) 

        
 

min. 30 5   

Treści programowe  

Poszerzenie wiedzy spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem.  

 
Język obcy (OW) 

       lekto
rat 

60 
 

2 K_U05 
 

 

Treści programowe  

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 
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Wychowanie fizyczne 
(OW) 

        30    

 
 
Treści programowe 

Zajęcia rozwijają sprawność fizyczną niezbędną dla zachowania zdrowia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 390 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 2 633 
 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 

– EP – egzamin pisemny 

– T – test 

– E – esej 

– Proj – projekt 

– PR – praca roczna 

– PP – praca pisemna 

– Inne (należy podać jakie) 

 

Rodzaj zajęć: 

- O – obowiązkowe 

- OW – ograniczonego wyboru 

- SW – swobodnego wyboru 
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Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 
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S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
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n
w

e
rs

a
to
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u

m
 

S
e

m
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u
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Procesy integracyjne 
w Europie (O) 

30        30 2 K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_W08 
K_U01 
K_K05 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− wiedzę z zakresu procesów integracji europejskiej (definicja integracji i zmian w jej interpretacji na tle historycznym, 

wskazanie na dynamiczny charakter jej przebiegu) 
− wydarzenia na kontynencie europejskim w sferze gospodarczej, wojskowej i politycznej, społecznej i kulturowej, które 

prowadziły do jednoczenia się kontynentu 
− procesy integracyjne ukazywane w perspektywie historycznej, z zaznaczeniem wydarzeń z dalekiej przeszłości, aż 

po ostatnie zabiegi integracyjne 
− próbę wskazania na perspektywę rozwoju integracji w obliczu współczesnych trendów politycznych i ekonomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj/T 
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Bezpieczeństwo 
społeczności 
lokalnych (O) 

 30       30 2 K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_U01 
K_U03 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− zagadnienia dotyczące zakresu stosowania prawa w ramach bezpieczeństwa społeczności lokalnych 
− związki korelacyjne pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa a przestrzenią 
− podstawowe zasady zapobiegania przestępczości 
− koncepcję działania w ramach community policing 
− sposoby rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

System ratownictwa 
medycznego (O) 

 30       30 2 K_W03 
K_W06 
K_U02 
K_U04 
K_K03 

nauki medyczne 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− zasady organizacji i funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w Polsce 
− wiedzę o zasadach współpracy z jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa 

Medycznego oraz innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu ratownictwa medycznego, a także służbami 
porządku publicznego 

− udzielanie pierwszej pomocy podstawowej z użyciem AED. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 
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Międzynarodowe 
aspekty 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego (O) 

 30       30 2 K_W01 
K_W04 
K_W06 
K_W08 
K_U01 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

− analizę dynamiki bezpieczeństwa międzynarodowego po roku 1945 w ujęciu problemowym oraz geograficznym 
− podstawowe kategorie i mechanizmy charakterystyczne dla bezpieczeństwa międzynarodowego 
− interakcje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj./T 

Bezpieczeństwo 
ekologiczne (O) 

30        30 2 K_W03 
K_W04 
K_W06 
K_W07 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

− problematykę bezpieczeństwa ekologicznego: pojęcie, geneza, najważniejsze zamiany w jego rozumieniu, ewolucja 
− podstawy prawne i systemy zabezpieczeń 
− założenia polskiej polityki bezpieczeństwa ekologicznego, jak i wybranych organizacji międzynarodowych 
− najważniejsze zagrożenia ekologiczne współczesnego świata, z uwypukleniem Polski wraz z podejmowanymi 

w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie niekorzystnym 
zmianom i zjawiskom ekologicznym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/PR 

 
Bezpieczeństwo 
kulturowe (O) 

30        30 2 K_W03 
K_W04 
K_W06 
K_W07 

nauki 
o bezpieczeństwie 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− rozwój stosunków kulturalnych we współczesnym świecie 
− określenie zjawisk bezpieczeństwa kulturowego oraz jego współczesnej roli 
− określenie gwarancji dla kultury materialnej i duchowej we współczesnym państwie demokratycznym 
− formy zabezpieczeń dóbr kultury podczas pokoju i konfliktu zbrojnego 
− organizacje międzynarodowe działające w sferze bezpieczeństwa kulturowego, ich działalność oraz specyfikę 
− analizę polskiej polityki kulturalnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Stany nadzwyczajne 
w państwie (O) 

 30       30 2 K_W02 
K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_W08 
K_U01 
K_K01 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− analizę problematyki stanów nadzwyczajnych, zarówno w aspekcie teoretycznym, historycznym, jak i prawnym 
− specyfikę stanu nadzwyczajnego, jego rodzajów, struktury, praktyki, zasad działania organów władzy publicznej oraz 

dopuszczalnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/PR 

Ochrona danych 
osobowych i informacji 
niejawnych (O) 

 30       30 2 K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_U03 
K_U04 
K_K03 

nauki 
o bezpieczeństwie 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− zagadnienia z zakresu wymagań i standardów ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych 
− analizę zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustaw, obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe lub 

informacje stanowiące tajemnicę służbową i państwową 
− wiedzę w zakresie zarządzania ochroną danych chronionych w podmiotach publicznych i prywatnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/T 

Praktyki zawodowe 
(P1) (OW) 

        240 8 K_W09 
K_U04 
K_U07 
K_K04 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− zapoznanie się z zasadami prawnymi i organizacyjnymi, w tym kulturą organizacyjną, regulującymi funkcjonowanie 

instytucji, w której student/ka odbywa praktykę. 
− zapoznanie się z zadaniami przypisanymi do działu/stanowiska praktykanta w instytucji, w której student/ka odbywa 

praktykę 

− nabywanie umiejętności związanych z realizacją zadań zawodowych przydzielonych studentowi/studentce 
odbywającemu praktykę 

− nabywanie umiejętności społecznych związanych z przyjmowaniem określonych ról zawodowych, w tym budowaniem 
relacji z przełożonymi i współpracownikami i funkcjonowaniem w ramach zespołu zadaniowego 

− wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie w celu analizowania i interpretowania sposobu 
funkcjonowania instytucji, w której student/ka odbywa praktykę.  

 
Informacje o praktykach: 
Praktyki zawodowe zostały przewidziane w programie studiów jako zajęcia obowiązkowe ograniczonego wyboru, 
realizowane na II i III roku studiów w wymiarze 720 godzin zrealizowanych w ciągu co najmniej 6 miesięcy. 
(praktyki I – 240 godzin realizowane w ciągu 2 miesięcy w 4. Semestrze, praktyki II – 240 godzin realizowane w ciągu 2 
miesięcy w 5. semestrze, praktyki III – 240 realizowane w ciągu 2 miesięcy w 6. Semestrze), nie mniej niż 6 miesięcy. 
Praktyki mogą być odbywane jednorazowo (u jednego pracodawcy) w pełnym wymiarze, bądź też podzielone na części 
(realizowane u dwóch lub więcej pracodawców), z zastrzeżeniem że wymiar każdej z praktyk u jednego pracodawcy nie 
może być niższy niż 120 godzin (1 miesiąc). Studenci mają prawo do zrealizowania praktyk na wcześniejszych etapach 
studiów oraz w trakcie przerw międzysemestralnych. Praktyki rozliczane będą na zakończenie okresu trwania studiów 
(ocena wystawiana jest w szóstym semestrze). Za zaliczenie praktyk zawodowych student/ka otrzymuje łącznie 25 
punktów ECTS (Praktyki I – 8 punktów ECTS, Praktyki II – 8 punktów ECTS, Praktyki III – 9 punktów ECTS). 
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Podstawowym celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studenta/ki do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu 
studiów, poprzez kształtowanie umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych w środowisku pracy, a także 
wzmacnianie postaw aktywnych i przedsiębiorczych. Praktyki zawodowe odbywać się będą w instytucjach administracji 
rządowej i samorządowej, służbach, strażach i inspekcjach (np. policja, straż graniczna, służba więzienna), mediach, 
obiektach strategicznych z punktu widzenia społecznego (np. Stadion Narodowy w Warszawie), organizacjach III sektora. 
Miejsca praktyk zawodowych zaproponowanych przez studentów weryfikowane są przez opiekuna praktyk.  
Praktyki mogą mieć również formę pracy zawodowej odbywanej w trakcie studiów, pod warunkiem, że jej charakter 
pozwala na osiągniecie celów i efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk zawodowych na kierunku studiów. 
 
Szczegółowe zasady dotyczące skierowania studenta na praktykę zawodową, zasady regulujące przebieg praktyk 
zawodowych oraz szczegółowe zasady zaliczania praktyk określa Regulamin i zasady odbywania studenckich praktyk 
zawodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Walidacja praktyk – praktyki zaliczane są na ocenę na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyk oraz przedłożonej pracy 
pisemnej będącej raportem badawczo-praktycznym, przygotowanym przez praktykanta zgodnie z wytycznymi ustalonymi 
z opiekunem praktyk. Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawiera informacje o godzinowym wymiarze praktyk, aktywności 
praktykanta oraz ocenę praktykanta. Zaświadczenie wystawia osoba reprezentująca instytucję, w której odbyły się praktyki. 
 
W przypadku studentów zaliczających praktyki w formie zatrudnienia/podejmowania innych form działalności, praktykant 
przedstawia zaświadczenie o realizowanych zadaniach zawodowych zawierające wykaz wykonywanych zadań 
zawodowych, ogólną opinię o praktykancie, ogólną ocenę wykonywanych zadań oraz sprawozdanie z realizacji zadań 
zawodowych zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez opiekuna praktyk. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności;  zaświadczenie o odbyciu praktyki/zaświadczenie o realizowanych zadaniach zawodowych 

Przedmiot 
fakultatywny OGUN 
(SW) 

        
 

min. 15 2   

Treści programowe  

Poszerzenie wiedzy spoza kierunku studiów. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem.  

 
Język obcy (OW) 

       lekto
rat 

60 
 

2 K_U05 
 

 

Treści programowe  

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

Język obcy-egzamin 
certyfikacyjny B2 

         2 K_U05 
K_U06 

 

Treści programowe  Treści kształcenia umożliwiają sprawdzenie opanowania języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, EU 

Wychowanie fizyczne 
(OW) 

        30    
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Treści programowe Zajęcia rozwijają sprawność fizyczną niezbędną dla zachowania zdrowia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 585 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 2 633 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PP – praca pisemna 
– Inne (należy podać jakie) 
 
Rodzaj zajęć: 
- O – obowiązkowe 
- OW – ograniczonego wyboru 
- SW – swobodnego wyboru 
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot W

y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Kryminalistyka (O) 

 30       30 2 K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_U04 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− podstawowe pojęcia z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej 
− zastosowanie wiedzy kryminalistycznej w praktyce 
− cele podejmowania poszczególnych czynności kryminalistycznych przez organy ścigania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/T 

Logistyka, 
komunikacja i 
transport (O) 

30        30 2 K_W06 
K_W07 
K_W09 
K_K04 

nauki 
o bezpieczeństwie 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− zagadnienia dotyczące istoty, zakresu i celu logistyki, transportu i komunikacji w gospodarce światowej 

w perspektywie dylematów bezpieczeństwa 
− system logistyczny jako podstawy procesów logistycznych 
− produkty logistyczne (towar i usługa) 
− metody zarządzania logistycznego 
− transport i magazynowanie w procesach logistycznych, a także metody konfigurowania sieci logistycznej 
− tematyka dotycząca punktowej i liniowej infrastruktury logistycznej, która funkcjonuje we wszystkich rodzajach 

środków transportu 
− koncepcje logistyczne 
− infrastrukturę procesów magazynowych, terminale kontenerowe, transport intermodalny oraz infrastrukturę telematyki 

transportu 

− inżynierię bezpieczeństwa technicznego w transporcie, w tym zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem w 
transporcie kolejowym, lotniczym, morskim, wodnym śródlądowym i drogowym 

− zasady przewozu towarów niebezpiecznych oraz sterowania ruchem w transporcie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR 

Przestępczość w 
państwie 
współczesnym (O) 

15        15 1 K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W07 
K_W08 
K_U01 
K_U03 
K_K01 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− wiedzę z zakresu zjawisk przestępczych mogących wystąpić we współczesnym państwie 
− wiedzę na temat nowych typów przestępstw, jak i funkcjonujących w kodeksie karnym „tradycyjnych” czynów 

zabronionych popełnianych przy użyciu nowoczesnych środków technicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/PR 
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Bezpieczeństwo 
granic i polityka 
migracyjna (O) 

 15       15 1 K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W07 
K_W08 
K_U01 
K_K01 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− systemy bezpieczeństwa oraz specyfika ochrony granic zewnętrznych 
− politykę migracyjną – rozwiązania międzynarodowe oraz krajowe 
− analizę zdarzeń i ocenę ich konsekwencji politycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR 

Prawo cywilne 
(APP)1(OW) 

 30       30 2 K_W04 
K_W06 
K_U01 
K_U04 

nauki prawne 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− pojęcie i źródła prawa cywilnego 
− kodeks cywilny 
− pozakodeksowe regulacje prawa cywilnego 
− elementy prawa cywilnego w prawie rodzinnym, prawie gospodarczym i prawie pracy 
− postępowanie cywilne 
− elementy prawa cywilnego w prawie międzynarodowym 
− wybrane zagadnienia z teorii prawa cywilnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

                                                           
1 APP: specjalizacja Administracja porządku publicznego. 
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Zarządzanie 
kryzysowe we 
współczesnych 
państwach (ZK)2 
(OW) 

 30       30 2 K_W02 
K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_U01 
K_K01 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− miejsce zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego  
− zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych 

państwach świata 

− aspekty teoretyczne i regulacje dotyczące specyfiki bezpieczeństwa wewnętrznego, zagrożeń dla życia, zdrowia 
i bezpieczeństwa ludzi oraz organizacji zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach. 

− podstawy prawne i struktury zarządzania kryzysowego w wybranych krajach  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 

Podstawy wiedzy 
o komunikowaniu 
publicznym (KwZB)3 
(OW) 

 30       30 2 K_W02 
K_W03 
K_U03 
K_U04 
K_U06 

nauki 
o komunikacji 

społecznej 
i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− pojęcie i definicję komunikowania publicznego, jego funkcje i aktorów 
− politykę  i organizację komunikacji publicznej  
− narzędzia komunikacyjne 
− media masowe i Internet w komunikowaniu publicznym  
− diagnozę, jak radzą sobie z komunikowaniem wybrane instytucje publiczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

                                                           
2 ZK: specjalizacja Zarządzanie kryzysowe.  
3 KwZB: specjalizacja Komunikowanie w zakresie bezpieczeństwa. 
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Kancelarie tajne i 
prowadzenie 
dokumentacji 
niejawnej (APP) 
(OW) 

 30       30 2 K_W03 
K_W04 
K_U06 
K_U02 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− zapoznanie z przepisami dot. informacji niejawnych, w szczególności w zakresie organizacji ochrony takich informacji 

przed nieuprawnionym dostępem lub utratą 
− przedstawienie zasad klasyfikowania informacji niejawnych, ich oznaczania oraz bezpiecznego przetwarzania 

w systemach teleinformatycznych 
− omówienie zasad obowiązujących w zakresie udostępniania informacji niejawnych, dokonywania zmiany lub 

znoszenia klauzul tajności, a także warunków przewożenia materiałów zawierających informacje niejawne 
− omówienie uprawnień i zadań na stanowisku kierownika kancelarii tajnej i pełnomocnika do spraw ochronny 

informacji niejawnych praktyczne zajęcia z zakresu prowadzenia dokumentacji na tych stanowiskach. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/Proj. 

System 
penitencjarny (ZK) 
(OW) 

 30       30 2 K_W01 
K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_U02 
K_K01 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− polskie oraz międzynarodowe akty prawne dotyczące realizacji polityki penitencjarnej 
− wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów polskich orzekających w sprawach związanych 

z wykonywaniem kary pozbawienia wolności 
− stosowanie w polskiej rzeczywistości środków oddziaływań penitencjarnych oraz z polityką postpenitencjarną 

zmierzającą do readaptacji skazanego do życia w społeczeństwie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 
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Elementy prawa 
prasowego w zakresie 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego 
(KwZB) (OW) 

 30       30 2 K_W04 
K_U03 
K_U06 

nauki 
o bezpieczeństwie 

 
 
Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− zagadnienia związane z prawnymi uwarunkowaniami współpracy z mediami w instytucjach bezpieczeństwa 

wewnętrznego 
− prawa i obowiązki podmiotów/osób współpracujących ze środkami masowego przekazu, wynikające zarówno z ogólnie 

obowiązującego prawa, jak i tworzonych na jego podstawie regulacji poszczególnych służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. 

− problemy prawa prasowego, ze szczególnym naciskiem na praktyczną analizę przypadków złamania bądź 
wykorzystania zapisów tejże ustawy w pracy podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. 

 
Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Postępowanie 
administracyjne 
(APP) (OW) 

 30       30 2 K_W03 
K_W04 
K_W06 
K_U01 
K_U04 

nauki prawne 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

− teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego wraz z siatką pojęciową właściwą dla tego 
obszaru działania administracji oraz praktycznego jej zastosowania 

− rolę organu administracji prowadzącego postępowanie administracyjne 
− kwestie świadomego obywatela jako strony postępowania administracyjnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Organizacja 
systemu 
zarządzania 
kryzysowego 
w społecznościach 
lokalnych (ZK) (OW) 

 30       30 2 K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_W08 
K_U01 
K_K01 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− problematykę organizacji systemu zarządzania kryzysowego w społecznościach lokalnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem poziomu gminnego 
− rozwiązywanie sytuacji kryzysowych  
− elementy organizacji systemu zarządzania kryzysowego 
− plany zarządzania kryzysowego  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR/Esej 

Strategie 
informacyjne państw 
w sytuacjach 
zagrożeń (KwZB) 
(OW) 

 30       30 2 K_W03 
K_W04 
K_U01 
K_U02 
K_U06 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− zasady organizacji procesu komunikacji społecznej w sytuacji zagrożenia kryzysem 
− podmioty procesu komunikacji 
− analizę strategii informacyjnych w sytuacjach zagrożeń w wybranych krajach  
− rolę mediów w przekazywaniu informacji o sytuacjach kryzysowych na wybranych przykładach  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR 

Zadania 
administracji 
terytorialnej 
w obszarze 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego 
(APP) (OW) 

 30       30 2 K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_W08 
K_U01 
K_K01 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− specyfikę zadań wykonywanych przez podmioty administracji publicznej 
− relacje pomiędzy administracją bezpieczeństwa wewnętrznego a obywatelem 
− pola działania administracji rządowej, administracji samorządowej oraz podmiotów prywatnych 
− rodzaje podmiotów i specyfikę zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego 
− formy działania administracji bezpieczeństwa cel tych działań i rolę administracji we współczesnym państwie 
− stan zagrożeń i stan administracji bezpieczeństwa najbliższym środowisku (dzielnicy/sołectwie/gminie/powiecie), 

złożoności struktury podmiotowej i przedmiotowej administracji 
− wyszukiwanie informacji, posługiwać się tekstami fachowymi, interpretowanie ustaw 
− znaczenie prawa i procedur w stosunku administracja-obywatel 
− różnice dot. działań władczych i nie-władczych wobec obywatela. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Zachowania 
jednostki w sytuacjach 
ekstremalnych (ZK) 
(OW) 

 30       30 2 K_W02 
K_W03 
K_U01 
K_U02 
K_U06 
K_K01 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− charakterystykę i systematykę sytuacji kryzysowych  
− zagadnienia psychicznego i społecznego funkcjonowania człowieka w sytuacji ekstremalnej i po jej wystąpieniu 
− psychiczne, poznawcze i behawioralne funkcjonowanie jednostki w zależności od kontekstu sytuacyjnego. 
− uwarunkowania zachowań człowieka w sytuacji ekstremalnej 
− zarządzanie sytuacjami ekstremalnymi  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 
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Nowe media (KwZB) 
(OW) 

 30       30 2 K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W09 
K_U01 
K_U03 
K_U05 
K_U07 
K_K05 

nauki 
o komunikacji 

i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

− rozpoznawanie kanałów zaliczanych do nowych mediów 
− korzystanie z wybranych kanałów 
− pozyskiwanie informacji, ich ocena i hierarchizacja. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR 

Praktyki zawodowe 
(P2) (OW) 

        240 8 K_W09 
K_U04 
K_U07 
K_K04 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− zapoznanie się z zasadami prawnymi i organizacyjnymi, w tym kulturą organizacyjną, regulującymi funkcjonowanie 

instytucji, w której student/ka odbywa praktykę. 
− zapoznanie się z zadaniami przypisanymi do działu/stanowiska praktykanta w instytucji, w której student/ka odbywa 

praktykę 

− nabywanie umiejętności związanych z realizacją zadań zawodowych przydzielonych studentowi/studentce 
odbywającemu praktykę 

− nabywanie umiejętności społecznych związanych z przyjmowaniem określonych ról zawodowych, w tym budowaniem 
relacji z przełożonymi i współpracownikami i funkcjonowaniem w ramach zespołu zadaniowego 

− wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie w celu analizowania i interpretowania sposobu 
funkcjonowania instytucji, w której student/ka odbywa praktykę.  

 
Informacje o praktykach: 
Praktyki zawodowe zostały przewidziane w programie studiów jako zajęcia obowiązkowe ograniczonego wyboru, 
realizowane na II i III roku studiów w wymiarze 720 godzin zrealizowanych w ciągu co najmniej 6 miesięcy. 
(praktyki I – 240 godzin realizowane w ciągu 2 miesięcy w 4. Semestrze, praktyki II – 240 godzin realizowane w ciągu 2 
miesięcy w 5. semestrze, praktyki III – 240 realizowane w ciągu 2 miesięcy w 6. Semestrze), nie mniej niż 6 miesięcy. 
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Praktyki mogą być odbywane jednorazowo (u jednego pracodawcy) w pełnym wymiarze, bądź też podzielone na części 
(realizowane u dwóch lub więcej pracodawców), z zastrzeżeniem że wymiar każdej z praktyk u jednego pracodawcy nie 
może być niższy niż 120 godzin (1 miesiąc). Studenci mają prawo do zrealizowania praktyk na wcześniejszych etapach 
studiów oraz w trakcie przerw międzysemestralnych. Praktyki rozliczane będą na zakończenie okresu trwania studiów 
(ocena wystawiana jest w szóstym semestrze). Za zaliczenie praktyk zawodowych student/ka otrzymuje łącznie 25 
punktów ECTS (Praktyki I – 8 punktów ECTS, Praktyki II – 8 punktów ECTS, Praktyki III – 9 punktów ECTS). 
 
Podstawowym celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studenta/ki do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu 
studiów, poprzez kształtowanie umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych w środowisku pracy, a także 
wzmacnianie postaw aktywnych i przedsiębiorczych. Praktyki zawodowe odbywać się będą w instytucjach administracji 
rządowej i samorządowej, służbach, strażach i inspekcjach (np. policja, straż graniczna, służba więzienna), mediach, 
obiektach strategicznych z punktu widzenia społecznego (np. Stadion Narodowy w Warszawie), organizacjach III sektora. 
Miejsca praktyk zawodowych zaproponowanych przez studentów weryfikowane są przez opiekuna praktyk.  
Praktyki mogą mieć również formę pracy zawodowej odbywanej w trakcie studiów, pod warunkiem, że jej charakter 
pozwala na osiągniecie celów i efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk zawodowych na kierunku studiów. 
 
Szczegółowe zasady dotyczące skierowania studenta na praktykę zawodową, zasady regulujące przebieg praktyk 
zawodowych oraz szczegółowe zasady zaliczania praktyk określa Regulamin i zasady odbywania studenckich praktyk 
zawodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Walidacja praktyk – praktyki zaliczane są na ocenę na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyk oraz przedłożonej pracy 
pisemnej będącej raportem badawczo-praktycznym, przygotowanym przez praktykanta zgodnie z wytycznymi ustalonymi 
z opiekunem praktyk. Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawiera informacje o godzinowym wymiarze praktyk, aktywności 
praktykanta oraz ocenę praktykanta. Zaświadczenie wystawia osoba reprezentująca instytucję, w której odbyły się praktyki. 
 
W przypadku studentów zaliczających praktyki w formie zatrudnienia/podejmowania innych form działalności, praktykant 
przedstawia zaświadczenie o realizowanych zadaniach zawodowych zawierające wykaz wykonywanych zadań 
zawodowych, ogólną opinię o praktykancie, ogólną ocenę wykonywanych zadań oraz sprawozdanie z realizacji zadań 
zawodowych zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez opiekuna praktyk. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności;  zaświadczenie o odbyciu praktyki/zaświadczenie o realizowanych zadaniach zawodowych 

Przedmiot 
fakultatywny OGUN 
(SW) 

        
 

min. 15 2   
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Treści programowe  

Poszerzenie wiedzy spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem.  

Seminarium 
dyplomowe (OW) 

  30      30 6 K_U01 
K_U03 
K_U04 
K_U07 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe Przygotowanie pracy licencjackiej pod kierunkiem promotora. Identyfikacja i analiza problemu badawczego. Metody 
i techniki badawcze niezbędne w przygotowaniu pracy dyplomowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 495 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 2 633 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PP – praca pisemna 
– Inne (należy podać jakie) 
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Rodzaj zajęć: 
- O – obowiązkowe 
- OW – ograniczonego wyboru 
- SW – swobodnego wyboru 
Specjalizacje: 
- ZK – Zarządzanie kryzysowe 
- APP – Administracja porządku publicznego 
- KwZB – Komunikowanie w zakresie bezpieczeństwa 
 

 

 

 

 

Rok studiów: trzeci  
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a
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ć
 

R
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p
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n
k
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 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot W

y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to
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m
 

S
e
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ri
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Ć
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z
e

n
ia

 

L
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o
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W
a
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z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Służby specjalne we 
współczesnym 
państwie (O) 

 30       30 2 K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_U02 
K_K01 

nauki 
o bezpieczeństwie 



45 
 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi, istotą i podstawami prawnymi kanonów etycznych 

funkcjonariuszy służb państwowych w Polsce 
− zagadnienia teoretyczne i ogólne dotyczące korelacji prawa, moralności i etyki, pragmatykę zawodową 

funkcjonariuszy państwowych 
− przyczyny i mechanizmy dysfunkcji w służbach państwowych 
− prawne i instytucjonalne narzędzia przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom w Polsce z podkreśleniem roli 

kodeksów etycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Etyka zawodowa 
funkcjonariuszy 
służb państwowych 
(O) 

15        15 1 K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W06 
K_U01 
K_K03 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− podstawy teoretyczne, istotę i podstawy prawne kanonów etycznych funkcjonariuszy służb państwowych w Polsce 
− zagadnienia teoretyczne i ogólne dotyczące korelacji prawa, moralności i etyki, pragmatykę zawodową 

funkcjonariuszy państwowych, przyczyny i mechanizmy dysfunkcji w służbach państwowych, prawne i instytucjonalne 
narzędzia przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom w Polsce z podkreśleniem roli kodeksów etycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/PR 

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne UE (O) 

 30       30 2 K_W04 
K_W08 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

− wiedzę na temat bezpieczeństwa wewnętrznego UE 
− problematykę zagrożeń i sposobów zapewniania i umacniania bezpieczeństwa wewnętrznego w państwach 

członkowskich UE 
− instrumenty prawne i instytucjonalne wykorzystywane w ramach tej dziedziny współpracy w UE 
− praktyczne sposoby wykorzystania instrumentów prawnych i instytucjonalnych oraz ograniczenia ich skuteczności. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 
Bezpieczeństwo 
zasobów cyfrowych 
(O) 

 15       15 1 K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_U03 
K_U04 
K_K03 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− bezpieczeństwo teleinformatyczne: ochrona danych w procesie ich zautomatyzowanego przetwarzania, 

w dzisiejszych czasach rozwiniętej i masowo wykorzystywanej informatyzacji 
− zagrożenia, w różnych postaciach, występujące na każdym etapie procesu dostępu do danych oraz ich 

przetwarzania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR 

Organizacja i 
technika pracy 
funkcjonariuszy 
instytucji 
publicznych (APP) 
(OW) 

 15       15 1 K_W04 
K_W06 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_K03 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− organizację i technikę pracy funkcjonariuszy publicznych w instytucjach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem 

instytucji bezpieczeństwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR 
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Organizacja i 
technika pracy 
funkcjonariuszy 
instytucji 
publicznych (ZK) 
(OW) 

 15       15 1 K_W04 
K_W06 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_K03 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuj: 
− organizację i technikę pracy funkcjonariuszy publicznych w instytucjach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem 

instytucji bezpieczeństwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR 

Kreowanie 
wizerunku instytucji 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego 
(KwZB) (OW) 

 15       15 1 K_W03 
K_W04 
K_U01 
K_U02 
K_U06 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

− metody, środki i narzędzia kreowania wizerunku instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego 
− zróżnicowanie potrzeb w zakresie kreowania wizerunku w zależności od rodzaju instytucji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Współpraca służb, 
inspekcji i straży 
(APP) (OW) 

     15   15 1 K_W04 
K_W06 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_K03 

nauki 
o bezpieczeństwie 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− problematykę służb, inspekcji i straży jako instytucji zapewniających porządek publiczny 
− regulacje prawne, na podstawie których służby, inspekcje i straże funkcjonują 
− zasady współpracy, jak również mechanizmy funkcjonowania, w tym przysługujące tym formacjom uprawnienia 

władcze. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj./PR 

Negocjacje i 
mediacje w 
sytuacjach 
kryzysowych (ZK) 
(OW) 

     15   15 1 K_W02 
K_W07 
K_U06 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

− sposoby zachowania w sytuacjach kryzysowych 
− istotę i znaczenie negocjacji i mediacji 
− rozwiązywanie case’ów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR/Esej 

Negocjacje i 
mediacje w 
sytuacjach 
kryzysowych (KwZB) 
(OW 

     15   15 1 K_W02 
K_W07 
K_U06 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

 
 
Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− sposoby zachowania w sytuacjach kryzysowych 
− istotę i znaczenie negocjacji i mediacji 
− rozwiązywanie case’ów. 

 
Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR/Esej      
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Gra decyzyjna 
(APP) (OW) 

     15   15 1 K_W02 
K_W07 
K_U06 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− przeprowadzenie ćwiczeń w postaci symulacji działań centrów zarządzania kryzysowego danego szczebla 

administracji publicznej (centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym) oraz współdziałania z podmiotami z nim 
współpracującymi. Uwzględnione są wszystkie fazy reagowania kryzysowego. Scenariusz działań obejmuje 
przykładowe zdarzenie wywołujące sytuację kryzysową na wybranym obszarze. 

− praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, funkcjonowania administracji publicznej 
i współdziałania z innymi podmiotami np. służb ratowniczych, porządku i bezpieczeństwa publicznego, sił zbrojnych 
oraz podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 

Wizyty studyjne (ZK) 
(OW) 

     15   15 1 K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W07 
K_W09 
K_U01 
K_U06 
K_U07 
K_K02 
K_K04 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− funkcjonowanie instytucji, których zadania dotyczą ochrony szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa 
− wizyty studentów we wspomnianych instytucjach, jak i rozmowy ze specjalistami zaproszonymi w tym celu na 

warsztaty. 
− praktyczne zetknięcie się studenta z organami/urzędami/instytucjami, których teoretyczne działanie poznał on już 

w toku wcześniejszych zajęć. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR 



50 
 

Współpraca z mediami 
(KwZB) 
(OW) 

     15   15 1 K_W03 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− wiedzę na temat zagadnień związanych z tematyką media relations, ze szczególnym nastawieniem na realizowanie 

odpowiedniej polityki medialnej w administracji publicznej 
− symulację sytuacji zorganizowanych ze współpracą z mediami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR/T 

Praktyki zawodowe 
(P3) (OW) 

        240 9 K_W09 
K_U04 
K_U07 
K_K04 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 
− zapoznanie się z zasadami prawnymi i organizacyjnymi, w tym kulturą organizacyjną, regulującymi funkcjonowanie 

instytucji, w której student/ka odbywa praktykę. 
− zapoznanie się z zadaniami przypisanymi do działu/stanowiska praktykanta w instytucji, w której student/ka odbywa 

praktykę 
− nabywanie umiejętności związanych z realizacją zadań zawodowych przydzielonych studentowi/studentce 

odbywającemu praktykę 
− nabywanie umiejętności społecznych związanych z przyjmowaniem określonych ról zawodowych, w tym budowaniem 

relacji z przełożonymi i współpracownikami i funkcjonowaniem w ramach zespołu zadaniowego 
− wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie w celu analizowania i interpretowania sposobu 

funkcjonowania instytucji, w której student/ka odbywa praktykę.  
 
Informacje o praktykach: 
Praktyki zawodowe zostały przewidziane w programie studiów jako zajęcia obowiązkowe ograniczonego wyboru, 
realizowane na II i III roku studiów w wymiarze 720 godzin zrealizowanych w ciągu co najmniej 6 miesięcy. 
(praktyki I – 240 godzin realizowane w ciągu 2 miesięcy w 4. Semestrze, praktyki II – 240 godzin realizowane w ciągu 2 
miesięcy w 5. semestrze, praktyki III – 240 realizowane w ciągu 2 miesięcy w 6. Semestrze), nie mniej niż 6 miesięcy. 
Praktyki mogą być odbywane jednorazowo (u jednego pracodawcy) w pełnym wymiarze, bądź też podzielone na części 
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(realizowane u dwóch lub więcej pracodawców), z zastrzeżeniem że wymiar każdej z praktyk u jednego pracodawcy nie 
może być niższy niż 120 godzin (1 miesiąc). Studenci mają prawo do zrealizowania praktyk na wcześniejszych etapach 
studiów oraz w trakcie przerw międzysemestralnych. Praktyki rozliczane będą na zakończenie okresu trwania studiów 
(ocena wystawiana jest w szóstym semestrze). Za zaliczenie praktyk zawodowych student/ka otrzymuje łącznie 25 
punktów ECTS (Praktyki I – 8 punktów ECTS, Praktyki II – 8 punktów ECTS, Praktyki III – 9 punktów ECTS). 
 
Podstawowym celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studenta/ki do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu 
studiów, poprzez kształtowanie umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych w środowisku pracy, a także 
wzmacnianie postaw aktywnych i przedsiębiorczych. Praktyki zawodowe odbywać się będą w instytucjach administracji 
rządowej i samorządowej, służbach, strażach i inspekcjach (np. policja, straż graniczna, służba więzienna), mediach, 
obiektach strategicznych z punktu widzenia społecznego (np. Stadion Narodowy w Warszawie), organizacjach III sektora. 
Miejsca praktyk zawodowych zaproponowanych przez studentów weryfikowane są przez opiekuna praktyk.  
Praktyki mogą mieć również formę pracy zawodowej odbywanej w trakcie studiów, pod warunkiem, że jej charakter 
pozwala na osiągniecie celów i efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk zawodowych na kierunku studiów. 
 
Szczegółowe zasady dotyczące skierowania studenta na praktykę zawodową, zasady regulujące przebieg praktyk 
zawodowych oraz szczegółowe zasady zaliczania praktyk określa Regulamin i zasady odbywania studenckich praktyk 
zawodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
 
Walidacja praktyk – praktyki zaliczane są na ocenę na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyk oraz przedłożonej pracy 
pisemnej będącej raportem badawczo-praktycznym, przygotowanym przez praktykanta zgodnie z wytycznymi ustalonymi 
z opiekunem praktyk. Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawiera informacje o godzinowym wymiarze praktyk, aktywności 
praktykanta oraz ocenę praktykanta. Zaświadczenie wystawia osoba reprezentująca instytucję, w której odbyły się praktyki. 
 
W przypadku studentów zaliczających praktyki w formie zatrudnienia/podejmowania innych form działalności, praktykant 
przedstawia zaświadczenie o realizowanych zadaniach zawodowych zawierające wykaz wykonywanych zadań 
zawodowych, ogólną opinię o praktykancie, ogólną ocenę wykonywanych zadań oraz sprawozdanie z realizacji zadań 
zawodowych zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez opiekuna praktyk. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna - sprawozdanie z praktyk/sprawozdanie z realizacji zadań zawodowych 

Seminarium 
dyplomowe (OW) 

  30      30 12 K_U01 
K_U03 
K_U04 
K_U07 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 
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Treści programowe 

Przygotowanie pracy licencjackiej pod kierunkiem promotora. Identyfikacja i analiza problemu badawczego. Metody 
i techniki badawcze niezbędne w przygotowaniu pracy dyplomowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca licencjacka 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 405 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 2 633 
 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PP – praca pisemna 
– Inne (należy podać jakie) 
Rodzaj zajęć: 
- O – obowiązkowe 
- OW – ograniczonego wyboru 
- SW – swobodnego wyboru 
Specjalizacje: 
- ZK – Zarządzanie kryzysowe 
- APP – Administracja porządku publicznego 
- KwZB – Komunikowanie w zakresie bezpieczeństwa 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie 61 

”. 
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Załącznik nr 5 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 11 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW 

bezpieczeństwo wewnętrzne 
 

nazwa kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Internal Security 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil praktyczny 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia niestacjonarne (zaoczne) 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

80 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Nauki o bezpieczeństwie 100 Nauki o bezpieczeństwie 

    

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
 

fundamentalne pojęcia dla bezpieczeństwa wewnętrznego jako podobszaru nauk społecznych oraz 
instrumentarium metodologiczne, różne rodzaje struktur i instytucji społecznych, ich elementy 
i wzajemne relacje oraz procesy zmian w nich zachodzące (rodzina, grupa zawodowa, korporacja, 
wspólnota lokalna, etniczna, narodowa, państwowa, społeczeństwo obywatelskie), ład i porządek 
polityczny i prawny, także w wymiarze regionu kulturowego lub w skali globalnej; 

P6S_WG 

K_W02 
 

rodzaje więzi społecznych (rodzinne, kulturowe, zawodowe, korporacyjne, ekonomiczne, polityczne, 
prawne), ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka 
i grup, w których żyje; 

P6S_WK 
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K_W03 
 

rolę człowieka jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego strukturę społeczną oraz tworzącego 
określony porządek zapewniający bezpieczne warunki funkcjonowania jednostek ludzkich, 
społeczeństwa i państwa; 

P6S_WG 

K_W04 
 

normy i reguły rządzące strukturami i instytucjami społeczno-politycznymi (oraz poglądy dotyczące 
istoty tych struktur i instytucji), ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku 
społeczno-politycznego i bezpieczeństwa; 

P6S_WG 

K_W05 
 

konflikty i kryzysy występujące w społeczeństwach i państwach (oraz mechanizmy ich rozwiązywania) 
w ujęciu historycznym i współczesnym; 

P6S_WK 

K_W06 
 

atrybuty i mechanizmy współczesnego państwa (przede wszystkim państwa demokratycznego): 
prawo, system organów państwowych (ze szczególnym uwzględnieniem organów odpowiedzialnych 
za kreowanie polityki bezpieczeństwa), administrację rządową i samorządową (ze szczególnym 
uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie polityki bezpieczeństwa), instytucje 
wyspecjalizowane w zakresie bezpieczeństwa państwa, organizacje pozarządowe, ustrój 
gospodarczy, funkcjonowanie państwa w stanach nadzwyczajnych; 

P6S_WG 

K_W07 
 

zagrożenia dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa oraz ich przeobrażenia (np. 
zorganizowana przestępczość, terroryzm, zagrożenia o charakterze ekologicznym) i sposoby oraz 
mechanizmy przeciwdziałania im; 

P6S_WK 

K_W08 
 

relacje między strukturami społeczno-politycznymi w skali międzynarodowej i międzykulturowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem relacji konstytuujących ład i bezpieczeństwo międzynarodowe; 

P6S_WK 

K_W09 zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego w działalności zawodowej 
w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego; zna standardy prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz identyfikuje potrzebę przedsiębiorczości w rozwoju zawodowym; 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
 

dostrzegać wielość i różnorodność stanowisk i opinii oraz dyskutować o nich; P6S_UK 

K_U02 
 

pracować w zespołach (funkcjonujących w różnego rodzaju instytucjach społecznych i politycznych, 
w tym np. organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych) 
powołanych w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla jednostek oraz struktur społecznych 
i państwowych; potrafi kierować małymi zespołami. 

P6S_UO 



4 
 

K_U03 
 

gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i prezentować informacje w zakresie bezpieczeństwa; P6S_UW 

K_U04 
 

wykorzystać zdobytą wiedzę – w tym nabytą w czasie praktyk zawodowych - w praktycznym i 
zawodowym działaniu, rozwiązywaniu i wdrażaniu konkretnych zadań 

P6S_UO 

K_U05 
 

posługiwać się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla poziomu B2 SOKJ; P6S_UK 

K_U06 
 

komunikować się z otoczeniem, przekazując mu – z wykorzystaniem nowoczesnych technik – 
w sposób kompetentny i fachowy informacje o istniejących zagrożeniach i sposobach zabezpieczeń 
przed nimi; 

P6S_UW 
P6S_UK 

K_U07 pogłębiać, uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę oraz wykorzystać ją w rozwiązywaniu problemów 
zawodowych 

P6S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 określania i definiowania podstawowych priorytetów, służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla 
funkcjonujących struktur społecznych, państwa i panującego w nim ładu prawno-politycznego; 

P6S_KK 

K_K02 budowania projektów aktywności obywatelskiej z pełnym zrozumieniem wieloaspektowości tej 
działalności; 
 

P6S_KO 

K_K03 
 

zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w działalności zawodowej; P6S_UW 
P6S_KR 

K_K04 
 

przedsiębiorczych działań, umożliwiających efektywne funkcjonowanie na rynku pracy; P6S_KO 

K_K05 
 

obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich 
wzajemnych relacji i zależności. 

P6S_KK 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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m
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
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o
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w

e
rs

a
to

ri
u
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Nauka o państwie 
i polityce (O) 

18   18     36 4 K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_W08 
K_U01 
K_K01 
K_K05 
K_K06 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 wiedzę o podstawowych definicjach i teoriach z zakresu nauki o państwie i polityce; 

 wiedzę na temat opisu, analizowania i uogólniania zjawisk politycznych; wykorzystywania teorii politycznych 
w działalności badawczej i praktycznej; porównywania instytucji i procesów politycznych; 

 terminologię zasadniczą dla nauki o polityce, stanowiącą bazę dla dalszego studiowania politologii.  
Celem jest biegłe, świadome i krytyczne posługiwanie się podstawowymi pojęciami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/EU 
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Wstęp do nauk o 
bezpieczeństwie (O) 
 

18        18 2 K_W01 
K_W02 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_W07 
K_W08 
K_U03 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 bezpieczeństwo, jako interdyscyplinarny przedmiot zainteresowań i badań naukowych 

 siatki pojęciowe umożliwiające charakterystykę bezpieczeństwa 

 zagrożenia bezpieczeństwa, ich klasyfikację, źródła, ewolucję oraz społeczny odbiór 

 system bezpieczeństwa państwa, jego uwarunkowania, strukturę, obszary, instytucje, relacje występujące między 
nimi, a także kierunki dalszego rozwoju. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU/EP/T 

Podstawy wiedzy o 
prawie (O) 
 

 18       18 3 K_W02 
K_W04 
K_W06 
K_U01 
K_U02 

nauki prawne 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 podstawowe pojęcia, terminy używane w naukach prawnych 

 przygotowanie do sprawnego i samodzielnego korzystania z tekstów prawnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/T 
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Podstawy psychologii 
(O) 
 

18        18 3 K_W02 
K_W03 
K_W07 
K_U01 
K_K03 

psychologia 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 mechanizmy psychologicznych zachowań człowieka w różnych złożonych strukturach społecznych 

 rolę kompetencji intelektualnych, emocjonalnych i społecznych jednostek dla zachowywania porządku 
i bezpieczeństwa w państwie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/T 

Socjologia ogólna (O) 18        18 4 K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W08 
K_U01 
K_K02 

nauki 
socjologiczne 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 podstawowe założenia, pojęcia i twierdzenia współczesnej socjologii 

 charakterystykę uwarunkowań życia społecznego i proces tworzenia kultury. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/T 

 
Ekonomia (O) 

18        18 3 K_W02 
K_W04 
K_W06 
K_U01 

ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 omówienie i przedstawienie podstawowej wiedzy o ekonomii 

 wskazanie specyfiki procesu gospodarowania w skali państwa i roli państwa w ich kształtowaniu 

 zagadnienia: pojęcie dochodu narodowego i gospodarki rynkowej, polityka interwencjonizmu, monetarna, fiskalna 
i budżetowa, problematyka wymiany międzynarodowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/T 

Historia 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego (O) 

 18       18 3 K_W04 
K_W05 
K_U03 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 analizę instytucji bezpieczeństwa w ujęciu historycznym - przede wszystkim w XX wieku, w tym szczególnie służb 
porządkowych, informacyjnych, zarówno cywilnych, jak i wojskowych; 

 instytucje bezpieczeństwa w systemach demokratycznych i niedemokratycznych; 

 zagadnienia związane z państwem polskim (II RP i PL), z uwzględnieniem systemów bezpieczeństwa w innych 
państwach. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/EU 

Konflikty 
społecznopolityczne 
świata (O) 

 18       18 3 K_W05 
K_W07 
K_U01 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 zapoznanie studentów z głównymi konfliktami społecznymi i politycznymi, które miały miejsce od końca XIX w. po wiek 
XXI 

 specyfikę konfliktów w zależności od epoki, ich źródła, przebieg i następstwa 

 analizę przełomowych wydarzeń w dziejach świata we wskazanym okresie oraz towarzyszące im procesy. Ze 
szczególną uwagą potraktowane zostaną rewolucje, które zapoczątkowały nowe formy ustrojowe. 

 wielkie wojny 
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 procesy społeczno-polityczne, w wyniku których potęgowały się sprzeczności, tworząc podstawy do kolejnych 
konfliktów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/EU 

Protokół i kultura 
komunikacji (O) 

10        
 

10 1 K_W04 
K_U01 
K_K03 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 zagadnienia z zakresu protokołu dyplomatycznego oraz komunikacji formalnej w działalności politycznej 

 wymagania protokołu dyplomatycznego oraz niespisanych dobrych obyczajów, które powinny cechować zarówno 
uczestnika jak i obserwatora wydarzeń politycznych we współczesnym świecie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP/T 

Problemy własności 
intelektualnej (O) 

10        
 

10 1 K_W03 
K_W04 
K_W09 
K_U03 
K_K03 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 wybrane zagadnienia prawa cywilnego związane z ochroną własności intelektualnej 

 źródła prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej 

 ochronę własności intelektualnej przez prawo autorskie i prawa pokrewne 

 ochronę własności przemysłowej 

 zwalczanie nieuczciwej konkurencji 

 formy udostępniania własności intelektualnej 

 internet a ochronę własności intelektualnej i nierzetelności naukowej 

 postępowanie cywilne a ochrona własności intelektualnej 

 postępowanie karne a ochrona własności intelektualnej 

 różne rodzaje postępowań administracyjnych a ochrona własności intelektualnej 

 postępowanie dyscyplinarne i jego skutki dla ochrony własności intelektualnej 
działalność organizacji międzynarodowych na rzecz ochrony własności intelektualnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 
Język obcy (OW) 

       lektor
at 

60 
 

2 K_U05 
 

 

Treści programowe  

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy (O) 

       e-
learni

ng 

4 0,5   
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 250 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1 924 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 

 
 
Treści programowe 

Przedmiot obejmuje: 

 zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

 wybrane elementy prawa pracy 

 zasady ochrony przeciwpożarowej 
zasady udzielania pomocy w razie wypadku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 
Ochrona własności 
intelektualnej (O) 

4        4 0,5  
 

 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 zagadnienia z własności intelektualnej, z uwzględnieniem pojęć podstawowych, podziału praw własności 
intelektualnej, prawa autorskie, w tym ochrony twórczości (praw autorskich i materialnych) 

 zdolność patentową (wymogi uzyskania ochrony patentowej) 

 informację patentową (źródła informacji, bazy danych, rodzaje badań patentowych) 
zasady prawa patentowego istotne z punktu widzenia środowiska akademickiego 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 
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– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PP – praca pisemna 
– Inne (należy podać jakie) 
 
Rodzaj zajęć: 
- O – obowiązkowe 
- OW – ograniczonego wyboru 
- SW – swobodnego wyboru 
 

 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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y
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d
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Logika (O) 

 18       18 4 K_W03 
K_U01 
K_U03 
K_K03 

filozofia 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 nauka właściwego rozumowania należąca do klasycznego trivium dydaktycznego 

 rozwiązywanie problemów z zakresu aplikacji na rynku pracy (np. przygotowanie do rozwiązywania testów w procesie 
rekrutacyjnym) 



13 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/EU 

Instytucje 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego (O) 

18        18 3 K_W01 
K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_K01 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem wybranych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce 
i w wybranych państwach 

 charakterystykę poszczególnych instytucji właściwych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 

 zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego współczesnych państw. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/T 

Ustrój polityczny RP (O) 
 

18   18     36 5 K_W01 
K_W06 
K_U01 
K_K05 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 periodyzację dziejów systemu politycznego i ustroju politycznego Polski XX-XXI w. 

 podstawy konstytucyjne i zasady ustroju politycznego RP 

 system organów państwowych, ich tworzenie, struktura i zasady działania 

 zakres i formy uczestnictwa politycznego obywateli. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/EU/EP 
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Kryzysy polityczne 
w Polsce (O) 
 

18   18     36 4 K_W01 
K_W05 
K_W07 
K_U01 
K_U07 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 istotę i typologizację kryzysów politycznych w Polsce XX w. 

 charakter przełomów w państwie autorytarnym 

 transformację od państwa autorytarnego do demokracji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP/T 

Współczesny terroryzm 
(O) 

 18       18 4 K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W07 
K_W08 
K_U01 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 podstawy usystematyzowanej wiedzy z zakresu zjawisk asymetrycznej przemocy politycznej 

 główne nurty terroryzmu 

 cele i metody działań charakterystycznych dla poszczególnych ugrupowań 

 czynniki generujące radykalną przemoc polityczną (uwarunkowania polityczne, społeczne, kulturowe i psychologiczne 
terroryzmu) 

 formy terroryzmu, ze szczególnym wyróżnieniem problematyki zamachów samobójczych 

 wybrane aktywne ugrupowania terrorystyczne (program, cele, struktury, środki i metody, działania, skutki) 

 prognozę oraz analizę zagrożeń. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP/T 

 
Administracja 
publiczna (O) 

 18       18 3 K_W01 
K_W04 
K_W06 
K_U02 
K_U03 
K_K03 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 wprowadzenie w zagadnienia teorii i praktyki administracji publicznej w Polsce 

 węzłowe instytucje administracji publicznej 

 mechanizmy podejmowania decyzji w strukturach administracyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/EP 

Podstawowe problemy 
kryminologii (O) 

18        18 3 K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 istotę gromadzenia i badania problematyki przestępstwa, przestępczości oraz sprawcy i ofiary przestępstwa 

 instytucje i mechanizmy kontrolne, powołane w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1 924 
 

Technologie 
informacyjne (O) 

   18     18 2 K_W07 
K_U03 
K_U04 
K_U06 

 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 podstawy technik informacyjnych 

 sprawne wykorzystywanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy 

 przetwarzanie tekstów, praca z arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie stron WWW i prezentacji 

 usystematyzowanie zagadnień ICT (technologii komunikacyjnych i informacyjnych) związanych z barierami 
i zagrożeniami oraz szansami zastosowań Internetu w polityce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 

 
Język obcy (OW) 

       lektor
at 

60 
 

2 K_U05  

Treści programowe  

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 
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Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PP – praca pisemna 
– Inne (należy podać jakie) 
 
Rodzaj zajęć: 
- O – obowiązkowe 
- OW – ograniczonego wyboru 
- SW – swobodnego wyboru 
 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 
  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 
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a
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d
z
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 z
a
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ć
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m
: 
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u

n
k
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C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
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e
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t 
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n

e
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Zarządzanie 
w sytuacjach 
kryzysowych(O) 

18        18 3 K_W02 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_W07 
K_U02 
K_U03 
K_K01 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 wiedzę na temat norm i reguł dotyczących zarządzania w sytuacjach kryzysowych 

 wiedzę o sytuacjach kryzysowych 

 strukturę zarządzania kryzysowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj/EP 

Konstytucyjne 
podstawy 
bezpieczeństwa (O) 
 

18        18 3 K_W04 
K_W06 
K_W08 
K_U01 
K_U07 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 problematykę miejsca i roli konstytucji w sposobach określania bezpieczeństwa państwa 

 wartości i zasady konstytucyjne 

 instytucje konstytucyjne w przestrzeni bezpieczeństwa państwa 

 zależności między ładem konstytucyjnym a problemem bezpieczeństwa 

 problematykę bezpieczeństwa ustrojowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 
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Prawo karne (O) 
 

18   18     36 4 K_W04 
K_W06 
K_U01 
K_U04 

nauki prawne 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 naukę prawa karnego, a więc gałęzi prawa określającej czyny stanowiące przestępstwa, kary i środki karne grożące 
za jej popełnienie, zasady odpowiedzialności karnej 

 środki probacyjne 

 środki zabezpieczające. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/EU 

 
Prawo administracyjne 
(O) 
 

18        18 3 K_W04 
K_W06 
K_U01 
K_U04 

nauki prawne 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 wprowadzenie do zagadnień związanych z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami instytucji prawa 
administracyjnego 

 poznanie i utrwalenie podstawowych kategorii pojęciowych charakteryzujących współczesną administrację 

 przyswojenie siatki pojęciowej prawa administracyjnego i wykazanie jej związku z praktyka funkcjonowania 
administracji 

 teoretyczne koncepcje prawa administracyjnego z dorobkiem doktryny i orzecznictwa sądów z zakresu 
administracyjnego w zakresie prawa ustrojowego, materialnego 

 podstawowe zagadnienia z zakresu administracyjnej procedury procesowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/EU 
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Prawa człowieka (O) 18        18 3 K_W03 
K_W04 
K_W06 
K_U01 
K_U04 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 ochronę praw człowieka w prawie międzynarodowym publicznym 

 ochronę praw człowieka w prawie międzynarodowym prywatnym 

 ochronę praw człowieka przez różne rodzaje organów ochrony prawnej 

 ochronę praw człowieka w prawie wewnętrznym państw europejskich 

 ochronę praw człowieka w wybranych państwach pozaeuropejskich. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/EP 

 
Współczesne systemy 
ustrojowe (O) 

 18       18 2 K_W06 
K_U01 
K_K05 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 analizę porównawczą systemów politycznych 

 trójwymiarowe ujęcie problematyki: szeroko rozumiany kontekst, wątek instytucjonalny, oraz wartości i zachowania 
społeczne 

 mechanizmy funkcjonowania struktur politycznych 

 pojęcie stabilizacji i zmian w systemie politycznym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 
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Instytucje ochrony 
prawnej (O) 

 18       18 2 K_W03 
K_W04 
K_W06 
K_U01 
K_U04 
K_K01 
K_K06 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 analizowanie zagadnień dotyczących instytucji ochrony prawnej 

 funkcje, kompetencje, organizację, sposób działania organów ochrony prawej w kontekście ochrony praw 
podmiotowych i funkcjonowania współczesnego państwa prawnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Bezpieczeństwo 
społeczne (O) 

18        18 3 K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_U01 
K_U03 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 zagadnienia dotyczące istoty i zakresu bezpieczeństwa społecznego: definiowanie pojęcia, wybrane problemy 
z zakresu bezpieczeństwa społecznego 

 zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego 

 rolę państwa w utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/EP 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1 924 
 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 

– EP – egzamin pisemny 

– T – test 

Przedmiot 
fakultatywny OGUN 
(z dziedziny nauk 
humanistycznych) (SW) 

        
 

min. 18 5   

Treści programowe  

Poszerzenie wiedzy spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem.  

 
Język obcy (OW) 

       lektor
at 

60 
 

2 K_U05 
 

 

Treści programowe  

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 
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– E – esej 

– Proj – projekt 

– PR – praca roczna 

– PP – praca pisemna 

– Inne (należy podać jakie) 

 

Rodzaj zajęć: 

- O – obowiązkowe 

- OW – ograniczonego wyboru 

- SW – swobodnego wyboru 

 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Procesy integracyjne 
w Europie (O) 

18        18 2 K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_W08 
K_U01 
K_K05 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 wiedzę z zakresu procesów integracji europejskiej (definicja integracji i zmian w jej interpretacji na tle historycznym, 
wskazanie na dynamiczny charakter jej przebiegu) 
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 wydarzenia na kontynencie europejskim w sferze gospodarczej, wojskowej i politycznej, społecznej i kulturowej, które 
prowadziły do jednoczenia się kontynentu 

 procesy integracyjne ukazywane w perspektywie historycznej, z zaznaczeniem wydarzeń z dalekiej przeszłości, aż po 
ostatnie zabiegi integracyjne 

 próbę wskazania na perspektywę rozwoju integracji w obliczu współczesnych trendów politycznych i ekonomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj./T 

Bezpieczeństwo 
społeczności 
lokalnych (O) 

 18       18 2 K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_U01 
K_U03 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 zagadnienia dotyczące zakresu stosowania prawa w ramach bezpieczeństwa społeczności lokalnych 

 związki korelacyjne pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa a przestrzenią 

 podstawowe zasady zapobiegania przestępczości 

 koncepcję działania w ramach community policing 

 sposoby rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

System ratownictwa 
medycznego (O) 

 18       18 2 K_W03 
K_W06 
K_U02 
K_U04 
K_K03 

nauki medyczne 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 zasady organizacji i funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w Polsce 

 wiedzę o zasadach współpracy z jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego 
oraz innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu ratownictwa medycznego, a także służbami porządku 
publicznego 

 udzielanie pierwszej pomocy podstawowej z użyciem AED. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 
Międzynarodowe 
aspekty 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego (O) 

 18       18 2 K_W01 
K_W04 
K_W06 
K_W08 
K_U01 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 analizę dynamiki bezpieczeństwa międzynarodowego po roku 1945 w ujęciu problemowym oraz geograficznym 

 podstawowe kategorie i mechanizmy charakterystyczne dla bezpieczeństwa międzynarodowego 

 interakcje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj./T 

Bezpieczeństwo 
ekologiczne (O) 

18        18 2 K_W03 
K_W04 
K_W06 
K_W07 

nauki 
o bezpieczeństwie 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 problematykę bezpieczeństwa ekologicznego: pojęcie, geneza, najważniejsze zamiany w jego rozumieniu, ewolucja 

 podstawy prawne i systemy zabezpieczeń 

 założenia polskiej polityki bezpieczeństwa ekologicznego, jak i wybranych organizacji międzynarodowych 

 najważniejsze zagrożenia ekologiczne współczesnego świata, z uwypukleniem Polski wraz z podejmowanymi 
w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom 
i zjawiskom ekologicznym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/PR 

 
Bezpieczeństwo 
kulturowe (O) 

18        18 2 K_W03 
K_W04 
K_W06 
K_W07 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 rozwój stosunków kulturalnych we współczesnym świecie 

 określenie zjawisk bezpieczeństwa kulturowego oraz jego współczesnej roli 

 określenie gwarancji dla kultury materialnej i duchowej we współczesnym państwie demokratycznym 

 formy zabezpieczeń dóbr kultury podczas pokoju i konfliktu zbrojnego 

 organizacje międzynarodowe działające w sferze bezpieczeństwa kulturowego, ich działalność oraz specyfikę 

 analizę polskiej polityki kulturalnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 
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Stany nadzwyczajne 
w państwie (O) 

 18       18 2 K_W02 
K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_W08 
K_U01 
K_K01 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 analizę problematyki stanów nadzwyczajnych, zarówno w aspekcie teoretycznym, historycznym, jak i prawnym 

 specyfikę stanu nadzwyczajnego, jego rodzajów, struktury, praktyki, zasad działania organów władzy publicznej oraz 
dopuszczalnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/PR 

Ochrona danych 
osobowych i informacji 
niejawnych (O) 

 18       18 2 K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_U03 
K_U04 
K_K03 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 zagadnienia z zakresu wymagań i standardów ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych 

 analizę zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustaw, obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe lub 
informacje stanowiące tajemnicę służbową i państwową 

 wiedzę w zakresie zarządzania ochroną danych chronionych w podmiotach publicznych i prywatnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/T 
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Praktyki zawodowe 
(P1) (OW) 

        240 8 K_W09 
K_U04 
K_U07 
K_K04 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 zapoznanie się z zasadami prawnymi i organizacyjnymi, w tym kulturą organizacyjną, regulującymi funkcjonowanie 
instytucji, w której student/ka odbywa praktykę. 

 zapoznanie się z zadaniami przypisanymi do działu/stanowiska praktykanta w instytucji, w której student/ka odbywa 
praktykę 

 nabywanie umiejętności związanych z realizacją zadań zawodowych przydzielonych studentowi/studentce 
odbywającemu praktykę 

 nabywanie umiejętności społecznych związanych z przyjmowaniem określonych ról zawodowych, w tym budowaniem 
relacji z przełożonymi i współpracownikami i funkcjonowaniem w ramach zespołu zadaniowego 

 wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie w celu analizowania i interpretowania sposobu funkcjonowania 
instytucji, w której student/ka odbywa praktykę.  

 
Informacje o praktykach: 
Praktyki zawodowe zostały przewidziane w programie studiów jako zajęcia obowiązkowe ograniczonego wyboru, 
realizowane na II i III roku studiów w wymiarze 720 godzin zrealizowanych w ciągu co najmniej 6 miesięcy. 
(praktyki I – 240 godzin realizowane w ciągu 2 miesięcy w 4. Semestrze, praktyki II – 240 godzin realizowane w ciągu 2 
miesięcy w 5. semestrze, praktyki III – 240 realizowane w ciągu 2 miesięcy w 6. Semestrze), nie mniej niż 6 miesięcy. 
Praktyki mogą być odbywane jednorazowo (u jednego pracodawcy) w pełnym wymiarze, bądź też podzielone na części 
(realizowane u dwóch lub więcej pracodawców), z zastrzeżeniem że wymiar każdej z praktyk u jednego pracodawcy nie 
może być niższy niż 120 godzin (1 miesiąc). Studenci mają prawo do zrealizowania praktyk na wcześniejszych etapach 
studiów oraz w trakcie przerw międzysemestralnych. Praktyki rozliczane będą na zakończenie okresu trwania studiów 
(ocena wystawiana jest w szóstym semestrze). Za zaliczenie praktyk zawodowych student/ka otrzymuje łącznie 25 punktów 
ECTS (Praktyki I – 8 punktów ECTS, Praktyki II – 8 punktów ECTS, Praktyki III – 9 punktów ECTS). 
 
Podstawowym celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studenta/ki do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu 
studiów, poprzez kształtowanie umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych w środowisku pracy, a także 
wzmacnianie postaw aktywnych i przedsiębiorczych. Praktyki zawodowe odbywać się będą w instytucjach administracji 
rządowej i samorządowej, służbach, strażach i inspekcjach (np. policja, straż graniczna, służba więzienna), mediach, 
obiektach strategicznych z punktu widzenia społecznego (np. Stadion Narodowy w Warszawie), organizacjach III sektora. 
Miejsca praktyk zawodowych zaproponowanych przez studentów weryfikowane są przez opiekuna praktyk.  
Praktyki mogą mieć również formę pracy zawodowej odbywanej w trakcie studiów, pod warunkiem, że jej charakter pozwala 
na osiągniecie celów i efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk zawodowych na kierunku studiów. 
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Szczegółowe zasady dotyczące skierowania studenta na praktykę zawodową, zasady regulujące przebieg praktyk 
zawodowych oraz szczegółowe zasady zaliczania praktyk określa Regulamin i zasady odbywania studenckich praktyk 
zawodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Walidacja praktyk – praktyki zaliczane są na ocenę na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyk oraz przedłożonej pracy 
pisemnej będącej raportem badawczo-praktycznym, przygotowanym przez praktykanta zgodnie z wytycznymi ustalonymi 
z opiekunem praktyk. Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawiera informacje o godzinowym wymiarze praktyk, aktywności 
praktykanta oraz ocenę praktykanta. Zaświadczenie wystawia osoba reprezentująca instytucję, w której odbyły się praktyki. 
W przypadku studentów zaliczających praktyki w formie zatrudnienia/podejmowania innych form działalności, praktykant 
przedstawia zaświadczenie o realizowanych zadaniach zawodowych zawierające wykaz wykonywanych zadań 
zawodowych, ogólną opinię o praktykancie, ogólną ocenę wykonywanych zadań oraz sprawozdanie z realizacji zadań 
zawodowych zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez opiekuna praktyk 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności;  zaświadczenie o odbyciu praktyki/zaświadczenie o realizowanych zadaniach zawodowych 

Przedmiot 
fakultatywny OGUN 
(SW) 

        
 

min. 10 2   

Treści programowe  

Poszerzenie wiedzy spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem.  

 
Język obcy (OW) 

       lektor
at 

60 
 

2 K_U05 
 

 



30 
 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 454 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1 924 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PP – praca pisemna 

Treści programowe  

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

Język obcy-egzamin 
certyfikacyjny B2 

         2 K_U05 
K_U06 

 

Treści programowe  Treści kształcenia umożliwiają sprawdzenie opanowania języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, EU 
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– Inne (należy podać jakie) 
 
Rodzaj zajęć: 
- O – obowiązkowe 
- OW – ograniczonego wyboru 
- SW – swobodnego wyboru 

 

 
Rok studiów: trzeci 
Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot W

y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Kryminalistyka (O) 

 18       18 2 K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_U04 
K_K05 

nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 podstawowe pojęcia z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej 

 zastosowanie wiedzy kryminalistycznej w praktyce 

 cele podejmowania poszczególnych czynności kryminalistycznych przez organy ścigania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/T 
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Logistyka, 
komunikacja i 
transport (O) 

18        18 2 K_W06 
K_W07 
K_W09 
K_K04 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 zagadnienia dotyczące istoty, zakresu i celu logistyki, transportu i komunikacji w gospodarce światowej 
w perspektywie dylematów bezpieczeństwa 

 system logistyczny jako podstawy procesów logistycznych 

 produkty logistyczne (towar i usługa) 

 metody zarządzania logistycznego 

 transport i magazynowanie w procesach logistycznych, a także metody konfigurowania sieci logistycznej 

 tematyka dotycząca punktowej i liniowej infrastruktury logistycznej, która funkcjonuje we wszystkich rodzajach 
środków transportu 

 koncepcje logistyczne 

 infrastrukturę procesów magazynowych, terminale kontenerowe, transport intermodalny oraz infrastrukturę telematyki 
transportu 

 inżynierię bezpieczeństwa technicznego w transporcie, w tym zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem w transporcie 
kolejowym, lotniczym, morskim, wodnym śródlądowym i drogowym 

 zasady przewozu towarów niebezpiecznych oraz sterowania ruchem w transporcie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR 

Przestępczość 
w państwie 
współczesnym (O) 

10        10 1 K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W07 
K_W08 
K_U01 
K_U03 
K_K01 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 wiedzę z zakresu zjawisk przestępczych mogących wystąpić we współczesnym państwie 

 wiedzę na temat nowych typów przestępstw, jak i funkcjonujących w kodeksie karnym „tradycyjnych” czynów 
zabronionych popełnianych przy użyciu nowoczesnych środków technicznych. 
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1 APP: specjalizacja Administracja porządku publicznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/PR 

 
Bezpieczeństwo 
granic i polityka 
migracyjna (O) 

 10       10 1 K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W07 
K_W08 
K_U01 
K_K01 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 systemy bezpieczeństwa oraz specyfika ochrony granic zewnętrznych 

 politykę migracyjną – rozwiązania międzynarodowe oraz krajowe 

 analizę zdarzeń i ocenę ich konsekwencji politycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR 

Prawo cywilne 
(APP)1(OW) 

 18       18 2 K_W04 
K_W06 
K_U01 
K_U04 

nauki prawne 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 pojęcie i źródła prawa cywilnego 

 kodeks cywilny 

 pozakodeksowe regulacje prawa cywilnego 

 elementy prawa cywilnego w prawie rodzinnym, prawie gospodarczym i prawie pracy 

 postępowanie cywilne 

 elementy prawa cywilnego w prawie międzynarodowym 

 wybrane zagadnienia z teorii prawa cywilnego. 
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2 ZK: specjalizacja Zarządzanie kryzysowe.  
3 KwZB: specjalizacja Komunikowanie w zakresie bezpieczeństwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Zarządzanie 
kryzysowe we 
współczesnych 
państwach (ZK)2 
(OW) 

 18       18 2 K_W02 
K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_U01 
K_K01 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych 
państwach świata 

 aspekty teoretyczne i regulacje dotyczące specyfiki bezpieczeństwa wewnętrznego, zagrożeń dla życia, zdrowia 
i bezpieczeństwa ludzi oraz organizacji zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 

Podstawy wiedzy 
o komunikowaniu 
publicznym (KwZB)3 
(OW) 

 18       18 2 K_W02 
K_W03 
K_U03 
K_U04 
K_U06 

nauki 
o komunikacji 
społecznej i 

mediach 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 pojęcie i definicję komunikowania publicznego, jego funkcje i aktorów 

 narzędzia komunikacyjne 

 diagnozę, jak radzą sobie z komunikowaniem wybrane instytucje publiczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 
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Kancelarie tajne i 
prowadzenie 
dokumentacji 
niejawnej (APP) 
(OW) 

 18       18 2 K_W03 
K_W04 
K_U06 
K_U02 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 zapoznanie z przepisami dot. informacji niejawnych, w szczególności w zakresie organizacji ochrony takich informacji 
przed nieuprawnionym dostępem lub utratą 

 przedstawienie zasad klasyfikowania informacji niejawnych, ich oznaczania oraz bezpiecznego przetwarzania 
w systemach teleinformatycznych 

 omówienie zasad obowiązujących w zakresie udostępniania informacji niejawnych, dokonywania zmiany lub 
znoszenia klauzul tajności, a także warunków przewożenia materiałów zawierających informacje niejawne 

 omówienie uprawnień i zadań na stanowisku kierownika kancelarii tajnej i pełnomocnika do spraw ochronny 
informacji niejawnych praktyczne zajęcia z zakresu prowadzenia dokumentacji na tych stanowiskach. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/Proj. 

System 
penitencjarny (ZK) 
(OW) 

 18       18 2 K_W01 
K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_U02 
K_K01 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 polskie oraz międzynarodowe akty prawne dotyczące realizacji polityki penitencjarnej 

 wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów polskich orzekających w sprawach związanych 
z wykonywaniem kary pozbawienia wolności 

 stosowanie w polskiej rzeczywistości środków oddziaływań penitencjarnych oraz z polityką postpenitencjarną 
zmierzającą do readaptacji skazanego do życia w społeczeństwie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 
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Elementy prawa 
prasowego w zakresie 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego 
(KwZB) (OW) 

 18       18 2 K_W04 
K_U03 
K_U06 

nauki 
o bezpieczeństwie 

 
 
Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 zagadnienia związane z prawnymi uwarunkowaniami współpracy z mediami w instytucjach bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

 prawa i obowiązki podmiotów/osób współpracujących ze środkami masowego przekazu, wynikające zarówno z ogólnie 
obowiązującego prawa, jak i tworzonych na jego podstawie regulacji poszczególnych służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. 

 problemy prawa prasowego, ze szczególnym naciskiem na praktyczną analizę przypadków złamania bądź 
wykorzystania zapisów tejże ustawy w pracy podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. 

 
Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Postępowanie 
administracyjne 
(APP) (OW) 

 18       18 2 K_W03 
K_W04 
K_W06 
K_U01 
K_U04 

nauki prawne 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego wraz z siatką pojęciową właściwą dla tego 
obszaru działania administracji oraz praktycznego jej zastosowania 

 rolę organu administracji prowadzącego postępowanie administracyjne 

 kwestie świadomego obywatela jako strony postępowania administracyjnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Organizacja 
systemu 
zarządzania 
kryzysowego 
w społecznościach 
lokalnych (ZK) (OW) 

 18       18 2 K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_W08 
K_U01 
K_K01 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 problematykę organizacji systemu zarządzania kryzysowego w społecznościach lokalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem poziomu gminnego 

 elementy organizacji systemu zarządzania kryzysowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR/Esej 

Strategie 
informacyjne państw 
w sytuacjach 
zagrożeń (KwZB) 
(OW) 

 18       18 2 K_W03 
K_W04 
K_U01 
K_U02 
K_U06 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 zasady organizacji procesu komunikacji społecznej w sytuacji zagrożenia kryzysem 

 podmioty procesu komunikacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR 

Zadania 
administracji 
terytorialnej 
w obszarze 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego 
(APP) (OW) 

 18       18 2 K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_W08 
K_U01 
K_K01 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 specyfikę zadań wykonywanych przez podmioty administracji publicznej 

 relacje pomiędzy administracją bezpieczeństwa wewnętrznego a obywatelem 

 pola działania administracji rządowej, administracji samorządowej oraz podmiotów prywatnych 

 rodzaje podmiotów i specyfikę zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego 

 formy działania administracji bezpieczeństwa cel tych działań i rolę administracji we współczesnym państwie 

 stan zagrożeń i stan administracji bezpieczeństwa najbliższym środowisku (dzielnicy/sołectwie/gminie/powiecie), 
złożoności struktury podmiotowej i przedmiotowej administracji 

 wyszukiwanie informacji, posługiwać się tekstami fachowymi, interpretowanie ustaw 

 znaczenie prawa i procedur w stosunku administracja-obywatel 

 różnice dot. działań władczych i nie-władczych wobec obywatela. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Zachowania 
jednostki w sytuacjach 
ekstremalnych (ZK) 
(OW) 

 18       18 2 K_W02 
K_W03 
K_U01 
K_U02 
K_U06 
K_K01 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 zagadnienia psychicznego i społecznego funkcjonowania człowieka w sytuacji ekstremalnej i po jej wystąpieniu 

 psychiczne, poznawcze i behawioralne funkcjonowanie jednostki w zależności od kontekstu sytuacyjnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 



39 
 

Nowe media (KwZB) 
(OW) 

 18       18 2 K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W09 
K_U01 
K_U03 
K_U05 
K_U07 
K_K05 

nauki 
o komunikacji 

i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 rozpoznawanie kanałów zaliczanych do nowych mediów 

 korzystanie z wybranych kanałów 

 pozyskiwanie informacji, ich ocena i hierarchizacja. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR 

Praktyki zawodowe 
(P2) (OW) 

        240 8 K_W09 
K_U04 
K_U07 
K_K04 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 zapoznanie się z zasadami prawnymi i organizacyjnymi, w tym kulturą organizacyjną, regulującymi funkcjonowanie 
instytucji, w której student/ka odbywa praktykę. 

 zapoznanie się z zadaniami przypisanymi do działu/stanowiska praktykanta w instytucji, w której student/ka odbywa 
praktykę 

 nabywanie umiejętności związanych z realizacją zadań zawodowych przydzielonych studentowi/studentce 
odbywającemu praktykę 

 nabywanie umiejętności społecznych związanych z przyjmowaniem określonych ról zawodowych, w tym budowaniem 
relacji z przełożonymi i współpracownikami i funkcjonowaniem w ramach zespołu zadaniowego 

 wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie w celu analizowania i interpretowania sposobu 
funkcjonowania instytucji, w której student/ka odbywa praktykę.  

 
Informacje o praktykach: 
 Praktyki zawodowe zostały przewidziane w programie studiów jako zajęcia obowiązkowe ograniczonego wyboru, 
realizowane na II i III roku studiów w wymiarze 720 godzin zrealizowanych w ciągu co najmniej 6 miesięcy. 
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(praktyki I – 240 godzin realizowane w ciągu 2 miesięcy w 4. Semestrze, praktyki II – 240 godzin realizowane w ciągu 2 
miesięcy w 5. semestrze, praktyki III – 240 realizowane w ciągu 2 miesięcy w 6. Semestrze), nie mniej niż 6 miesięcy. 
Praktyki mogą być odbywane jednorazowo (u jednego pracodawcy) w pełnym wymiarze, bądź też podzielone na części 
(realizowane u dwóch lub więcej pracodawców), z zastrzeżeniem że wymiar każdej z praktyk u jednego pracodawcy nie 
może być niższy niż 120 godzin (1 miesiąc). Studenci mają prawo do zrealizowania praktyk na wcześniejszych etapach 
studiów oraz w trakcie przerw międzysemestralnych. Praktyki rozliczane będą na zakończenie okresu trwania studiów 
(ocena wystawiana jest w szóstym semestrze). Za zaliczenie praktyk zawodowych student/ka otrzymuje łącznie 25 
punktów ECTS (Praktyki I – 8 punktów ECTS, Praktyki II – 8 punktów ECTS, Praktyki III – 9 punktów ECTS). 
 
Podstawowym celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studenta/ki do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu 
studiów, poprzez kształtowanie umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych w środowisku pracy, a także 
wzmacnianie postaw aktywnych i przedsiębiorczych. Praktyki zawodowe odbywać się będą w instytucjach administracji 
rządowej i samorządowej, służbach, strażach i inspekcjach (np. policja, straż graniczna, służba więzienna), mediach, 
obiektach strategicznych z punktu widzenia społecznego (np. Stadion Narodowy w Warszawie), organizacjach III sektora. 
Miejsca praktyk zawodowych zaproponowanych przez studentów weryfikowane są przez opiekuna praktyk.  
Praktyki mogą mieć również formę pracy zawodowej odbywanej w trakcie studiów, pod warunkiem, że jej charakter 
pozwala na osiągniecie celów i efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk zawodowych na kierunku studiów. 
 
Szczegółowe zasady dotyczące skierowania studenta na praktykę zawodową, zasady regulujące przebieg praktyk 
zawodowych oraz szczegółowe zasady zaliczania praktyk określa Regulamin i zasady odbywania studenckich praktyk 
zawodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Walidacja praktyk – praktyki zaliczane są na ocenę na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyk oraz przedłożonej pracy 
pisemnej będącej raportem badawczo-praktycznym, przygotowanym przez praktykanta zgodnie z wytycznymi ustalonymi 
z opiekunem praktyk. Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawiera informacje o godzinowym wymiarze praktyk, aktywności 
praktykanta oraz ocenę praktykanta. Zaświadczenie wystawia osoba reprezentująca instytucję, w której odbyły się praktyki. 
W przypadku studentów zaliczających praktyki w formie zatrudnienia/podejmowania innych form działalności, praktykant 
przedstawia zaświadczenie o realizowanych zadaniach zawodowych zawierające wykaz wykonywanych zadań 
zawodowych, ogólną opinię o praktykancie, ogólną ocenę wykonywanych zadań oraz sprawozdanie z realizacji zadań 
zawodowych zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez opiekuna praktyk 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności;  zaświadczenie o odbyciu praktyki/zaświadczenie o realizowanych zadaniach zawodowych 

Przedmiot 
fakultatywny OGUN 
(SW) 

        
 

min. 10 2   
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 396 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1 924 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PP – praca pisemna 
– Inne (należy podać jakie) 

Treści programowe  

Poszerzenie wiedzy spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem.  

Seminarium 
dyplomowe (OW) 

  18      18 6 K_U01 
K_U03 
K_U04 
K_U07 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

 
 
Treści programowe 

Przygotowanie pracy licencjackiej pod kierunkiem promotora. Identyfikacja i analiza problemu badawczego. Metody 
i techniki badawcze niezbędne w przygotowaniu pracy dyplomowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 
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Rodzaj zajęć: 
- O – obowiązkowe 
- OW – ograniczonego wyboru 
- SW – swobodnego wyboru 
Specjalizacje: 
- ZK – Zarządzanie kryzysowe 
- APP – Administracja porządku publicznego 
- KwZB – Komunikowanie w zakresie bezpieczeństwa 
 

 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 
  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot W

y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Służby specjalne we 
współczesnym 
państwie (O) 

 18       18 2 K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_U02 
K_K01 

nauki 
o bezpieczeństwie 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi, istotą i podstawami prawnymi kanonów etycznych 
funkcjonariuszy służb państwowych w Polsce 

 zagadnienia teoretyczne i ogólne dotyczące korelacji prawa, moralności i etyki, pragmatykę zawodową 
funkcjonariuszy państwowych 

 przyczyny i mechanizmy dysfunkcji w służbach państwowych 

 prawne i instytucjonalne narzędzia przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom w Polsce z podkreśleniem roli 
kodeksów etycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Etyka zawodowa 
funkcjonariuszy 
służb państwowych 
(O) 

10        10 1 K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W06 
K_U01 
K_K03 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 podstawy teoretyczne, istotę i podstawy prawne kanonów etycznych funkcjonariuszy służb państwowych w Polsce 

 zagadnienia teoretyczne i ogólne dotyczące korelacji prawa, moralności i etyki, pragmatykę zawodową 
funkcjonariuszy państwowych, przyczyny i mechanizmy dysfunkcji w służbach państwowych, prawne i instytucjonalne 
narzędzia przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom w Polsce z podkreśleniem roli kodeksów etycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/PR 

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne UE (O) 

 18       18 2 K_W04 
K_W08 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 wiedzę na temat bezpieczeństwa wewnętrznego UE 

 problematykę zagrożeń i sposobów zapewniania i umacniania bezpieczeństwa wewnętrznego w państwach 
członkowskich UE 

 instrumenty prawne i instytucjonalne wykorzystywane w ramach tej dziedziny współpracy w UE 

 praktyczne sposoby wykorzystania instrumentów prawnych i instytucjonalnych oraz ograniczenia ich skuteczności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 
Bezpieczeństwo 
zasobów cyfrowych 
(O) 

 10       10 1 K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_U03 
K_U04 
K_K03 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 bezpieczeństwo teleinformatyczne: ochrona danych w procesie ich zautomatyzowanego przetwarzania, 
w dzisiejszych czasach rozwiniętej i masowo wykorzystywanej informatyzacji 

 zagrożenia, w różnych postaciach, występujące na każdym etapie procesu dostępu do danych oraz ich 
przetwarzania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR 

Organizacja i technika 
pracy 
funkcjonariuszy 
instytucji 
publicznych (APP) 
(OW) 

 10       10 1 K_W04 
K_W06 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_K03 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 organizację i technikę pracy funkcjonariuszy publicznych w instytucjach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem 
instytucji bezpieczeństwa. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR 

Organizacja i technika 
pracy 
funkcjonariuszy 
instytucji 
publicznych (ZK) 
(OW) 

 10       10 1 K_W04 
K_W06 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_K03 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuj: 

 organizację i technikę pracy funkcjonariuszy publicznych w instytucjach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem 
instytucji bezpieczeństwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR 

Kreowanie 
wizerunku instytucji 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego 
(KwZB) (OW) 

 10       10 1 K_W03 
K_W04 
K_U01 
K_U02 
K_U06 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 metody, środki i narzędzia kreowania wizerunku instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego 

 zróżnicowanie potrzeb w zakresie kreowania wizerunku w zależności od rodzaju instytucji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 
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Współpraca służb, 
inspekcji i straży 
(APP) (OW) 

     10   10 1 K_W04 
K_W06 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_K03 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 problematykę służb, inspekcji i straży jako instytucji zapewniających porządek publiczny 

 regulacje prawne, na podstawie których służby, inspekcje i straże funkcjonują 

 zasady współpracy, jak również mechanizmy funkcjonowania, w tym przysługujące tym formacjom uprawnienia 
władcze. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj./PR 

Negocjacje i 
mediacje w 
sytuacjach 
kryzysowych (ZK) 
(OW) 

     10   10 1 K_W02 
K_W07 
K_U06 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 sposoby zachowania w sytuacjach kryzysowych 

 istotę i znaczenie negocjacji i mediacji 

 rozwiązywanie case’ów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR/Esej 

Negocjacje i mediacje 
w sytuacjach 
kryzysowych (KwZB) 
(OW 

     10   10 1 K_W02 
K_W07 
K_U06 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

 
Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 sposoby zachowania w sytuacjach kryzysowych 

 istotę i znaczenie negocjacji i mediacji 

 rozwiązywanie case’ów. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR/Esej 

Gra decyzyjna 
(APP) (OW) 

     10   10 1 K_W02 
K_W07 
K_U06 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 przeprowadzenie ćwiczeń w postaci symulacji działań centrów zarządzania kryzysowego danego szczebla 
administracji publicznej (centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym) oraz współdziałania z podmiotami z nim 
współpracującymi. Uwzględnione są wszystkie fazy reagowania kryzysowego. Scenariusz działań obejmuje 
przykładowe zdarzenie wywołujące sytuację kryzysową na wybranym obszarze. 

 praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, funkcjonowania administracji publicznej 
i współdziałania z innymi podmiotami np. służb ratowniczych, porządku i bezpieczeństwa publicznego, sił zbrojnych 
oraz podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 

Wizyty studyjne (ZK) 
(OW) 

     10   10 1 K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W07 
K_W09 
K_U01 
K_U06 
K_U07 
K_K02 
K_K04 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 funkcjonowanie instytucji, których zadania dotyczą ochrony szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa 

 wizyty studentów we wspomnianych instytucjach, jak i rozmowy ze specjalistami zaproszonymi w tym celu na warsztaty. 

 praktyczne zetknięcie się studenta z organami/urzędami/instytucjami, których teoretyczne działanie poznał on już 
w toku wcześniejszych zajęć. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR 

Współpraca z 
mediami (KwZB) 
(OW) 

     10   10 1 K_W03 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U06 
K_K01 
K_K03 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 wiedzę na temat zagadnień związanych z tematyką media relations, ze szczególnym nastawieniem na realizowanie 
odpowiedniej polityki medialnej w administracji publicznej 

 symulację sytuacji zorganizowanych ze współpracą z mediami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR/T 

Praktyki zawodowe 
(P3) (OW) 

        240 9 K_W09 
K_U04 
K_U07 
K_K04 

nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

 zapoznanie się z zasadami prawnymi i organizacyjnymi, w tym kulturą organizacyjną, regulującymi funkcjonowanie 
instytucji, w której student/ka odbywa praktykę. 

 zapoznanie się z zadaniami przypisanymi do działu/stanowiska praktykanta w instytucji, w której student/ka odbywa 
praktykę 

 nabywanie umiejętności związanych z realizacją zadań zawodowych przydzielonych studentowi/studentce 
odbywającemu praktykę 

 nabywanie umiejętności społecznych związanych z przyjmowaniem określonych ról zawodowych, w tym budowaniem 
relacji z przełożonymi i współpracownikami i funkcjonowaniem w ramach zespołu zadaniowego 

 wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie w celu analizowania i interpretowania sposobu 
funkcjonowania instytucji, w której student/ka odbywa praktykę.  

 
Informacje o praktykach: 
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Praktyki zawodowe zostały przewidziane w programie studiów jako zajęcia obowiązkowe ograniczonego wyboru, 
realizowane na II i III roku studiów w wymiarze 720 godzin zrealizowanych w ciągu co najmniej 6 miesięcy. 
(praktyki I – 240 godzin realizowane w ciągu 2 miesięcy w 4. Semestrze, praktyki II – 240 godzin realizowane w ciągu 2 
miesięcy w 5. semestrze, praktyki III – 240 realizowane w ciągu 2 miesięcy w 6. Semestrze), nie mniej niż 6 miesięcy. 
Praktyki mogą być odbywane jednorazowo (u jednego pracodawcy) w pełnym wymiarze, bądź też podzielone na części 
(realizowane u dwóch lub więcej pracodawców), z zastrzeżeniem że wymiar każdej z praktyk u jednego pracodawcy nie 
może być niższy niż 120 godzin (1 miesiąc). Studenci mają prawo do zrealizowania praktyk na wcześniejszych etapach 
studiów oraz w trakcie przerw międzysemestralnych. Praktyki rozliczane będą na zakończenie okresu trwania studiów 
(ocena wystawiana jest w szóstym semestrze). Za zaliczenie praktyk zawodowych student/ka otrzymuje łącznie 25 
punktów ECTS (Praktyki I – 8 punktów ECTS, Praktyki II – 8 punktów ECTS, Praktyki III – 9 punktów ECTS). 
 
Podstawowym celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studenta/ki do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu 
studiów, poprzez kształtowanie umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych w środowisku pracy, a także 
wzmacnianie postaw aktywnych i przedsiębiorczych. Praktyki zawodowe odbywać się będą w instytucjach administracji 
rządowej i samorządowej, służbach, strażach i inspekcjach (np. policja, straż graniczna, służba więzienna), mediach, 
obiektach strategicznych z punktu widzenia społecznego (np. Stadion Narodowy w Warszawie), organizacjach III sektora. 
Miejsca praktyk zawodowych zaproponowanych przez studentów weryfikowane są przez opiekuna praktyk.  
Praktyki mogą mieć również formę pracy zawodowej odbywanej w trakcie studiów, pod warunkiem, że jej charakter 
pozwala na osiągniecie celów i efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk zawodowych na kierunku studiów. 
 
Szczegółowe zasady dotyczące skierowania studenta na praktykę zawodową, zasady regulujące przebieg praktyk 
zawodowych oraz szczegółowe zasady zaliczania praktyk określa Regulamin i zasady odbywania studenckich praktyk 
zawodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Walidacja praktyk – praktyki zaliczane są na ocenę na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyk oraz przedłożonej pracy 
pisemnej będącej raportem badawczo-praktycznym, przygotowanym przez praktykanta zgodnie z wytycznymi ustalonymi 
z opiekunem praktyk. Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawiera informacje o godzinowym wymiarze praktyk, aktywności 
praktykanta oraz ocenę praktykanta. Zaświadczenie wystawia osoba reprezentująca instytucję, w której odbyły się praktyki. 
W przypadku studentów zaliczających praktyki w formie zatrudnienia/podejmowania innych form działalności, praktykant 
przedstawia zaświadczenie o realizowanych zadaniach zawodowych zawierające wykaz wykonywanych zadań 
zawodowych, ogólną opinię o praktykancie, ogólną ocenę wykonywanych zadań oraz sprawozdanie z realizacji zadań 
zawodowych zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez opiekuna praktyk 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna - sprawozdanie z praktyk/sprawozdanie z realizacji zadań zawodowych 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 344 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1 924 
 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– PP – praca pisemna 
– Inne (należy podać jakie) 
Rodzaj zajęć: 
- O – obowiązkowe 
- OW – ograniczonego wyboru 
- SW – swobodnego wyboru 
Specjalizacje: 
- ZK – Zarządzanie kryzysowe 
- APP – Administracja porządku publicznego 
- KwZB – Komunikowanie w zakresie bezpieczeństwa 

Seminarium 
dyplomowe (OW) 

  18      18 12 K_U01 
K_U03 
K_U04 
K_U07 
K_K05 

nauki 
o bezpieczeństwie 

 
 
Treści programowe 

Przygotowanie pracy licencjackiej pod kierunkiem promotora. Identyfikacja i analiza problemu badawczego. Metody 
i techniki badawcze niezbędne w przygotowaniu pracy dyplomowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca licencjacka 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej 

liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie 61 

”. 
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Załącznik nr 6 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 12 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

bioinformatyka i biologia systemów 

nazwa kierunku studiów bioinformatyka i biologia systemów 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Bioinformatics and Systems Biology 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 
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liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

120 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki ścisłe i przyrodnicze informatyka 60% informatyka 

nauki ścisłe i przyrodnicze nauki biologicznie 20%  

nauki ścisłe i przyrodnicze nauki fizyczne 5%  

nauki ścisłe i przyrodnicze matematyka 15%  

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol 
efektów 

uczenia się dla 
programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
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K_W01 w zaawansowanym stopniu podstawowe pojęcia fizyczne i chemiczne w zakresie koniecznym do zrozumienia 

podstawowych zjawisk i procesów biologicznych i biochemicznych oraz ich zastosowania w metodologii 

badawczej   

P6S_WG  

K_W02 różnorodność biologiczną i różne poziomy jej organizacji, zjawiska i procesy zachodzące na poziomie 

osobnika, populacji oraz interakcje międzygatunkowe  

P6S_WG  

K_W03 sposób przepływu informacji genetycznej i ich regulacji, reguły dziedziczenia, podstawy inżynierii genetycznej 

oraz prawidłowości kierujące ewolucją życia i organizmów  

P6S_WG  

K_W04 budowę i funkcjonowanie struktur komórkowych i najważniejsze zależności funkcjonalne zarówno między 

składowymi komórki, jak i między komórkami  

P6S_WG  

K_W05 w zaawansowanym stopniu podstawowe pojęcia z zakresu genomiki i proteomiki  P6S_WG  

K_W06 podstawowe pojęcia z zakresu analizy matematycznej, algebry, matematyki dyskretnej, metod 

probabilistycznych i statystyki  

P6S_WG  

K_W07 wybrane modele matematyczne nauk przyrodniczych z czasem ciągłym i dyskretnym i metody ich badania  P6S_WG  

K_W08 podstawy statystycznej analizy danych (model statystyczny, estymacja, testowanie hipotez statystycznych, 

regresja) oraz algorytmy uczenia maszynowego  

P6S_WG  

K_W09 zasady funkcjonowania arytmetyki komputerów oraz wybrane pojęcia z zakresu analizy numerycznej  P6S_WG  

K_W10 wybrane algorytmy rozwiązywania podstawowych problemów obliczeniowych oraz wybrane biblioteki 

numeryczne  

P6S_WG 

K_W11 w zaawansowanym stopniu podstawowe konstrukcje programistyczne (przypisanie, instrukcje sterujące, 

wywoływanie podprogramów i przekazywanie parametrów) oraz pojęcia składni i semantyki języków 

programowania  

P6S_WG 
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K_W12 podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów ze szczególnym 

uwzględnieniem algorytmów tekstowych i grafowych oraz algorytmów stosowanych w biologii obliczeniowej  

P6S_WG 

K_W13 podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (reprezentacja danych liczbowych, tablice, 

napisy, zbiory, rekordy, pliki, wskaźniki i referencje, struktury wskaźnikowe, listy, stosy, kolejki, drzewa i grafy)  

P6S_WG 

K_W14 wybrane paradygmaty programowania (imperatywny, obiektowy, skryptowy, maszyna wirtualna)  P6S_WG 

K_W15 w zaawansowanym stopniu metody projektowania i programowania obiektowego i związane z nimi pojęcia 

(kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas)  

P6S_WG 

K_W16 bazy danych dla biologii molekularnej i biotechnologii i metody korzystania z nich,  algorytmy i narzędzia 

informatyczne służące do operacji na sekwencjach nukleotydowych i białkowych  

P6S_WG 

K_W17 prawne i społeczne aspekty bioinformatyki, w tym odpowiedzialności zawodowej i etycznej, kodeksów 

etycznych i podstaw własności intelektualnej, 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystywać podstawowe narzędzia matematyczne i informatyczne do opisu oraz interpretacji zjawisk 

i procesów biologicznych  

P6S_UW, 

K_U02 stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie biologii  ze szczególnym uwzględnieniem 

biochemii, fizyki i biologii molekularnej  

P6S_UW 

K_U03 stosować różne techniki analizy danych, w tym  pochodzących z technologii wielkoskalowych i syntezować 

wyniki w kontekście problemu biologicznego lub bioinformatycznego  

P6S_UW, 
P6S_UK 

K_U04 pisać, uruchamiać i testować programy w wybranych językach skryptowych, imperatywnych i obiektowych 

oraz wykorzystywać je do przetwarzania danych biologicznych ma umiejętność budowy prostych systemów 

bazodanowych  

P6S_UW 
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K_U05 wykorzystywać narzędzia bioinformatyczne do rozwiązywania problemów biologicznych i bioinformatycznych  P6S_UW 

K_U06 projektować i wykorzystywać algorytmy i struktury danych oraz analizować je pod kątem poprawności 

i złożoności obliczeniowej  

P6S_UW 

K_U07 stosować podstawowe metody, techniki i narzędzia do rozwiązywania prostych zadań z zakresu eksploracji 

i baz danych biologicznych  

P6S_UW 

K_U08 projektować i tworzyć oprogramowanie komputerowe zgodnie z zadaną specyfikacją, używając właściwych 

metod, technik i narzędzi  

P6S_UW 

K_U09 dokonać analizy funkcjonalności i analizy wymagań systemów informatycznych  P6S_UW 

K_U10 posługiwać się przyjętymi formatami reprezentacji różnego rodzaju danych stosownie do sytuacji (liczby, 

tablice, tekst) pamiętając o ich ograniczeniach, np. związanych z arytmetyką komputera  

P6S_UW 

K_U11 stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML)  P6S_UW 

K_U12 posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym (B2)  P6S_UK 

K_U13 porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, w tym 

w języku obcym oraz z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych 

P6S_UK 

K_U14 opisywać systemy informatyczne i bioinformatyczne w sposób zrozumiały dla laika P6S_UK, 
P6S_UW 

K_U15 stworzyć opracowanie dotyczące problematyki z dziedziny bioinformatyki z użyciem narzędzi informatycznych P6S_UK, 
P6S_UW 

K_U16 dostrzegać ograniczenia własnej wiedzy i konieczność jej ciągłego uzupełniania i aktualizowania  P6S_UU 
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K_U17 pracować indywidualnie i w zespole nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter P6S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 analizy przedstawionego lub stworzonego przez siebie rozumowania pod kątem poprawności i kompletności P6S_KK 

K_K02 precyzyjnego formułowania pytań, służących pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub 
odnalezieniu brakujących elementów rozumowania  

P6S_KK 

K_K03 samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze i zasobach internetowych, także w językach obcych  P6S_KK 

K_K04 samodzielnego formułowania opinii na temat podstawowych zagadnień bioinformatycznych na podstawie 
zdobytej wiedzy i ich krytycznej oceny 

P6S_KK 

K_K05 przestrzegania zasad etyki i uczciwości intelektualnej i docenienia ich znaczenia w działaniach własnych 
i innych osób 

P6S_KR 

K_K06 do wypełniania zobowiązań społecznych związanych z racjonalnym i bezpiecznym przetwarzaniem danych P6S_KR 

K_K07 przedstawiania niespecjalistom wybranych osiągnięć bioinformatycznych P6S_KO; 
P6S_KR 

K_K08 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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 Algebra liniowa 

30   30     60 4,5 K_W06, K_K02 matematyka 

Treści programowe  
Przestrzenie liniowe i ich własności, algebra macierzy, wyznaczniki i ich własności. Rozwiązywanie układów równań liniowych, 
eliminacja Gaussa. Iloczyn skalarny, przestrzenie ortogonalne, ortonormalizacja. Wektory i wartości własne, diagonalizacja 
macierzy. Rozkład macierzy według wartości osobliwych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

Rachunek różniczkowy i 
całkowy 1 

30   60     90 6,5 K_W06, K_K01, K_K02 matematyka 

Treści programowe  Pojęcie funkcji, dziedzina, obraz, funkcje elementarne. Rozkład wielomianów na czynniki pierwsze, znajdowanie zer wielomianów. 

Ciągi i szeregi, granica ciągu, kryteria zbieżności szeregów. Granica funkcji jednej i wielu zmiennych, ciągłość funkcji. Pochodna 

i jej interpretacja. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Całka nieoznaczona i oznaczona i jej interpretacja geometryczna. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

Wstęp do informatyki 30    30    60 5 K_W11, K_W14, K_U04, 

K_U08, K_U09, K_K01, 

K_K02, K_K05 

informatyka 

Treści programowe  System operacyjny na przykładzie Linuksa.  Interpreter poleceń i język skryptowy. Wyrażenia regularne. Wstęp do programowania 

na przykładzie języka  Python (instrukcja warunkowa, pętle, obsługa plików, wejście/wyjście, funkcje, rekurencja). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny, projekt 

Podstawy chemii 45   45     90 6 
 

K_W01, K_K02  nauki chemiczne 

Treści programowe  Podstawy chemii ogólnej, fizycznej, nieorganicznej i organicznej. Równania i schematy reakcji chemicznych i proste obliczenia 
chemiczne. Podstawowe pojęcia chemii organicznej ze szczególnym uwzględnieniem związków o znaczeniu biologicznym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

Biologia komórki 30   15     45 3 K_W04, K_U02  nauki biologiczne 
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Treści programowe  Podstawowe metody badań stosowane w biologii komórki; budowa, funkcjonowanie i metabolizm komórek eukariotycznych; 

budowa i funkcje organelli komórkowych; transport cząsteczek; oddziaływania między komórkami; przekazywanie sygnału; 

powielanie i ekspresja informacji genetycznej; charakterystyka cyklu komórkowego, mitozy, mejozy, apoptozy; charakterystyka 

zarodkowych i specyficznych tkankowo komórek macierzystych, komórek nowotworowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

Podstawy biologii 
organizmalnej i 
środowiskowej 

45        45 2,5 
 
K_W02, K_U02, K_K01 nauki biologiczne 

Treści programowe  Wstęp do metody naukowej. Podstawy obrazowania.Podstawowe zagadnienia jakimi zajmuje się współczesna biologia rozwoju 

zwierząt i roślin. Podstawy działania układu odpornościowego ssaków. Podstawy ekologii. Różne aspekty układu pasożyt-żywiciel. 

Różnorodność biologiczna i różne poziomy jej organizacji. Interakcje międzygatunkowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

Podstawy ochrony 
własności intelektualnej 

4        4 0,5 K_W17, K_K05, K_K06  

Treści programowe  Ogólne pojęcia z tematyki ochrony praw własności intelektualnej; prawo autorskie i ochrona twórczości; zdolność patentowa; 
ścieżka postępowania z nowym wynalazkiem; zasady prawa patentowego istotne z punktu widzenia kontekstu akademickiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 
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Szkolenie BHP        4* 4 0,5   

Treści programowe  Podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania 

pierwszej pomocy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Wychowanie fizyczne     30     30    

Treści programowe  Kształtowanie zdrowego stosunku do ciała i jego fizycznego funkcjonowania oraz budowanie dojrzałych postaw wobec otoczenia 

społecznego. Kształtowanie nawyku oddawania się aktywności fizycznej, troski o sprawność i prawidłową postawę ciała. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

* kurs internetowy 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 28,5 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 428 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2378 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Matematyka dyskretna 

30   30     60 4,5 K_W06, K_K02 matematyka 

Treści programowe  

Indukcja i rekurencja, metody zliczania obiektów skończonych, rachunek zdań i predykatów I rzędu, elementy teorii mnogości, 

funkcje i relacje, zasada abstrakcji, porządki, moce zbiorów, elementy kombinatoryki i teorii grafów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

Rachunek różniczkowy 
i całkowy 2 

30   30     60 4,5 K_W06, K_K01, K_K02 matematyka 

Treści programowe  Funkcje wielu zmiennych: granice, ciągłość, rachunek różniczkowy i całkowy. Równania różniczkowe zwyczajne. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

Podstawy fizyki 60   30     90 5,5 K_W01, K_K02  nauki fizyczne 

Treści programowe  Podstawowe pojęcia i metody opisu rzeczywistości w wybranych działach fizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

Biochemia 30   30     60 4,5 K_W01, K_U02, K_U14, 

K_K02 

nauki biologiczne 

Treści programowe  Budowa, właściwości i funkcje związków organicznych występujących w komórkach, a także podstawowe metody stosowane we 

współczesnej biochemii i biologii molekularnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

Obliczenia naukowe 30    30    60 5 K_W09, K_W10,  K_U10, 

K_K01, K_K02  

informatyka 

Treści programowe  Arytmetyka komputerów, reprezentacja liczb, stabilność numeryczna algorytmów. Układy równań liniowych, uwarunkowanie, 

eliminacja Gaussa. Liniowe zagadnienie najmniejszych kwadratów, przestrzeń wielomianów, interpolacja i aproksymacja funkcji. 

Różniczkowanie i całkowanie numeryczne. Podstawy przetwarzania sygnałów. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny, projekt 

Mikrobiologia 30   15     45 3 K_W04, K_U02, K_K01 nauki biologiczne 

Treści programowe  Budowa, funkcjonowanie i metabolizm mikroorganizmów prokariotycznych. Formy ich występowania w środowisku i przyczyny 

szerokiego rozpowszechnienia, a także wpływ na inne organizmy i środowisko nieożywione. Omówione są też wirusy i strategie ich 

namnażania, jak również podstawy genetyki i taksonomii prokariotów oraz przykłady ich praktycznego wykorzystania.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

Wstęp do struktury 
białek i kwasów 
nukleinowych 

15        15 1 K_W01, K_U02, K_K01 nauki biologiczne 

Treści programowe  Celem zajęć jest zapoznanie studentów z budową i funkcją białek i kwasów nukleinowych oraz z różnymi metodami pracy z nimii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 

30*        30* 3**   

Treści programowe  Przedmiot niezwiązany z kierunkiem studiów. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

w zależności od przedmiotu 

Wychowanie fizyczne     30     30    

Treści programowe  Kształtowanie zdrowego stosunku do ciała i jego fizycznego funkcjonowania oraz budowanie dojrzałych postaw wobec otoczenia 

społecznego. Kształtowanie nawyku oddawania się aktywności fizycznej, troski o sprawność i prawidłową postawę ciała. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

* minimalna liczba godzin; dopuszczalna także inna forma zajęć 

** przykładowa liczba punktów ECTS za przedmioty do wyboru zrealizowane w danym semestrze; przedmioty mogą być realizowany w obu 

semestrach I roku; w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich należy w trakcie całych studiów uzyskać 5 ECTS za przedmioty z dziedziny nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2378 
 

  



15 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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programu studiów 
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Optymalizacja i teoria 

gier 

30   30     60 4,5 K_W06, K_K01, K_K02 matematyka 

Treści programowe  
Elementy optymalizacji wielowymiarowej z ograniczeniami i bez ograniczeń. Elementy teorii gier. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

Rachunek 

prawdopodobieństwa 

30   45     75 5 K_W06, K_K01, K_K02  matematyka 

Treści programowe  Przegląd modeli dyskretnych rachunku prawdopodobieństwa, łańcuchy Markowa, najprostsze rozkłady ciągłe, prawo wielkich liczb 

i centralne twierdzenie graniczne, elementy teorii informacji. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

Programowanie 
i projektowanie 
obiektowe 

30    30    60 4,5 K_W11, K_W14, K_W15, 

K_U08, K_U09, K_U11, 

K_U14, K_K01, K_K02 

informatyka 

Treści programowe  Podstawy programowania obiektowego, podstawy obiektowego projektowania systemów informatycznych (język UML).  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny, projekt 

Wstęp do 
bioinformatyki 1 

15    45    60 4,5 K_W16, K_U01,  K_U07,  

K_U14, K_K01, K_K02, 

K_K03, K_K04  

informatyka, nauki 
biologiczne 

Treści programowe  Bazy danych dla biologii molekularnej i biotechnologii, przeszukiwanie baz sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych, 

porównywanie dwóch i wielu sekwencji. Analiza rodzin białek. Przewidywanie miejsc kodujących w DNA. Metody analizy struktur 

przestrzennych białek, podstawy modelowania przez homologię. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

Biologia molekularna z 
genetyką 1 

60 30       90 5 K_W02, K_W03, K_U02, 

K_K02, K_K03  

nauki biologiczne 
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Treści programowe  DNA jako nośnik informacji genetycznej, podstawy genetyki klasycznej, genetyka człowieka, elementy inżynierii genetycznej, różne 

typy sekwencji nukleotydowych, genomika, ewolucja sekwencji nukleotydowych, chromatyna, replikacja DNA, mutageneza, 

naprawa uszkodzeń DNA, transkrypcja, kontrola aktywności genów, mechanizmy epigenetyczne, składanie i edytowanie RNA, 

małe regulacyjne RNA, translacja, dojrzewanie białek (folding, modyfikacje potranslacyjne), adresowanie białek, degradacja białek 

(ubikwitynacja, proteosom, autofagia, reguła N-końca). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

Biologia molekularna z 
genetyką 2 

30   30     60 4,5 K_W02, K_W03, K_U02, 

K_K02, K_K03  

nauki biologiczne 

Treści programowe  

DNA jako nośnik informacji genetycznej, podstawy genetyki klasycznej, genetyka człowieka, elementy inżynierii genetycznej, różne 

typy sekwencji nukleotydowych, genomika, ewolucja sekwencji nukleotydowych, chromatyna, replikacja DNA, mutageneza, 

naprawa uszkodzeń DNA, transkrypcja, kontrola aktywności genów, mechanizmy epigenetyczne, składanie i edytowanie RNA, 

małe regulacyjne RNA, translacja, dojrzewanie białek (folding, modyfikacje potranslacyjne), adresowanie białek, degradacja białek 

(ubikwitynacja, proteosom, autofagia, reguła N-końca). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

Algorytmy i struktury 
danych 

30   15 15    60 4,5 K_W12, K_W13, K_U06, 

K_U14, K_K01, K_K02 

informatyka 

Treści programowe  Projektowanie i analiza algorytmów. Przegląd podstawowych algorytmów i struktur danych. Doskonalenie praktycznych 

umiejętności w projektowaniu i programowaniu poprawnych i wydajnych algorytmów oraz w posługiwaniu się gotowymi bibliotekami 

algorytmów i struktur danych.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny, projekt 

Statystyczna analiza 
danych 

30  15 30     75 6 K_W08, K_U03,  K_U14, 

K_K01, K_K02  

informatyka 

Treści programowe  Podstawowe pojęcia statystyki, estymacja, testowanie hipotez statystycznych, przydatne testy statystyczne. Regresja.  

Klasyfikacja, selekcja modelu i regularyzacja. Maszyny wektorów wspierających. Metody redukcji wymiaru. Uczenie bez nadzoru. 

Modele nieliniowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny, projekt 

Wstęp do bioinformatyki 
2 

15    45    60 4,5 K_W16, K_U01, K_U05, 

K_U07,  K_U14, K_K01, 

K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K06, K_K07 

informatyka 
nauki biologiczne 

Treści programowe  Struktury polimerów, ich analiza i wizualizacja. Modelowanie struktur białek. Dokowanie molekularne. OMIKi i analiza danych 

eksperymentalnych. Interakcje białkowe, analiza i wizualizacja. Podstawy analizy sieci. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny, projekt 

Molekularne podstawy 
enzymologii 

15   30     45 3,5 K_W04, K_U02, K_U14, 

K_K02  

nauki biologiczne 
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Treści programowe  Budowa białek enzymatycznych, mechanizmy katalizy oraz kinetyka enzymatyczna. Techniki i metody przydatne w pracy 

z enzymami w warunkach in vitro i in silico.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

Przedmioty obieralne 60*   60*     120 10** K_U16,  K_K02, K_K03, 

K_K08 

informatyka, 
matematyka,  

nauki fizyczne, 
nauki biologiczne 

Treści programowe  Treści z zakresu informatyki, biologii, matematyki, fizyki przewidziane dla przedmiotów wybieranych przez studentów z oferty 

Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki, Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki, pozwalające na uzupełnienie zdobytej wiedzy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny, ew. projekt 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 

30*        30* 3**   

Treści programowe  Przedmiot niezwiązany z kierunkiem studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

w zależności od przedmiotu 

Wychowanie fizyczne     30     30    
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Treści programowe  Kształtowanie zdrowego stosunku do ciała i jego fizycznego funkcjonowania oraz budowanie dojrzałych postaw wobec otoczenia 

społecznego. Kształtowanie nawyku oddawania się aktywności fizycznej, troski o sprawność i prawidłową postawę ciała. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

* minimalna liczba godzin; dopuszczalna także inna forma zajęć 
** minimalna liczba punktów ECTS za przedmioty do wyboru zrealizowane w danym roku; w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich 
należy w trakcie całych studiów uzyskać 5 ECTS za przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 59,5 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 825 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2378  
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty i szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 

programu studiów 
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Modele 

matematyczne nauk 

przyrodniczych 

30   30 15    75 5 K_W07, K_U01, K_K01, 

K_K02 

matematyka 

Treści programowe  

Modele matematyczne stosowane w ekologii, fizjologii i biologii molekularnej. Pojęcie warunku brzegowego i warunku początkowo-

brzegowego. Elementarne własności rozwiązań podstawowych równań fizyki matematycznej w przypadku jednego wymiaru 

przestrzennego. Rozwiązywanie numeryczne równań różniczkowych i graficzna prezentacja rozwiązań za pomocą pakietów 

pakietów typu Matlab, Maple. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny, projekt 

Technologie w skali 
genomowej 

30    30    60 4,5 K_W05, K_U03,  K_K01, 

K_K02 

nauki biologiczne 

Treści programowe  Nowoczesne metody analiz wielkoskalowych na poziomie genomu, transkryptomu i proteomu (na poziomie eksperymentalnym 

i bioinformatycznym), Oparte na wynikach tych analiz podejścia teoretyczne stosowane w różnych dziedzinach biologii i medycyny. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny, ew. projekt 

Ewolucjonizm 30    30    60 4,5 K_W02, K_W03, K_U01, 

K_K01, K_K02, K_K03 

nauki biologiczne 

Treści programowe  Rys historii życia na Ziemi, omówienie podstawowych mechanizmów ewolucji. Informatyczne metody rekonstrukcji filogenezy oraz 

analizy ewolucyjnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

Biologiczne systemy 
koordynacji 

30 30  30     90 4,5 K_W02, K_U02, K_K02, 

K_K03 

nauki biologiczne 

Treści programowe  

Regulacja i koordynacja metabolizmu w organizmie, szlaki sygnałowe, homeostaza, regulacja hormonalna i nerwowa, regulacja 

rozwoju. Budowa i fizjologia układów narządów u roślin i zwierząt, rozmnażanie się roślin i zwierząt. Reakcje roślin i zwierząt na 

zmiany środowiska. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

Biologia systemów 15    45    60 4,5 K_W02, K_U01, K_K02 nauki biologiczne 

Treści programowe  Rodzaje sieci biochemicznych (sieci regulacji genów, szlaki sygnałowe, sieci metaboliczne), kinetyka reakcji biochemicznych, 

matematyczne modele sieci, narzędzia do analizy i symulacji sieci stochastycznych i systemów probabilistycznych. Analiza sieci 

interakcji białkowych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

Przedmioty obieralne 120*   120*     240* 21** K_U16,  K_K02, K_K03, 

K_K08 

informatyka, 
matematyka,  

nauki fizyczne, 
nauki biologiczne 

Treści programowe  Treści z zakresu informatyki, biologii, matematyki, fizyki przewidziane dla przedmiotów wybieranych przez studentów z oferty 

Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki, Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki, pozwalające na uzupełnienie zdobytej wiedzy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny, ew. projekt 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 

30*        30* 3**   

Treści programowe  Przedmiot niezwiązany z kierunkiem studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

w zależności od przedmiotu 

Egzamin z języka 
obcego (B2) 

         2 K_U12  

Treści programowe  Egzamin certyfikacyjny z języka na poziomie B2 według standardów europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i egzamin ustny 

Pracownia i praca 
licencjacka 

  60      60 12*** K_U12, K_U13, K_U14, 
K_U15, K_U16, K_U17, 
K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05, K_K07, 
K_K08 

informatyka, 
matematyka,  

nauki fizyczne, 
nauki biologiczne 

Treści programowe  Opracowanie problemu badawczego związanego z bioinformatyką pod kierunkiem opiekuna. Prezentacja rezultatów badań. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca dyplomowa 

* minimalna liczba godzin; dopuszczalna także inna forma zajęć 
** minimalna liczba punktów ECTS za przedmioty do wyboru zrealizowane w danym roku; w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich 
należy w trakcie całych studiów uzyskać 5 ECTS za przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych 
*** punkty ECTS obejmują także indywidualną pracę studenta pod kierunkiem opiekuna (również zrealizowaną we wcześniejszych 
semestrach) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 61 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 675 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2378 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

nauki ścisłe i przyrodnicze informatyka 38%* 

nauki ścisłe i przyrodnicze nauki biologicznie 27%* 

nauki ścisłe i przyrodnicze nauki fizyczne 6%* 

nauki ścisłe i przyrodnicze matematyka 19%* 

* wartości przykładowe; faktyczny udział dyscypliny zależy od wybranych przedmiotów obieralnych”. 
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Załącznik nr 7 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 16 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

chemia 

nazwa kierunku studiów chemia 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Chemistry 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnouniwersytecki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

150 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 
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Studia przygotowują do zawodu nauczyciela 

pierwszego przedmiotu: chemia w szkole: podstawowa i ponadpodstawowa 

drugiego przedmiotu: nie dotyczy w szkole: nie dotyczy 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki ścisłe i przyrodnicze nauki chemiczne 100% nauki chemiczne 

    

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
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K_W01 
 

rolę i miejsce chemii w strukturze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz jej wkład w rozwój naszej cywilizacji. Zna 
podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, zna symbolikę, nomenklaturę i notację chemiczną, zna i rozumie zapis 
reakcji chemicznych. 

P6S_WG 

K_W02 podstawy mechaniki klasycznej punktów materialnych i bryły sztywnej, podstawy mechaniki płynów, prawa 
elektrodynamiki klasycznej (obejmujące pola: elektryczne i magnetyczne, cząstki naładowane, oraz fale 
elektromagnetyczne), oraz podstawy optyki geometrycznej i falowej. 

P6S_WG 

K_W03 podstawowe pojęcia matematyczne i rozumie znaczenie matematyki jako fundamentu nauk ścisłych. Zna 
i rozumie: podstawy i metody algebry liniowej, podstawy i metody rachunku różniczkowego i całkowego, oraz 
podstawy i zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. 

P6S_WG 

K_W04 techniki komputerowe przydatne w pracy chemika. P6S_WG 

K_W05 Podstawy chemii analitycznej w zakresie metod analizy jakościowej i ilościowej. Zna metody i techniki analizy 
instrumentalnej. Rozumienie zależności sygnału od zawartości. Zna i rozumie zagadnienia związane z błędami 
systematycznymi i przypadkowymi. Zna metody statystycznej interpretacji uzyskanych wyników. 

P6S_WG 

K_W06 podstawy chemii fizycznej (w zakresie: termodynamiki i termochemii, zagadnień związanych z ze stanem 
równowagi chemicznej, elektrochemii, zjawisk na granicy faz, procesów transportu oraz teorii kinetyki 
chemicznej z uwzględnieniem zjawisk katalizy) wraz z odpowiednim aparatem matematycznym. 

P6S_WG 

K_W07 podstawy chemii nieorganicznej, obejmujące własności pierwiastków chemicznych i ich związków 
(z uwzględnieniem chemii związków kompleksowych). 

P6S_WG 

K_W08 podstawy chemii organicznej i biochemii (nomenklatura, budowa związków organicznych, reakcje chemiczne, 
mechanizmy reakcji, metody otrzymywania, występowanie i zastosowanie). Rozumie znaczenie zjawisk 
chemicznych w procesach zachodzących w przyrodzie ożywionej.  

P6S_WG 

K_W09 metody identyfikacji związków organicznych przy użyciu technik chemicznych, chromatograficznych 
i spektroskopowych. 

P6S_WG 

K_W10 podstawy chemii kwantowej: postulaty mechaniki kwantowej ich zastosowanie do opisu atomów i molekuł. Zna 
programy komputerowe służące do obliczeń opartych na chemii kwantowej. 

P6S_WG 

K_W11 podstawy teoretyczne różnych spektroskopii molekularnych. Zna zastosowania różnych spektroskopii 
molekularnych. 

P6S_WG 

K_W12 podstawy krystalografii w zakresie opisu symetrii i budowy sieci krystalicznych, oraz w zakresie badań 
rentgenograficznych kryształów i rentgenograficznego wyznaczania struktury geometrycznej molekuł. 

P6S_WG 
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K_W13 podstawy technologii chemicznej (organicznej i nieorganicznej), biotechnologii oraz inżynierii chemicznej, 
a także zagadnienia związane z wpływem przemysłu chemicznego na środowisko naturalne jak również 
problemy związane z zagospodarowaniem odpadów. 

P6S_WG 

K_W14 zna podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania 
naukowe w chemii. 

P6S_WG 

K_W15 podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do pracy w laboratorium 
chemicznym. 

P6S_WG 

K_W16 zasady i normy etyczne związane z działalnością naukową i dydaktyczną. P6S_WK 

K_W17 podstawowe pojęcia w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego w dziedzinie chemii. 
Zna podstawowe pojęcia w zakresie ochrony własności przemysłowej. 

P6S_WK 
 

K_W18 ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę 
z zakresu chemii.  

P6S_WK 
 

K_W19 podstawowe narzędzia i sposoby pozyskiwania, obróbki i prezentacji danych. Rozpoznaje zagadnienia 
związane z bezpieczeństwem i prywatnością w internecie. 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 zastosować poznane prawa chemii w analizie wybranych problemów chemicznych. P6S_UW 

K_U02 wykorzystać i zastosować poznane prawa fizyki w analizie wybranych problemów chemicznych i fizycznych.  P6S_UW 

K_U03 posługiwać się metodami algebry liniowej i metodami rachunku różniczkowego oraz całkowego do 
rozwiązywania wybranych problemów chemicznych. 

P6S_UW 

K_U04 posługiwać się metodami numerycznymi i metodami statystyki matematycznej do weryfikacji danych 
doświadczalnych w eksperymentach chemicznych  (wykorzystując poznane pakiety oprogramowania). 

P6S_UW 

K_U05 przeprowadzić analizę jakościową oraz ilościową substancji nieorganicznych, a także posłużyć się wybranymi 
technikami analizy instrumentalnej do przeprowadzenia analizy substancji nieorganicznych. 

P6S_UW 

K_U06 rozwiązywać problemy teoretyczne, a także planować i wykonywać proste badania doświadczalne z zakresu 
termodynamiki chemicznej, termochemii, kinetyki chemicznej i katalizy oraz elektrochemii, zjawisk na 
granicach faz i procesów transportu. 

P6S_UW 

K_U07 analizować zagadnienia z zakresu chemii nieorganicznej, w tym problemy struktury geometrycznej 
i elektronowej molekuł. Potrafi opisać i wyjaśnić podstawowe typy reakcji chemicznych oraz ich mechanizmy. 

P6S_UW 
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K_U08 analizować problemy z zakresu chemii organicznej, w tym dociekać mechanizmów reakcji organicznych. 
Potrafi przeprowadzić syntezy wybranych związków organicznych. Potrafi rozdzielać mieszaniny wybranych 
związków organicznych oraz oczyszczać otrzymane składniki. 

P6S_UW 

K_U09 Przeprowadzić identyfikację wybranych związków organicznych przy użyciu  technik chemicznych, 
chromatograficznych i  spektroskopowych. 

P6S_UW 

K_U10 stosować aparat pojęciowy i modele jakościowe chemii kwantowej do analizy i interpretacji własności atomów 
i molekuł oraz przebiegu prostych reakcji chemicznych a także oddziaływań międzymolekularnych. 

P6S_UW 

K_U11 wykorzystać metody spektroskopii molekularnej do analizy struktury i własności molekuł w fazie gazowej 
i ciekłej. 

P6S_UW 

K_U12 wykorzystać metody rentgenograficzne do analizy struktury kryształów i molekuł w fazie krystalicznej. P6S_UW 

K_U13 przeprowadzić analizy i obliczenia oraz proste badania doświadczalne dotyczące wybranych procesów 
technologii chemicznej. 

P6S_UW 

K_U14 przeanalizować potencjalny wpływ wybranych procesów technologicznych na środowisko naturalne. P6S_UW 

K_U15 umiejętnie planować i wykonywać podstawowe badania i doświadczenia w dziedzinie chemii, a także posiada 
umiejętność obserwacji oraz krytycznej oceny własnych wyników i dyskusji błędów pomiarowych. 

P6S_UW 

K_U16 zastosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze w ramach danej specjalności chemicznej 
konieczne dla wyjaśnienia postawionego problemu, w tym zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

P6S_UW 

K_U17 przeprowadzać pomiary wybranych wielkości fizykochemicznych, wyznaczać ich wartości oraz ocenić 
wiarygodność uzyskanych wyników. Potrafi posługiwać się wybraną aparaturą pomiarową. 

P6S_UW 

K_U18 przeprowadzać analizę danych wykorzystując techniki informatyczne. P6S_UW 

K_U19 przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, 
przyjętą metodologię, wyniki oraz przeprowadzić dyskusję ich znaczenia na tle innych podobnych badań. 

P6S_UK 

K_U20 w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące problemów chemicznych 
z użyciem specjalistycznej terminologii.  

PS6_UK 

K_U21 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł 
(pisanych i elektronicznych), w tym także w języku obcym  

P6S_UK, 
P6S_UU 

K_U22 przygotowywać prace pisemne w języku polskim i angielskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień 
chemicznych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także korzystając z różnych źródeł. 

P6S_UK, 
P6S_UU 
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K_U23 przygotowywać wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień 
chemicznych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także korzystając z różnych źródeł.  

P6S_UK, 
P6S_UU 

K_U24 posługiwać się językiem angielskim w stopniu niezbędnym do korzystania z podstawowej literatury fachowej w 
zakresu chemii i nauk pokrewnych. Zna język angielski na poziomie średniozaawansowanym (B2). 

P6S_UK 

K_U25 wyrażać opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku 
specjalistów jak i niespecjalistów. 

P6S_UK 

K_U26 potrafi i jest gotów do ciągłego dokształcania się oraz samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze, 
także obcojęzycznej. 

P6S_UU,  

K_U27 pracować w zespole (także o charakterze interdyscyplinarnym) i ma świadomość odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową. 

P6S_UO 

K_U28 umiejętnie planować i organizować pracę własną oraz zespołową w ramach realizacji wspólnych zadań 
i projektów, a także potrafi krytycznie ocenić jej stopień zaawansowania 

P6S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 do określenia zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz do podnoszenia kompetencji 
zawodowych i osobistych. 

P6S_KK, 
P6S_UU 

K_K02 samodzielnego podejmowania i inicjowania prostych działań badawczych a w przypadku trudności 
z samodzielnym rozwiązaniem problemu zasięgania opinii ekspertów 

P6S_KK 

K_K03 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P6S_KO 

K_K04 wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu publicznego z racji zdobytej wiedzy 
i umiejętności. 

P6S_KO 

K_K05 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego 
od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu. 

P6S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

(tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów odrębnie) 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Matematyka* 

A 30   60     90 9 
K_W03 matematyka 

0 30   90     120 9 

B 45   60     105 11.5 
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Treści programowe  

Matematyka A oraz Matematyka 0 (która jest wersją Matematyki A z większą liczbą ćwiczeń):  
Wykład: Opanowanie podstawowych własności funkcji elementarnych: sinusa i kosinusa, logarytmu i funkcji wykładniczej, 
pierwiastków, opanowanie podstawowych technik różniczkowania, opanowanie podstawowych zasad badania funkcji jednej 
zmiennej rzeczywistej, opanowanie podstawowych technik całkowania. Opanowanie podstawowych elementów algebry wektorowej 
i liniowej, w tym działań na liczbach zespolonych. 
Ćwiczenia: stanowią uzupełnienie do wykładu z Matematyki A/0. Będą na nich rozwiązywane, przez uczestników zajęć, wybrane 
zagadnienia przedstawiane na wykładzie. 
Matematyka B:  
Wykład: Zbiory i działania na zbiorach; relacje; funkcje, liczby rzeczywiste; liczby naturalne i zasada indukcji zupełnej; ciągi, 
kombinatoryka; kresy zbiorów liczb rzeczywistych; liczby zespolone. Przestrzenie liniowe. Rachunek różniczkowy funkcji jednej 
zmiennej. 
Ćwiczenia stanowią uzupełnienie do wykładu z Matematyki B. Będą na nich rozwiązywane, przez uczestników zajęć, wybrane 
zagadnienia przedstawiane na wykładzie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), test, kolokwium (ćwiczenia) 

Fizyka** 

A 
30   40     70 6.5 K_W02 nauki fizyczne 

0 
30   40    30 

(pros) 
100 7.5 

B 
45   30     75 8.5 

Treści programowe  

Fizyka A: 
Wykład: ma za zadanie zapoznanie studenta z podstawowymi prawami fizyki z zakresu mechaniki z uwzględnieniem rachunku 
wektorowego, elementami rachunku różniczkowego i całkowego. Wykład obejmuje pokazy doświadczeń oraz ilustrację teoretyczną 
zjawisk fizycznych. 
Ćwiczenia rachunkowe stanowią ilustrację do wykładu. Mają na celu nauczenie studenta samodzielnego rozwiązywania prostych 
problemów dotyczących zagadnień omawianych na wykładzie, przy wykorzystaniu poznanego aparatu matematycznego.  
Fizyka 0: 
Wykład oraz ćwiczenia wspólne z przedmiotem Fizyka A. 
Proseminarium: dyskusja nad niektórymi zagadnieniami wprowadzonymi na wykładzie (w szczególności matematyczny opis praw 
fizyki). 
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Fizyka B: 
Wykład: ma za zadanie wykształcić w studentach umiejętność analizy i opisu matematycznego związków przyczynowo-skutkowych 
w fizyce układów makroskopowych, fizyce atomowej i molekularnej. Wprowadzenie podstawowych praw fizyki z zakresu mechaniki 
z uwzględnieniem rachunku wektorowego, elementami rachunku różniczkowego i całkowego. Wykład obejmuje pokazy 
doświadczeń oraz ilustrację teoretyczną zjawisk fizycznych. 
Ćwiczenia rachunkowe stanowią ilustrację do wykładu. Mają na celu nauczenie studenta samodzielnego rozwiązywania prostych 
problemów dotyczących zagadnień omawianych na wykładzie, przy wykorzystaniu poznanego aparatu matematycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), kolokwium (ćwiczenia, proseminaria) 

General Physics I – 
Mechanics ** 

30   30     60 6 K_W02 Nauki fizyczne 

Treści programowe  

Wykład: Celem tego przedmiotu jest zrozumienie podstawowych idei i zagadnień mechaniki klasycznej i wyprowadzenie równań 
fizycznych opisujących te procesy oraz zrozumienie i nauczenie się technik rozwiazywania problemów mechaniki klasycznej przy 
użyciu równań (takich jak równania różniczkowe i całkowe) opisujących te problemy. W celu lepszego opanowania przez 
studentów w/w treści wprowadzone zostaną nowe metody dydaktyczne, m. in. Peer Instruction with iClikers. 
Ćwiczenia: Problemy rachunkowe z podstaw mechaniki klasycznej: Wektorowy opis ruchu w jednym wymiarze (1D), w dwóch 
wymiarach (2D) i w trzech wymiarach (3D). Zasady dynamiki Newtona. Siły tarcia w ruchu. Praca mechaniczna, energia kinetyczna 
i energia potencjalna. Prawo zachowania energii. Środek masy, pęd i prawo zachowania pędu. Zderzenia obiektów punktowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem praw zachowania pędu i energii. Ruch obrotowy bryły sztywnej, moment siły, moment pędu. Prawo 
zachowania momentu pędu. Warunki równowagi statycznej dla bryły sztywnej. Powszechne prawo ciążenia. Statyka i dynamiki 
płynów. Ruch okresowy, prosty ruch harmoniczny, wahadła. Fale mechaniczne. (wykład oraz ćwiczenia prowadzone są 
w języku angielskim) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), kolokwium (ćwiczenia) 

Chemia 
ogólna *** 

60       45 
(pros) 

105 10.5 K_W01 Nauki chemiczne 
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Treści programowe  

Wykład: Przedstawiane są fundamentalne zasady przyrody rządzące zjawiskami chemicznymi, odwołujące się do opisu budowy 
materii zarówno na poziomie makroskopowym, jak i atomowym. W ramach opisu makroskopowego objaśniane są podstawowe 
prawa, dzięki którym można zrozumieć kierunek i wynik przebiegu reakcji chemicznych, różnice w ich szybkościach oraz istotne 
z praktycznego punktu widzenia możliwości wpływania na ich przebieg. Opis ten konfrontowany jest z budową materii na poziomie 
mikroskopowym – budową atomu i jego strukturą elektronową, decydującą o właściwościach chemicznych pierwiastków. Omawiane 
są także podstawowe możliwości opisu materii i praw rządzących jej przemianami na poziomie atomowym. Charakterystyczną cechą 
wykładu jest elementarny poziom rozważań, z założenia nie odwołujący się do zaawansowanej matematyki, a mający na celu 
ugruntowanie podstaw chemii, koniecznych w dalszym jej studiowaniu.  
Proseminarium: Pogłębienie i rozszerzenie (poprzez dyskusje i rozwiązywanie problemów rachunkowych) wiedzy zdobytej na 
wykładzie z chemii ogólnej, w zakresie podstawowych pojęć chemii, tendencji procesów w przyrodzie, struktury elektronowej 
atomów i cząsteczek oraz właściwości wybranych pierwiastków i związków chemicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), test (proseminaria) 

General Chemistry *** 
60       45 

(pros) 
105 10.5 K_W01 Nauki chemiczne 

Treści programowe  

Lecture: What is chemistry. Structure of atoms. Chemical bonds. Acids and bases. Activity vs. concentration. Introduction to 
spectroscopy. Thermodynamics and kinetics of chemical reactions. Solubility, solutions, colloids, foams, suspensions, 
polyelectrolytes. Chemical purity and purification. Red-ox reactions, batteries, corrosion. Introduction to chemistry in biology and 
medicine. Review of properties of selected elements that have industrial and economical significance.  
Seminar: Discussion of the problems presented at the general chemistry lecture. The discussions are followed by calculations. 
(wykład oraz proseminarium prowadzone są w języku angielskim) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test (wykład), test (proseminaria) 

BHP na Wydziale 
Chemii 

4        4 0.5 K_W15  
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Treści programowe  

BHP w Szkołach Wyższych: Podstawy prawne, obowiązki uczelni, obowiązki studentów, wypadki w trakcie zajęć studenckich. 
Pierwsza pomoc przedmedyczna. Zagrożenia: substancje i preparaty chemiczne, czynniki szkodliwe występujące na Wydziale 
Chemii. Zasady bezpiecznej pracy: BHP podczas zajęć w pracowni studenckiej; praca z substancjami i preparatami chemicznymi. 
Ochrona przeciwpożarowa: Zagrożenie pożarowe, obowiązki w zakresie zapobiegania pożarom, podstawowe środki gaśnicze, 
zasady alarmowania i ewakuacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, zaliczenie 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

4        4 0.5 K_W16, K_W17  

Treści programowe  

Najważniejsze informacje z zakresu ochrony własności intelektualnej na poziomie ogólnym, tj.: ogólne pojęcia z tematyki ochrony 
praw własności intelektualnej; podział praw własności intelektualnej;  prawo autorskie; ochrona twórczości; zdolność patentowa; 
informacja patentowa - źródła informacji, bazy danych, rodzaje badań patentowych, praktyczne przykłady funkcjonowania ochrony 
patentowej, ścieżka postępowania z nowym wynalazkiem, zasady prawa patentowego istotne z punktu widzenia kontekstu 
akademickiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, zaliczenie 

Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne 

15   30     45 2 K_W04, K_W19 
K_U21 

 

Treści programowe  

Przegląd podstawowych aplikacji (np. kalkulator, program pakujący). Struktura sieci internet. Protokoły komunikacyjne, czyli jak 
działa internet i co trzeba o nim wiedzieć. Bezpieczeństwo w internecie. Zagadnienia bezpieczeństwa haseł. Rodzaje zagrożeń 
w internecie oraz sposoby obrony przed nimi. Przechowywanie i wymienianie danych w internecie. Mechanizmy komunikacji w 
internecie. Omówienie zasad działania przeglądarek internetowych oraz wyszukiwarek. Samodzielne wyszukiwanie informacji 
w sieci. Weryfikacja informacji  uzyskanych z wielu źródeł. Krytyczna analiza danych z internetu. Praca w programie WxMaxima. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 
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Wychowanie fizyczne 
**** 

        30    

Treści programowe  

Ćwiczenia kształtujące specjalistyczne umiejętności ruchowe w ramach wybranej dyscypliny sportowej bądź rekreacyjnej. 
Praktyczne wskazówki do prawidłowego uprawiania danej dyscypliny oraz umiejętnego posługiwania się wybranym sprzętem 
sportowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
# 

        30 2   

Treści programowe  

 
Rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta oraz poszerzenie jego percepcji nie tylko z dziedziny chemii, ale również z przedmiotów 

humanistycznych. Treści programowe przedmiotów ogólnouniwersyteckich nie mogą pokrywać się z treściami programowymi 

przedmiotów minimum programowego oraz przedmiotów kierunkowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

Szkolenie 
biblioteczne 

     4   4    

Treści programowe  

Korzystanie z katalogu komputerowego (przeszukiwanie katalogu, wypożyczanie i rezerwacja książek, sprawdzanie swojego konta 
użytkownika); podstawowe zasady korzystania ze zbiorów i usług biblioteki; rodzaje i charakterystyka zbiorów bibliotecznych oraz 
zasady ich rozmieszczenie w czytelniach i innych pomieszczeniach magazynowych; umiejętność korzystania z dostępnych 
w bibliotece narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych (katalogi papierowe i komputerowe, bazy danych, e-booki) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

* Jako obowiązkowy do wyboru jeden z poziomów (A/0/B).  
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** Jako obowiązkowy do wyboru jeden z poziomów (A/0/B) albo zamiennik prowadzony w języku angielskim. 

*** Jako obowiązkowy do wyboru przedmiot prowadzony w języku polskim albo jego zamiennik prowadzony w języku angielskim.  

**** W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 3 semestry zajęć WF w ciągu pierwszych pięciu semestrów studiów.   

# W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 9 ECTS i nie więcej niż 12 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów 
(ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31&  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 382 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2414  
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Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Matematyka * 

A 30   60     90 9 
K_W03 matematyka 

B 30   60     90 10 

Treści programowe  

Matematyka A: 
Podstawowe zastosowania rachunku całkowego. Opanowanie twierdzeń o różniczkowaniu funkcji wielu zmiennych, znajdowanie 
ekstremów i kresów funkcji wielu zmiennych w prostych sytuacjach, rozwiązywanie równań różniczkowych o zmiennych 
rozdzielonych, równań liniowych pierwszego rzędu i równań różniczkowych rzędu drugiego o stałych współczynnikach. 
Matematyka B: 
Przygotowanie do wysłuchania wykładów wymagających zaawansowanego aparatu matematycznego, takich jak chemia kwantowa 
czy termodynamika. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), test, kolokwium (ćwiczenia) 

  



15 
 

Fizyka ** 

A 30   40 30    100 
8.5 
 

K_W02 Nauki fizyczne 

0 30   40 30   
30 
(pros) 

130 
9.5 
 

B 45   30 30    105 10.5 

Treści programowe  

Fizyka A: 
Wykład: ma za zadanie zapoznanie studenta z podstawowymi prawami fizyki z zakresu elektryczności i magnetyzmu. Wykład 
obejmuje pokazy doświadczeń oraz ilustrację teoretyczną zjawisk fizycznych. 
Ćwiczenia rachunkowe stanowią ilustrację do wykładu. Mają na celu nauczenie studenta samodzielnego rozwiązywania prostych 
problemów dotyczących zagadnień omawianych na wykładzie, przy wykorzystaniu poznanego aparatu matematycznego.  
Fizyka 0: 
Wykład oraz ćwiczenia wspólne z przedmiotem Fizyka A. 
Proseminarium: dyskusja nad niektórymi zagadnieniami wprowadzonymi na wykładzie. 
Fizyka B: 
Wykład: kształtuje umiejętność analizy związków przyczynowo-skutkowych: prawa i zasady fizyki klasycznej z elementami 
f. kwantowej ze szczególnym uwzględnieniem ich konsekwencji w chemii, fizyce atomowej i molekularnej. Umiejętność poparta 
opisem matematycznym wymagającym podstaw analizy matematycznej i algebry. 
Ćwiczenia rachunkowe stanowią ilustrację do wykładu. Mają na celu nauczenie studenta samodzielnego rozwiązywania prostych 
problemów dotyczących zagadnień omawianych na wykładzie, przy wykorzystaniu poznanego aparatu matematycznego.  
Fizyka A/0/B Laboratorium:  
Zaznajomienie z fundamentalnymi prawami i zjawiskami fizycznymi poprzez prowadzenie pomiarów, analizę uzyskanych danych 
i sporządzanie raportu z przeprowadzonego doświadczenia. Doświadczenia dotyczą następujących działów fizyki: mechaniki, 
elektrostatyki, elektrodynamiki, prądu elektrycznego stałego i przemiennego, optyki geometrycznej i falowej, fizyki ciała stałego,  
fizyki atomowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład),  kolokwium (ćwiczenia, proseminarium), wejściówki/kolokwia, eksperyment, raport pisemny 
(laboratorium) 

General Physics II - 
Electricity and 
Magnetism ** 

45   30 45    120 11 K_W02 Nauki fizyczne 
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Treści programowe  

Celem tego przedmiotu jest zrozumienie podstawowych idei i zagadnień elektrodynamiki klasycznej (oraz paru powiązanych 
zagadnień związanych z propagacją światła i elektronów) oraz wyprowadzenie równań fizycznych opisujących te procesy. 
(wykład wraz z ćwiczeniami prowadzony w języku angielskim). 
Laboratorium:  
Zaznajomienie z fundamentalnymi prawami i zjawiskami fizycznymi poprzez prowadzenie pomiarów, analizę uzyskanych danych 
i sporządzanie raportu z przeprowadzonego doświadczenia. Doświadczenia dotyczą następujących działów fizyki: mechaniki, 
elektrostatyki, elektrodynamiki, prądu elektrycznego stałego i przemiennego, optyki geometrycznej i falowej, fizyki ciała stałego,  
fizyki atomowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład),  kolokwium (ćwiczenia), wejściówki/kolokwia, eksperyment, raport pisemny (laboratorium) 

Podstawy 
chemii analitycznej 

15   30 60    105 8.5 K_W05, K_W15 

K_U01, K_U05, K_U15, 

K_U16 K_U27, K_U28 

K_K02 

Nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykład: Metody analityczne i ich klasyfikacja. Właściwości jonów i sposoby ich identyfikacji. Reakcje charakterystyczne. Analiza 

jakościowa. Równowagi jonowe w roztworach; teorie kwasów i zasad, klasyfikacja rozpuszczalników, iloczyn rozpuszczalności, 

równowagi utleniania i redukcji, potencjał Nernsta, stałe równowagi reakcji redoks, stopniowe i sumaryczne stałe trwałości reakcji 

kompleksowania, współczynnik reakcji ubocznych. 

Ćwiczenia: Obliczenia rachunkowe: stężenia, stechiometria reakcji, wydajność reakcji; równowagi protolityczne w roztworach, pH, 

roztwory buforowe; równowagi kompleksowania; iloczyn rozpuszczalności, wpływ protolizy i kompleksowania na rozpuszczalność 

osadów; równowagi redoks. 

Laboratorium: Zapoznanie się z podstawowymi czynnościami laboratoryjnymi. Prosta synteza nieorganiczna (otrzymywanie 

preparatu). Ćwiczenia ilustrujące przebieg reakcji chemicznych (protoliza, kompleksowanie, strącanie osadów, reakcje utleniania 

i redukcji). Zapoznanie się z reakcjami charakterystycznymi związków nieorganicznych poprzez identyfikację wybranych jonów 

w roztworach oraz ich soli. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład),  kolokwium (ćwiczenia), wejściówki/kolokwia, eksperyment, raport pisemny (laboratorium) 
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Wprowadzenie do 

chemii organicznej 

15        15 1 K_W08, K_U08 Nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykład: Budowa atomów i cząsteczek, układ okresowy pierwiastków, orbitale atomowe, reguła oktetu, pojęcie hybrydyzacji, wiązania 
σ i π, wzory Lewisa i ładunki formalne, cząstki naładowane, konsekwencje różnicy elektroujemności, reakcje redoks, grupy funkcyjne, 
delokalizacja elektronów w cząsteczkach, kation i anion allilowy, struktury rezonansowe, efekt indukcyjny i mezomeryczny, względna 
moc kwasów i zasad w chemii organicznej, równania dysocjacji, czynniki wpływające na kwasowość i zasadowość, definicja 
Brønsteda i Lewisa, wstęp do reaktywności, homo- i heterolityczny rozpad wiązań, dlaczego związki ze sobą reagują? Alkany 
i cykloalkany, właściwości fizykochemiczne, nazwy zwyczajowe i nomenklatura, izomeria i stereoizomeria, konformacje alkanów 
i cykloalkanów, oraz występujące w nich naprężenia, reguły Cahna-Ingolda-Preloga, izomeria E/Z i R/S. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Wychowanie fizyczne 
*** 

        30    

Treści programowe  

Ćwiczenia kształtujące specjalistyczne umiejętności ruchowe w ramach wybranej dyscypliny sportowej bądź rekreacyjnej. 
Praktyczne wskazówki do prawidłowego uprawiania danej dyscypliny oraz umiejętnego posługiwania się wybranym sprzętem 
sportowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

lektorat $ 

       60$ 60$ 2$ K_U22, K_U23, K_U24  

Treści programowe  

Odpowiednio do poziomu zaawansowania student: rozwija umiejętności językowe, które będą pozwalały (w miarę zaawansowania) 
na porozumiewanie się - w mowie i piśmie – z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą 
posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. 
Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi 
zainteresowaniami. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, kolokwium 

* Jako obowiązkowy do wyboru jeden z poziomów (A/B).  

** Jako obowiązkowy do wyboru jeden z poziomów (A/0/B) albo zamiennik prowadzony w języku angielskim. 

*** W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 3 semestry zajęć WF w ciągu pierwszych pięciu semestrów studiów.   
$ w trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 240 godzin zajęć z języka obcego uzyskując tym samym 8 punktów ECTS.  

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 400 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2414 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Chemia 

analityczna* 

A 
15   30 45    90 7.5 K_W05, K_W14, K_W15 

K_U01, K_U05, K_U15, 
K_U16, K_U17, K_U27, 
K_U28 
K_K01, K_K02 

Nauki chemiczne 

B 
30   30 60    120 11 

Treści programowe  

Chemia analityczna A 
Wykład: po zakończeniu nauki w ramach wykładu studenci powinni znać podstawy chemicznych metod analizy ilościowej (metody 
miareczkowe). 
Ćwiczenia poświęcone są: (I) analizie wagowej i obejmują zagadnienia związane z: podstawowymi obliczeniami 
stechiometrycznymi, iloczynem rozpuszczalności i stratami przy wytrącaniu i przemywaniu osadów, (II) analizie objętościowej 
dotyczą: obliczeń stechiometrycznych, obliczeń związanych z krzywymi miareczkowania oraz błędów miareczkowania. 
Laboratorium: Zajęcia laboratoryjne mają na celu prezentację klasycznych metod analizy ilościowej wykorzystywanych w praktyce 
w wielu laboratoriach pomiarowych związanych między innymi z ochroną środowiska. Indywidualnie wykonywane są oznaczenia 
miareczkowe wykorzystujące reakcje: kwas-zasada, strącanie osadów, utleniania-redukcji oraz kompleksowania. Nabyte 
umiejętności manualne są niezbędne w pracy laboratoryjnej każdego chemika. Zajęcia stanowią płynne powiązanie z laboratorium 
„Analiza instrumentalna” prowadzonym w semestrze 4. 
Chemia analityczna B 
Wykład: Metody analityczne i ich klasyfikacja. Właściwości jonów i sposoby ich identyfikacji. Reakcje charakterystyczne. Analiza 
jakościowa. Równowagi jonowe w roztworach; teorie kwasów i zasad, klasyfikacja rozpuszczalników, iloczyn rozpuszczalności, 
równowagi utleniania i redukcji, potencjał Nernsta, stałe równowagi reakcji redoks, stopniowe i sumaryczne stałe trwałości reakcji 
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kompleksowania, współczynnik reakcji ubocznych. Podstawy chemii analitycznej ilościowej. Nieinstrumentalne metody analizy. 
Miareczkowania (kwasowo-zasadowe, strąceniowe, kompleksometryczne oraz red-oks). 
Ćwiczenia poświęcone są: (I) analizie wagowej i obejmują zagadnienia związane z: podstawowymi obliczeniami 
stechiometrycznymi, iloczynem rozpuszczalności i stratami przy wytrącaniu i przemywaniu osadów, (II) analizie objętościowej 
dotyczą: obliczeń stechiometrycznych, obliczeń związanych z krzywymi miareczkowania oraz błędów miareczkowania. 
Laboratorium: zajęcia laboratoryjne mają na celu prezentację klasycznych metod analizy ilościowej wykorzystywanych w praktyce 
w wielu laboratoriach pomiarowych związanych między innymi z ochroną środowiska. Indywidualnie wykonywane są oznaczenia 
miareczkowe wykorzystujące reakcje: kwas-zasada, strącanie osadów, utleniania-redukcji oraz kompleksowania. Nabyte 
umiejętności manualne są niezbędne w pracy laboratoryjnej każdego chemika. (Zajęcia stanowią płynne powiązanie z laboratorium 
„Analiza instrumentalna” prowadzonym w semestrze 4). Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać 
podstawy analizy ilościowej klasycznej (metody miareczkowe, metody wagowe, elementy technik instrumentalnych, a także 
wykazywać się umiejętnością planowania, wykonania i prawidłowego opisu eksperymentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład),  kolokwium (ćwiczenia), wejściówki/kolokwia, eksperyment, raport pisemny (laboratorium) 

Chemia fizyczna 
I * 

A 
30   30 36    96 8.5 

 
K_W06, K_W14, K_W15, 
K_W16, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U06, K_U15, K_U16, 
K_U17, K_U27, K_U28 
K_K01, K_K02 

Nauki chemiczne 

B 
30   30 70    130 12 

Treści programowe  

Chemia fizyczna IA / IB: 
Wykład: ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z których korzystają inne działy chemii takie jak chemia 
nieorganiczna, chemia organiczna, technologia, biochemia, zapoznanie z prawami rządzącymi procesami fizykochemicznymi oraz 
wyjaśnieniem podstaw, na których bazują nowoczesne fizykochemiczne metody badawcze. 
Ćwiczenia: w ciągu semestru student zapozna się z metodologią rozwiązywania problemów rachunkowych w zakresie dwóch 
(z czterech) podstawowych dziedzin Chemii Fizycznej. 
Chemia fizyczna IA / IB Laboratorium: 
Ćwiczenia, 10 ćwiczeń (poziom B) lub 6 ćwiczeń (poziom A), obejmują dwa bloki tematyczne: pierwszy – termodynamika 
i równowagi fazowe; drugi – termochemia i właściwości materii. Ćwiczenia w danym bloku stanowią tematyczną całość. Studenci 
poznają metodykę i aparaturę stosowaną do pomiarów podstawowych wielkości fizycznych układów, takich jak: lepkość, napięcie 
powierzchniowe, momenty dipolowe cząsteczek i ciśnienie osmotyczne. Z zakresu termodynamiki badają równowagi fazowe 
w układach jedno i dwuskładnikowych, wyznaczają również ciepło przemiany. W oparciu o autorski program komputerowy 
zapoznają się z funkcjami termodynamicznymi dwuskładnikowych układów elektrolitów (metoda udziałów grupowych UNIFAC). 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład),  kolokwium (ćwiczenia), wejściówki/kolokwia, eksperyment, raport pisemny (laboratorium) 

Chemia 
organiczna I * 

A 

30       30 
(pros) 

60 5.5 
 

K_W08 

K_U08 

Nauki chemiczne 

B 

45       45 
(pros) 

90 9 

Treści programowe  

Wykład: Omawiane są właściwości chemiczne i fizyczne związków organicznych należących do głównych grup, dla których jako 
kryterium podziału zastosowano grupy funkcyjne. Węglowodory aromatyczne i heterocykliczne, halogenopochodne, alkohole i fenole, 
aminy, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe i ich pochodne. Dla każdej grupy związków omawiane są: nomenklatura, budowa, 
podstawowe reakcje chemiczne (mechanizmy reakcji), metody otrzymywania i reaktywność. 
Proseminarium: Przy czynnym udziale studenta utrwalane są kolejne zagadnienia prezentowane na wykładzie: właściwości 
związków organicznych, ich stereochemia, struktury rezonansowe, ważniejsze mechanizmy reakcji, oraz planowanie syntez. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład),  kolokwium (proseminaria) 

Podstawy chemii 
teoretycznej * 

30    30    60 5 K_W01, K_W04, K_W10 

K_U10 

Nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykład: Omówienie podstawowych pojęć służących do opisu struktury elektronowej atomów i cząsteczek metodami chemii 

kwantowej. 

Laboratorium: Rozwiązywanie problemów ułatwiających zrozumienie pojęć omawianych na wykładzie Podstawy chemii 

teoretycznej. Praktyczne przykłady zastosowania najprostszych metod chemii kwantowej do badania właściwości cząsteczek 

i przebiegu reakcji chemicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), wejściówki/kolokwia, eksperyment, raport pisemny (laboratorium) 
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Chemia kwantowa * 
 

30    30   15 75 7.5 K_W01, K_W04, K_W10 

K_U10 

Nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykład oraz proseminarium: W ramach wykładu oraz proseminarium student pozna kwantową teorię budowy atomów i molekuł 
(cząsteczek chemicznych), oraz podstawy spektroskopii molekularnej. 
Laboratorium: Posługiwanie się modelami chemii kwantowej: teoria i praktyka obliczeniowa. Część I: posługiwanie się programem 
do operacji matematycznych wxMaxima. Część II: wykonywanie obliczeń metodą Hartree-Focka i metodą Kohna-Shama dla 
atomów i molekuł (przy pomocy programu Gaussian z nakładką WebMO). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), wejściówki/kolokwia, eksperyment, raport pisemny (laboratorium) 

Fizyka ** 

A     15    15 1 K_W02 Nauki chemiczne 

0     15    15 1 

B     15    15 1 

Treści programowe  

Fizyka A/0/B Laboratorium:  
Zaznajomienie z fundamentalnymi prawami i zjawiskami fizycznymi poprzez prowadzenie pomiarów, analizę uzyskanych danych 
i sporządzanie raportu z przeprowadzonego doświadczenia. Doświadczenia dotyczą następujących działów fizyki: mechaniki, 
elektrostatyki, elektrodynamiki, prądu elektrycznego stałego i przemiennego, optyki geometrycznej i falowej, fizyki ciała stałego,  
fizyki atomowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

wejściówki/kolokwia, eksperyment, raport pisemny (laboratorium) 

Wychowanie fizyczne 
*** 

        30    
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Treści programowe  

Ćwiczenia kształtujące specjalistyczne umiejętności ruchowe w ramach wybranej dyscypliny sportowej bądź rekreacyjnej. 
Praktyczne wskazówki do prawidłowego uprawiania danej dyscypliny oraz umiejętnego posługiwania się wybranym sprzętem 
sportowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
# 

        15 1   

Treści programowe  

 
Rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta oraz poszerzenie jego percepcji nie tylko z dziedziny chemii, ale również z przedmiotów 

humanistycznych. Treści programowe przedmiotów ogólnouniwersyteckich nie mogą pokrywać się z treściami programowymi 

przedmiotów minimum programowego oraz przedmiotów kierunkowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

lektorat $ 

       60$ 60$ 2$ K_U22, K_U23, K_U24  

Treści programowe  

Odpowiednio do poziomu zaawansowania student: rozwija umiejętności językowe, które będą pozwalały (w miarę zaawansowania) 
na porozumiewanie się - w mowie i piśmie – z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą 
posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. 
Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi 
zainteresowaniami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, kolokwium 

* Jako obowiązkowy do wyboru jeden z poziomów (A/B) danego przedmiotu  

** Jako obowiązkowy do wyboru jeden z poziomów (A/0/B) 

*** W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 3 semestry zajęć WF w ciągu pierwszych pięciu semestrów studiów   
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# W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 9 ECTS i nie więcej niż 12 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów 
(ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS. 

$ W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 240 godzin zajęć z języka obcego uzyskując tym samym 8 punktów ECTS.  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30,5  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 426 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2414 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Analiza 

instrumentalna 

* 

A 
30    30    60 5 

 
K_W05, K_W14, K_W15, 

K_W16 

K_U01, K_U05, K_U15, 

K_U17, K_U18, K_U27, 

K_U28, 

K_K01, K_K02 

Nauki chemiczne 

B 

30    45    75 6 

Treści programowe  

Wykład: Student powinien zdobyć podstawową wiedzę na temat najpowszechniej stosowanych metod instrumentalnych 
stosowanych we współczesnej analizie chemicznej. 
Laboratorium: Pracownia stanowi ilustrację zastosowania w chemii analitycznej różnorodnych technik instrumentalnych. Po 
zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawowe pojęcia z analizy instrumentalnej, umieć opisać 
i wyjaśnić funkcjonowanie standardowej aparatury analitycznej (potencjometr, spektrofotometr, chromatograf) oraz umieć wykonać 
proste pomiary analityczne (oznaczenia) z użyciem tych przyrządów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
Egzamin pisemny (wykład), wejściówki/kolokwia, eksperyment, raport pisemny (laboratorium) 
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Chemia fizyczna 
II * 

A 
15   30 36    81 7 

 
K_W06, K_W14, K_W15, 
K_W16 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U06, K_U15, K_U16, 
K_U17, K_U27, K_U28 
K_K01, K_K02, K_K05 

Nauki chemiczne 

B 
15   30 70    115 9.5 

Treści programowe  

Chemia fizyczna IIA / IIB: 
Wykład: ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z których korzystają inne działy chemii takie jak chemia 
nieorganiczna, chemia organiczna, technologia, biochemia, zapoznanie z prawami rządzącymi procesami fizykochemicznymi oraz 
wyjaśnieniem podstaw, na których bazują nowoczesne fizykochemiczne metody badawcze. 
Ćwiczenia: Nabycie umiejętności merytorycznego rozwiązywania obliczeniowych problemów fizykochemicznych oraz 
rachunkowego opracowywania wyników pomiarów. 
Chemia fizyczna IIA / IIB Laboratorium: 
Ćwiczenia, 10 ćwiczeń (poziom B) lub 6 ćwiczeń (poziom A), obejmują dwa bloki tematyczne: I – Elektrochemia, II – Kinetyka 
chemiczna. Ćwiczenia w danym bloku stanowią tematyczną całość. Studenci poznają metodykę i aparaturę oraz wyznaczają 
wielkości fizyczne, takie jak: stałe szybkości reakcji, parametry równania Arrheniusa, entalpię i entropię tworzenia kompleksu 
aktywnego. Badają wpływ środowiska i katalizatora na szybkość reakcji. Badają kinetykę różnych reakcji chemicznych , w tym 
również kinetykę reakcji elektrodowych. W oparciu o autorski program komputerowy symulują kinetykę reakcji złożonych. W 
ćwiczeniach obejmujących elektrochemię wyznaczają współczynniki aktywności elektrolitów, przewodnictwo elektryczne słabych 
i mocnych elektrolitów, średni współczynnik aktywności elektrolitu, funkcje termodynamiczne reakcji zachodzącej w ogniwie oraz 
potencjały standardowe, badają różne ogniwa galwaniczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład),  kolokwium (ćwiczenia), wejściówki/kolokwia, eksperyment, raport pisemny (laboratorium) 

Chemia 
organiczna II * 

A 

15    90    105 7.5 K_W08, K_W14, K_W15, 

K_W16 

K_U08, K_U15, K_U16, 

K_U17, K_U19, K_U28 

K_K01, K_K02, K_K05 

Nauki chemiczne 

B 

15    135   15 
(pros) 

165 12 
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Treści programowe  

Chemia organiczna II A * 
Wykład dotyczy podstawowych wiadomości o najważniejszych naturalnych związkach organicznych: aminokwasach, peptydach, 
białkach, cukrach, lipidach, kwasach nukleinowych i witaminach. Dla każdej grupy związków omawiane będą: budowa, 
nomenklatura, podstawowe reakcje chemiczne, występowanie w przyrodzie i wykazywane efekty biologiczne. 
Laboratorium: W ramach tego przedmiotu student powinien nabyć umiejętność przeprowadzenia syntezy prostych związków 
organicznych i opanować techniki laboratoryjne najczęściej stosowane w chemii organicznej: krystalizację, ekstrakcję, destylację 
prostą, destylację pod zmniejszonym ciśnieniem, destylację z parą wodną. Student powinien nauczyć się umiejętności bezpiecznej 
pracy w laboratorium chemicznym. Ćwiczenia wstępne dotyczą: oczyszczenia trzech substancji organicznych poprzez: 
krystalizację, destylację prostą i ekstrakcję. Część preparatywna polega na otrzymaniu kolejno 4 preparatów o wzrastającej 
trudności i czasochłonności wykonania. 
Chemia organiczna II B * 
Wykład dotyczy podstawowych wiadomości o najważniejszych naturalnych związkach organicznych: aminokwasach, peptydach, 
białkach, cukrach, lipidach, kwasach nukleinowych i witaminach. Dla każdej grupy związków omawiane będą: budowa, 
nomenklatura, podstawowe reakcje chemiczne, występowanie w przyrodzie i wykazywane efekty biologiczne. 
Laboratorium: W ramach tego przedmiotu student powinien nabyć umiejętność przeprowadzenia syntezy prostych związków 
organicznych i opanować techniki laboratoryjne najczęściej stosowane w chemii organicznej: krystalizację, ekstrakcję, destylację 
prostą, destylację pod zmniejszonym ciśnieniem, destylację z parą wodną. Student powinien nauczyć się umiejętności bezpiecznej 
pracy w laboratorium chemicznym. Ćwiczenia wstępne dotyczą: oczyszczenia trzech substancji organicznych poprzez: 
krystalizację, destylację prostą i ekstrakcję. Część preparatywna polega na otrzymaniu kolejno 6 preparatów o wzrastającej 
trudności i czasochłonności wykonania. 
Proseminarium: W ramach proseminariów omawiane będą zagadnienia dotyczące podstaw fizykochemicznych procesów 
oczyszczania i technik izolacji produktów, czynników wpływających na przebieg reakcji, reaktywności wybranych związków 
organicznych i planowania prostych syntez wieloetapowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Chemia organiczna II A * 
Egzamin pisemny (wykład), wejściówki/kolokwia, eksperyment, raport pisemny (laboratorium) 
Chemia organiczna II B * 
Egzamin pisemny (wykład),  kolokwium (proseminaria), wejściówki/kolokwia, eksperyment, raport pisemny (laboratorium) 

Elementy biochemii 

15        15 1.5 K_W01, K_W08 

K_U08 

Nauki chemiczne 
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Treści programowe  

Wprowadzenie: wiązania w biomolekułach, makromolekuły, budowa komórki. Budowa błon biologicznych. Transport przez błony. 

Właściwości aminokwasów. Wiązanie peptydowe. Struktura I, II, III i IV rzędowa białek. Zależność struktury i funkcji białek. Kataliza 

a energia swobodna. Budowa enzymów, ich funkcja i klasyfikacja. Kinetyka reakcji enzymatycznych. Zastosowanie enzymów. 

Węglowodany (podział, funkcje, najważniejsze mono-, di-, i polisacharydy i ich budowa oraz rola). Składniki pokarmowe i ich 

trawienie. Utlenianie biologiczne. Podstawowe etapy oddychania komórkowego i ich charakterystyka (glikoliza, reakcja pomostowa, 

cykl Krebsa, łańcuch oddechowy). Fosforylacja substratowa i oksydacyjna. Teoria chemiosmotyczna. DNA, RNA (mRNA, rRNA, 

tRNA) – budowa i struktura przestrzenna. Replikacja i transkrypcja DNA. Kod genetyczny. Biosynteza białka (translacja). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Spektroskopia* 

A 

30   15 35    80 6.5 K_W04, K_W11, K_W14, 

K_W15 

K_U03, K_U04, K_U11, 

K_U15, K_U16, K_U17, 

K_U18, K_U27, K_U28 

K_K01, K_K02, K_K04, 

K_K05 

Nauki chemiczne 

B 

45   15 30    90 9 

Treści programowe  

Spektroskopia A* 
Wykład, którego celem jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi najważniejszych metod spektroskopii molekularnej, 
metodyką rejestracji widm, interpretacją widm pod kątem relacji z budową związków oraz podstawowymi zastosowaniami 
analitycznymi spektroskopii molekularnej. 
Ćwiczenia jako, uzupełnienie wykładu „Spektroskopia A”, mają za zadanie zapoznać studentów z metodami potrzebnymi do 
jakościowej i ilościowej interpretacji widm molekularnych pod kątem relacji ze strukturą związków oraz zastosowań analitycznych 
spektroskopii molekularnej. 
Laboratorium: W ramach pracowni odbywa się pięć ćwiczeń, na których student zaznajamia się z najczęściej stosowanymi w 
chemii metodami spektroskopowymi. Ćwiczenia mają na celu demonstrację zastosowań metod prezentowanych na wykładzie do 
rozwiązania konkretnych problemów naukowych oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej. 1. IR – Zastosowanie spektroskopii FT-IR 
oraz techniki wymiany izotopowej H/D do badania przemian strukturalnych w żelatynie 2. R – Analiza widm Ramana amidów 3. 
UV-VIS – Widma fluorescencyjne chininy 4. NMR – Analiza prostych widm NMR 5. Budowa spektrometru 6. NMR 2 - 
Dwuwymiarowe widma NMR 
Spektroskopia B* 
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Wykład, którego celem jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi najważniejszych metod spektroskopii molekularnej, 
metodyką rejestracji widm, interpretacją widm pod kątem relacji z symetrią i strukturą związków oraz podstawowymi 
zastosowaniami analitycznymi spektroskopii molekularnej. 
Ćwiczenia jako, uzupełnienie wykładu „Spektroskopia B”, mają za zadanie zapoznać studentów z metodami potrzebnymi do 
jakościowej i ilościowej interpretacji widm molekularnych pod kątem relacji z symetrią i strukturą związków oraz zastosowań 
analitycznych spektroskopii molekularnej. 
Laboratorium: W ramach pracowni odbywa się pięć ćwiczeń, na których student zaznajamia się z najczęściej stosowanymi 
w chemii metodami spektroskopowymi. Ćwiczenia mają na celu demonstrację zastosowań metod prezentowanych na wykładzie do 
rozwiązania konkretnych problemów naukowych oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej. 1. IR – Zastosowanie spektroskopii FT-IR 
oraz techniki wymiany izotopowej H/D do badania przemian strukturalnych w żelatynie 2. R – Analiza widm Ramana amidów 3. 
UV-VIS – Widma fluorescencyjne chininy 4. NMR – Analiza prostych widm NMR 5. „femto” – Femtosekundowy optyczny efekt 
Kerra w prostych układach molekularnych 6. NMR 2 - Dwuwymiarowe widma NMR. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład),  kolokwium (ćwiczenia), wejściówki/kolokwia, eksperyment, raport pisemny (laboratorium) 

lektorat $ 

       60$ 60$ 2$ K_U22, K_U23, K_U24  

Treści programowe  

Odpowiednio do poziomu zaawansowania student: rozwija umiejętności językowe, które będą pozwalały (w miarę zaawansowania) 
na porozumiewanie się - w mowie i piśmie – z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą 
posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. 
Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi 
zainteresowaniami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, kolokwium 

* Jako obowiązkowy do wyboru jeden z poziomów (A/B) danego przedmiotu.  

$ W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 240 godzin zajęć z języka obcego uzyskując tym samym 8 punktów ECTS.  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29.5 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 401 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2414 
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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programu studiów 
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Chemia 

nieorganiczna I 

* 

A 
30    60    90 7.5 

 
K_W07, K_W15, K_W16 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_U15, K_U16, K_U17, 
K_U27, K_U28 
K_K01, K_K02, K_K05 

Nauki chemiczne 

B 
30    90    120 9 

Treści programowe  

Wykład poświęcony jest głównie uniwersalnym podstawom chemii nieorganicznej, pozwalającym w ciągu dalszego kursu 
zrozumieć właściwości wybranych pierwiastków i ich związków oraz tendencje tych zmian obserwowane w układzie okresowym 
pierwiastków. W tym celu prezentowane są zarówno klasyczne pojęcia i zagadnienia, jak i przywoływane są wybrane nowoczesne 
osiągnięcia chemii atomu i chemii nieorganicznej. Omawiana jest m. in. rola konfiguracji elektronowej atomów, promieni atomów 
(jonów) i elektroujemności we właściwościach pierwiastków i ich nieorganicznych związków, rola procesów solwatacji, elementy 
chemii związków kompleksowych oraz koncepcja twardych i miękkich kwasów i zasad. Na zakończenie omawiane są właściwości 
wodoru, tlenu i ich związków, z uwzględnieniem zastosowań praktycznych. 
Laboratorium IA, w ramach którego studenci syntetyzują proste związki nieorganiczne i badają ich właściwości różnymi metodami 
fizykochemicznymi. Zajęcia laboratoryjne są ilustracją i uzupełnieniem zagadnień omawianych na wykładzie. Dodatkowo odbędzie 
się wprowadzenie teoretyczne do zajęć.  
Laboratorium IB, w ramach, którego studenci preparują czyste związki nieorganiczne różnego typu oraz badają ich właściwości 
różnymi metodami fizykochemicznymi. Zajęcia laboratoryjne są ilustracją i uzupełnieniem zagadnień omawianych na wykładzie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład),  wejściówki/kolokwia, eksperyment, raport pisemny (laboratorium) 
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Technologia 
chemiczna ** 

30    45    75 6 K_W01, K_W04, K_W13, 
K_W14, K_W15, K_W17, 
K_U01, K_U06, K_U13, 
K_U14, K_U15, K_U16, 
K_U17, K_U19, K_U21, 
K_U27, K_U28 
K_K01, K_K02, K_K05 

Nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykład: po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazać się wiedzą z zakresu podstaw inżynierii 
chemicznej oraz technologii chemicznej organicznej i nieorganicznej z uwzględnieniem wpływu przemysłu chemicznego na 
środowisko naturalne. 
Laboratorium ma za zadanie pokazać praktyczne zastosowanie wiadomości podawanych na wykładzie z technologii chemicznej. 
Wszystkie ćwiczenia laboratoryjne przedstawiają modele instalacji przemysłowych pracujące w ruchu ciągłym, a ich celem jest 
przeprowadzenie rozruchu technologicznego i osiągnięcie stanu stacjonarnego ruchu ciągłego. Ćwiczenia obrazują następujące 
operacje jednostkowe oraz procesy chemiczne: operacje cieplne, operacje dyfuzyjne, procesy chemiczne niekatalityczne, procesy 
chemiczne katalityczne i biokatalityczne, procesy polimeryzacji, zastosowanie biopaliw. Stosowany jest program Chem-Cad, 
w polskiej wersji językowej, do symulacji komputerowej procesów technologicznych. Student wykonuje 7 ćwiczeń z oferty 
przygotowanej na laboratorium. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład),  wejściówki/kolokwia, eksperyment, raport pisemny (laboratorium) 

Elementy 
biotechnologii ** 

30    60    90 7 K_W01, K_W04, K_W13, 

K_W14, K_W15, K_W17, 

K_U01, K_U06, K_U13, 

K_U14, K_U15, K_U16, 

K_U17, K_U19, K_U21, 

K_U27, K_U28 

K_K01, K_K02, K_K05, 

Nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykład: Zasady technologiczne. Charakterystyka technologii biochemicznych. Reakcje katalityczne i enzymatyczne. 
Mikroorganizmy o znaczeniu przemysłowym. Otrzymywanie szczepów przemysłowych - izolacja, selekcja. Biologiczne źródła 
węgla, azotu, tlenu oraz źródła energii. Surowce odnawialne. Rozwój procesu technologicznego. Techniki hodowlane. Procesy 
z unieruchomionymi komórkami. Kontrola procesu przemysłowego. Klasyfikacja i zasady działania bioreaktorów i fermentorów. 
Prowadzenie procesu w warunkach sterylnych. Transfer masy i ciepła w przemyśle chemicznym i biochemicznym. Przemysłowe 
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techniki separacji, zagęszczania i oczyszczania substancji biologicznych. Wybrane przykłady przemysłowych procesów 
biotechnologicznych: Produkcja etanolu, kwasów organicznych, aminokwasów. Techniki biochemiczne w chemii lipidów 
i tłuszczów. Produkcja i zastosowanie preparatόw enzymatycznych. Produkcja antybiotyków. Witaminy, surowice i szczepionki. 
Mikrobiologiczne wydzielanie metali. Biotechnologiczna utylizacja ścieków i odpadów przemysłowych. Biotechnologia a ochrona 
środowiska. Elementy ekonomiki procesów przemysłowych. Szacowanie kosztów, projektowanie procesu przemysłowego. 
Przemysł biotechnologiczny jako biznes. Firmy biotechnologiczne. Patenty. Bioetyka. 
Laboratorium: ma za zadanie pokazać praktyczne zastosowanie wiadomości podawanych na wykładzie z biotechnologii. Wszystkie 
ćwiczenia laboratoryjne przedstawiają modele instalacji przemysłowych pracujące w ruchu ciągłym, a ich celem jest 
przeprowadzenie rozruchu technologicznego i osiągnięcie stanu stacjonarnego ruchu ciągłego. Ćwiczenia obrazują następujące 
operacje jednostkowe oraz procesy chemiczne: operacje cieplne, operacje dyfuzyjne, procesy chemiczne niekatalityczne, procesy 
chemiczne katalityczne i biokatalityczne, procesy polimeryzacji, zastosowanie biopaliw. Stosowany jest program Chem-Cad, 
w polskiej wersji językowej, do symulacji komputerowej procesów technologicznych. Student wykonuje 10 ćwiczeń. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład),  wejściówki/kolokwia, eksperyment, raport pisemny (laboratorium) 

Krystalografia 
*** 

A 

15    45    60 5.5 K_W04, K_W12, K_W14, 

K_W15, K_W16,  

K_U12, K_U15, K_U16, 

K_U17, K_U18, K_U27, 

K_U28 

K_K01, K_K02, K_K05 

Nauki chemiczne 

B 

20    70    90 9 

Crystallography B *** 

20    70    90 9 

Treści programowe  

Krystalografia A 
Wykład: ma na celu zapoznanie studentów z podstawami opisu obiektów chemicznych oraz kryształów przy pomocy właściwości 
symetrii jak również technikami, możliwościami oraz problemami współczesnej krystalografii, co umożliwi korzystanie z bogatej 
literatury dotyczącej struktur cząsteczek wyznaczonych metodami dyfraktometrii rentgenowskiej oraz da podstawę do posługiwania 
się technikami dyfrakcyjnymi w celu rozwiązywania ważnych problemów analitycznych, identyfikacyjnych oraz strukturalnych. 
Laboratorium: ćwiczenia w ramach laboratorium zapoznają studentów z krystalizacją, wykonaniem pomiaru dyfrakcji na 
monokrysztale oraz na materiale proszkowym, rozwiązaniem struktury kryształu oraz cząsteczki, analizą otrzymanych danych oraz 
analizą danych strukturalnych w oparciu o krystalograficzne bazy danych. Studenci poznają zarówno sprzęt jak i oprogramowanie 
używane w laboratorium krystalograficznym. 
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Krystalografia B  
Wykład, którego celem jest poznanie, przez studenta, roli i znaczenia krystalografii we współczesnej nauce, poznanie różnych odmian 
symetrii, i ich zastosowanie do opisu struktury kryształów i cząsteczek, praktyczne poznanie krystalografii geometrycznej oraz 
zapoznanie się z podstawowymi ideami rentgenowskiej analizy strukturalnej. 
Laboratorium: Praktyczne zastosowanie podstawowych idei krystalografii rentgenowskiej i geometrycznej przy wyborze próbek do 
analizy strukturalnej. Zapoznanie z tokiem rentgenowskiej analizy strukturalnej. Interpretacja oraz walidacja wyników rentgenowskiej 
analizy strukturalnej. Praca z krystalograficznymi bazami danych strukturalnych (CSD, PDB, ICSD). 
Crystallography B 
Wykład, ćwiczenia oraz laboratorium prowadzone są w języku angielskim 
Wykład, którego celem jest poznanie, przez studenta, roli i znaczenia krystalografii we współczesnej nauce, poznanie różnych odmian 
symetrii, i ich zastosowanie do opisu struktury kryształów i cząsteczek, praktyczne poznanie krystalografii geometrycznej oraz 
zapoznanie się z podstawowymi ideami rentgenowskiej analizy strukturalnej. 
Laboratorium: Praktyczne zastosowanie podstawowych idei krystalografii rentgenowskiej i geometrycznej przy wyborze próbek do 
analizy strukturalnej. Zapoznanie z tokiem rentgenowskiej analizy strukturalnej. Interpretacja oraz walidacja wyników rentgenowskiej 
analizy strukturalnej. Praca z krystalograficznymi bazami danych strukturalnych (CSD, PDB, ICSD). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), wejściówki/kolokwia, eksperyment, raport pisemny (laboratorium) 

Podstawy 
indywidualnej 
przedsiębiorczości 

   15     15 1 K_W17, K_W18 
K_U20, K_U21, K_U27, 
K_U28 
K_K01, K_K03, K_K04, 
K_K05 

 

Treści programowe  

W trakcie zajęć zostaną omówione tematy dotyczące: studiowania za granicą; pracy w nauce; zakładania i prowadzenia własnej 
firmy; poszukiwania pracy w branży chemicznej, kosmetycznej i farmaceutycznej; ochrony własności intelektualnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
# 

        45 3   
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Treści programowe  

 
Rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta oraz poszerzenie jego percepcji nie tylko z dziedziny chemii, ale również z przedmiotów 

humanistycznych. Treści programowe przedmiotów ogólnouniwersyteckich nie mogą pokrywać się z treściami programowymi 

przedmiotów minimum programowego oraz przedmiotów kierunkowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

Przedmiot 
fakultatywny ## 

        45 3 K_W01, K_W04, - 
K_W13&, K_W15 
K_U01, K_U05 - K_U14&, 
K_U20, K_U21, K_U22, 
K_U25, K_U26,  
K_K01, K_K02, K_K04, 
K_K05,  
&w zależności od 
wybranego przedmiotu 

Nauki chemiczne 

Treści programowe  

Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie realizacji przedmiotów minimum programowego, niezbędne do zrealizowania 
wybranej przez studenta ścieżki rozwoju w zakresie podstawowych działów chemii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

W zależności od wybranego przedmiotu 

lektorat $ 

       60$ 60$ 2$ K_U22, K_U23, K_U24  

Treści programowe  

Odpowiednio do poziomu zaawansowania student: rozwija umiejętności językowe, które będą pozwalały (w miarę zaawansowania) 
na porozumiewanie się - w mowie i piśmie – z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą 
posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. 
Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi 
zainteresowaniami. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, kolokwium 

Egzamin 
certyfikacyjny 
z języka obcego – 
poziom B2 $$ 

         2$ K_U24  

Treści programowe  

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

* Jako obowiązkowy do wyboru jeden z poziomów (A/B).  

** Jako obowiązkowy do wyboru przedmiot Technologia chemiczna albo jego zamiennik Elementy biotechnologii. 

*** Jako obowiązkowy do wyboru przedmiot Krystalografia A albo jego zamienniki Krystalografia B lub Crystallography B.  

# w trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 9 ECTS i nie więcej niż 12 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów 
(ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS. 

## Przedmioty fakultatywne – wybrane przez studenta przedmioty z listy przedmiotów dedykowanych dla studentów 1-go stopnia, zdefiniowanych przez 
Wydział Chemii w sem. zimowym w danym roku akademickim i niezbędne do uzyskania minimalnej wymaganej liczby punktów ECTS w semestrze (30 
ECTS).  

$ W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 240 godzin zajęć z języka obcego uzyskując tym samym 8 punktów ECTS.  

$$ Jeżeli egzamin z innego języka niż język angielski - w trakcie studiów należy zaliczyć obowiązkowo jeden lektorat z języka angielskiego na poziomie B1 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze) 390   
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2414 
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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a
  

g
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in

 z
a

ję
ć
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C
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S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o
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w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
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ri
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P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Pracownia 
licencjacka 

    180    180 12 K_W01, K_W04, K_W14, 
K_W15, K_W16,  
K_U01,K_U15, K_U16, 
K_U17, K_U18, K_U20, 
K_U21, K_U22, K_U25, 
K_U26, K_U27, K_U28 
K_K01, K_K02, K_K04, 
K_K05 

Nauki chemiczne 

Treści programowe  

 
W trakcie pracowni studenci przygotowują projekt licencjacki, w tym, jeśli jest to przewidziane w projekcie, wykonują niezbędne 

eksperymenty i symulacje komputerowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, zaliczenie 
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Seminarium 
licencjackie 

  30      30 3 K_W01, K_W04, K_W16, 
K_W19,  
K_U01, K_U19, K_U20, 
K_U21, K_U23 K_U25, 
K_U26,  
K_K01, K_K02, K_K04, 
K_K05 

Nauki chemiczne 

Treści programowe  

W trakcie seminariów licencjackich studenci przygotowują prezentację przedstawiającą złożenia realizowanego projektu oraz 
uzyskane przez siebie wyniki badań. Tematyka projektu ustalana jest wcześniej z wybranym przez studenta opiekunem. Projekt 
może mieć charakter przeglądu literatury, ale najczęściej zawiera także wykonanie serii eksperymentów. Studenci referują aktualny 
stan wiedzy w zagadnieniu, którym się zajmują, omawiają prowadzone przez siebie prace i uzyskane wyniki, a także perspektywy 
na przyszłość. Uczestniczą także w dyskusji dotyczącej prac dyplomowych pozostałych studentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Prezentacja 

Chemia 
nieorganiczna II 

30        30 3 K_W01, K_W07 
K_U01, K_U07, K_U21 
K_K01 

Nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykład poświęcony jest przede wszystkim omawianiu właściwości chemicznych wybranych pierwiastków chemicznych i ich 

związków, z uwzględnieniem zarówno klasycznych, jak i wybranych, nowoczesnych zagadnień. Szczegółowo omawiane są 

właściwości pierwiastków następujących grup: siarkowców, azotowców, fluorowców, gazów szlachetnych, nieorganicznych 

połączeń węgla, boru i krzemu, z uwzględnieniem wybranych związków połączeń metali przejściowych (bloków d i f). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 
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Metody 
identyfikacji 
związków 
organicznych * 

A 

15    30    45 3.5 K_W08, K_W09, K_W14, 

K_W15 

K_U08, K_U09, K_U15, 

K_U16, K_U17, K_U27, 

K_U28 

K_K01, K_K02 

Nauki chemiczne 

B 

30    45   15 
(pros) 

90 8.5 

Treści programowe  

Metody identyfikacji związków organicznych A 
Wykład, którego celem jest zapoznanie studenta z różnymi metodami chemicznymi i spektroskopowymi stosowanymi przy 
identyfikacji i ustalaniu struktury związków organicznych. 
Laboratorium: Celem zajęć jest nauczenie umiejętności: (I) stosowania chemicznych i chromatograficznych metod identyfikacji 
prostych związków organicznych, (II) stosowania chromatografii do rozdzielania, określania czystości i identyfikacji składników 
mieszanin, (III) zapisywania widm UV-Vis i wykorzystywania danych spektroskopii UV-Vis do identyfikacji i określania czystości 
związków organicznych, składników mieszanin. 
Metody identyfikacji związków organicznych B 
Wykład w trakcie, którego student zapozna się z różnymi metodami chemicznymi i spektroskopowymi stosowanymi przy identyfikacji 
i ustalaniu struktury związków organicznych. Identyfikacja związków metodami chemicznymi. Metody chromatograficzne badania 
związków organicznych. Metody spektroskopowe badania związków organicznych: spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia 
w nadfiolecie i w świetle widzialnym, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR-1H ,13C), spektrometria mas. 
Dodatkowe metody takie jak DSC, TGA i XPS. 
Proseminarium: Celem proseminarium jest opanowanie przez studenta umiejętności rozwiązywania zadań i problemów związanych 
z rozdzielaniem, oczyszczaniem i ustalaniem składu mieszanin prostych związków organicznych metodami chemicznymi 
i chromatograficznymi. Ponadto student nauczy się jak zastosować metody chemiczne, chromatograficzne i spektroskopowe (UV-
Vis, IR, NMR, MS) do identyfikacji związków organicznych oraz określania czystości tych związków. 
Laboratorium: w trakcie zajęć studenci uczą się: (I) stosować metody chemiczne i chromatograficzne do rozdzielania składników 
mieszanin związków organicznych i preparatów farmaceutycznych, (II) stosować metody spektroskopii w ultrafiolecie i świetle 
widzialnym (UV-Vis) do określania czystości i identyfikacji składników mieszanin związków organicznych, materiału biologicznego, 
(III) wykorzystania danych spektroskopowych do ustalania struktury związków organicznych (analiza widm). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład),  wejściówki/kolokwia, eksperyment, raport pisemny (laboratorium) 
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Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
# 

        60 4   

Treści programowe  

 
Rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta oraz poszerzenie jego percepcji nie tylko z dziedziny chemii, ale również z przedmiotów 

humanistycznych. Treści programowe przedmiotów ogólnouniwersyteckich nie mogą pokrywać się z treściami programowymi 

przedmiotów minimum programowego oraz przedmiotów kierunkowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

Przedmiot 
fakultatywny ## 

        70 4,5 K_W01, K_W04, - 
K_W13&, K_W15 
K_U01, K_U05 - K_U14&, 
K_U20, K_U21, K_U22, 
K_U25, K_U26,  
K_K01, K_K02, K_K04, 
K_K05,  
&w zależności od 
wybranego przedmiotu 

Nauki chemiczne 

Treści programowe  

Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie realizacji przedmiotów minimum programowego, niezbędne do zrealizowania 
wybranej przez studenta ścieżki rozwoju w zakresie podstawowych działów chemii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

W zależności od wybranego przedmiotu 

* Jako obowiązkowy do wyboru jeden z poziomów (A/B).  

# W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 9 ECTS i nie więcej niż 12 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów 
(ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS. 

## Przedmioty fakultatywne – wybrane przez studenta przedmioty z listy przedmiotów dedykowanych dla studentów 1-go stopnia, zdefiniowanych przez 
Wydział Chemii w sem. zimowym w danym roku akademickim i niezbędne do uzyskania minimalnej wymaganej liczby punktów ECTS w semestrze (30 
ECTS).  
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$ W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 240 godzin zajęć z języka obcego uzyskując tym samym 8 punktów ECTS.  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 415 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2414 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

nauki ścisłe i przyrodnicze  nauki chemiczne 87%  

   

   

”. 
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Załącznik nr 8 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 17 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

chemia medyczna 

nazwa kierunku studiów chemia medyczna 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Medical Chemistry 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 7 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 210 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

inżynier 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

174 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

11 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki ścisłe i przyrodnicze nauki chemiczne 100% nauki chemiczne 

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Rozumie rolę i miejsce chemii w strukturze nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych oraz jej wkład w rozwój 
naszej cywilizacji. 

PS6_WG 

K_W02 Zna podstawowe składniki materii i ich własności, zna właściwości pierwiastków chemicznych wynikające 
z prawa okresowości, zna elementarną kwantową teorię budowy atomów i molekuł. Zna podstawowe pojęcia 
i prawa chemiczne, symbolikę, nomenklaturę i notację chemiczną, zna i rozumie zapis reakcji chemicznych. 

PS6_WG 

K_W03 Zna i rozumie: podstawy mechaniki klasycznej, podstawy mechaniki płynów, prawa elektrodynamiki  klasycznej  
oraz  podstawy  optyki  w  szczególności  w odniesieniu do funkcjonowania układów biologicznych 

PS6_WG 

K_W04 Posiada wiedzę z zakresu matematyki umożliwiająca posługiwanie się aparatem matematycznym w chemii 
i naukach biomedycznych. Zna podstawowe metody informatyczne i statystyczne umożliwiające analizę 
uzyskiwanych danych eksperymentalnych oraz techniki komputerowe przydatne w pracy chemika 

PS6_WG 
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K_W05 Zna  podstawy  chemii  analitycznej  w  zakresie  metod  analizy  jakościowej  i ilościowej. Zna metody i techniki 
analizy instrumentalnej ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych w bioanalityce i diagnostyce 
medycznej. 

PS6_WG 

K_W06 Zna i rozumie podstawowe konsekwencje dla przebiegu przemian chemicznych wynikające z praw 
termodynamiki, zna  i rozumie podstawy chemii  fizycznej  w zakresie termodynamiki, termochemii, 
elektrochemii, zjawisk na granicy faz, procesów transportu, kinetyki chemicznej, z uwzględnieniem zjawisk 
katalizy   i biokatalizy 

PS6_WG 

K_W07 Zna podstawy chemii nieorganicznej  i bionieorganicznej, obejmujące właściwości pierwiastków chemicznych 
i ich związków. 

PS6_WG 

K_W08 Zna podział związków organicznych na klasy odpowiadające rodzajom grup funkcyjnych (nomenklatura, 
budowa, reakcje chemiczne, metody otrzymywania, występowanie i zastosowanie). Zna i rozumie mechanizmy 
wybranych reakcji organicznych i ich aspekty stereochemiczne. 

PS6_WG 

K_W09 Zna podstawowe składniki chemiczne organizmów żywych, ich cechy strukturalne, właściwości chemiczne 
i rolę w procesach biologicznych, zna i rozumie zależność między strukturą biomolekuł a ich funkcją. 

PS6_WG 

K_W10 Zna i rozumie procesy metaboliczne i ich mechanizmy chemiczne zachodzące w organizmie ludzkim, sposób 
ich regulacji oraz wpływ substancji toksycznych na ich działanie. 

PS6_WG 

K_W11 Posiada podstawową wiedzę biologiczną w zakresie procesów fizjologicznych i funkcjonowania narządów 
organizmu ludzkiego oraz efekty medyczne zaburzeń procesów metabolicznych tam zachodzących. Zna 
budowę komórki oraz rolę i działanie podstawowych struktur w niej występujących. 

PS6_WG 

K_W12 Zna metody i techniki syntezy oraz identyfikacji związków organicznych (ze szczególnym uwzględnieniem 
związków o znaczeniu farmakologicznym oraz związków biologicznie aktywnych), przy użyciu technik 
chemicznych, chromatograficznych, spektroskopowych i dyfrakcyjnych. 

PS6_WG 

K_W13 Zna i rozumie podstawowe modele chemii kwantowej oraz ich zastosowanie do opisu atomów i molekuł. Zna 
programy komputerowe służące do obliczeń opartych na chemii kwantowej. 

PS6_WG 

K_W14 Zna i rozumie podstawy teoretyczne różnych typów spektroskopii molekularnych. Dysponuje wiedzą z zakresu 
zastosowań spektroskopii molekularnej w szczególności do badania układów biologicznych. 

PS6_WG 

K_W15 Zna i rozumie podstawy krystalografii w zakresie opisu symetrii i budowy sieci krystalicznych oraz   w   zakresie 
badań rentgenograficznych kryształów i rentgenograficznego wyznaczania  struktury geometrycznej molekuł 
i biomolekuł.  

PS6_WG 

K_W16 Zna i rozumie podstawy technologii chemicznej (organicznej i nieorganicznej), biotechnologii oraz inżynierii 
chemicznej. 

PS6_WG 
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K_W17 Zna podstawowe aspekty budowy, działania i syntezy leków oraz rozumie interdyscyplinarny charakter 
projektowania nowych leków i systemów do ich dostarczania. Zna podstawy modelowania molekularnego. 

PS6_WG 

K_W18 Zna podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania 
naukowe w chemii, biochemii i biologii molekularnej. 

PS6_WG 

K_W19 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do pracy w laboratorium 
chemicznym, biochemicznym i biologii molekularnej 

PS6_WG 

K_W20 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych  związanych z działalnością naukową, inżynierską 
i dydaktyczną. 

P6S_WK 

K_W21 Ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego w dziedzinie 
chemii. 

P6S_WK 

K_W22 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Ma podstawową wiedzę 
dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością. 

P6S_WK 

K_W23 Zna podstawowe narzędzia i sposoby pozyskiwania, obróbki i prezentacji danych. Rozpoznaje zagadnienia 
związane z bezpieczeństwem i prywatnością w internecie. 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi zastosować poznane prawa chemii w analizie wybranych problemów chemicznych i biochemicznych P6S_UW 

K_U02 Umie wykorzystać i zastosować poznane prawa fizyki w analizie wybranych problemów chemicznych 
i fizycznych, także w odniesieniu do procesów zachodzących w organizmach żywych. 

P6S_UW 

K_U03 Potrafi posługiwać się metodami matematycznymi do rozwiązywania wybranych problemów chemicznych, 
fizycznych i biochemicznych oraz potrafi posługiwać się metodami statystyki matematycznej do analizy 
i weryfikacji danych doświadczalnych w eksperymentach chemicznych i biochemicznych. 

P6S_UW 

K_U04 Potrafi posługiwać się metodami numerycznymi (wykorzystując poznane pakiety oprogramowania) w celu 
rozwiązania wybranych problemów fizycznych, chemicznych i biochemicznych na poziomie ilościowym. 

P6S_UW 

K_U05 Potrafi przeprowadzić analizę jakościową oraz ilościową substancji, a także posłużyć się wybranymi technikami 
analizy instrumentalnej do przeprowadzenia analizy substancji nieorganicznych i organicznych. 

P6S_UW 

K_U06 Potrafi rozwiązywać problemy teoretyczne a także planować i wykonywać proste badania doświadczalne 
z zakresu termodynamiki chemicznej, termochemii, kinetyki chemicznej, katalizy i biokatalizy, elektrochemii, 
zjawisk na granicach faz, oraz procesów transportu. 

P6S_UW 
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K_U07 Potrafi  analizować zagadnienia z zakresu chemii  nieorganicznej i bionieorganicznej, w tym problemy struktury 
geometrycznej i elektronowej molekuł. Potrafi opisać i wyjaśnić podstawowe typy reakcji chemicznych oraz ich 
mechanizmy. 

P6S_UW 

K_U08 Potrafi analizować problemy z zakresu chemii organicznej, w tym dociekać mechanizmów reakcji 
organicznych. 

P6S_UW 

K_U09 Potrafi przeprowadzić syntezy wybranych związków organicznych. Potrafi rozdzielać mieszaniny wybranych 
związków organicznych, oraz oczyszczać otrzymane składniki. 

P6S_UW 

K_U10 Potrafi   przeprowadzić   identyfikację   wybranych   związków   organicznych   i bioorganicznych przy użyciu 
technik chemicznych, biochemicznych i biologii molekularnej, chromatograficznych i spektroskopowych. 

P6S_UW 

K_U11 Potrafi stosować aparat pojęciowy i modele jakościowe chemii kwantowej do analizy i interpretacji własności 
atomów i molekuł, oraz przebiegu prostych reakcji chemicznych. 

P6S_UW 

K_U12 Potrafi wykorzystać metody spektroskopii i biospektroskopii do analizy struktury i własności molekuł w fazie 
gazowej i ciekłej. 

P6S_UW 

K_U13 Potrafi wykorzystać metody rentgenograficzne do analizy struktury kryształów i molekuł w fazie krystalicznej. P6S_UW 

K_U14 Potrafi przeprowadzić analizy i obliczenia oraz proste badania doświadczalne dotyczące wybranych procesów 
technologii chemicznej i biotechnologii oraz przeanalizować  potencjalny  wpływ  wybranych  procesów  
technologicznych  i biotechnologicznych na środowisko naturalne. 

P6S_UW 

K_U15 Posiada umiejętność planowania i wykonywania podstawowych badań, doświadczeń, obserwacji i symulacji 
komputerowych w dziedzinie chemii, biochemii i biologii molekularnej, oraz krytycznej oceny własnych  
wyników i dyskusji błędów pomiarowych. 

P6S_UO, 
P6S_UW 

K_U16 Potrafi przeprowadzać pomiary wybranych wielkości fizykochemicznych, wyznaczać ich wartości, oraz ocenić 
wiarygodność uzyskanych wyników. 

P6S_UW 

K_U17 Potrafi zaprojektować, zestawić i posłużyć się wybraną aparaturą pomiarową oraz stosować różne systemy 
pomiarowe. 

P6S_UW 

K_U18 Potrafi dokonać wstępnej oceny pod kątem opłacalności ekonomicznej proponowanych rozwiązań w trakcie 
pracowni inżynierskiej 

P6S_UW 

K_U19 Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie 

celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań. 

P6S_UK 
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K_U20 Posiada umiejętność przygotowania  prac  pisemnych  i  wystąpień  ustnych  w języku polskim i angielskim, na 
tematy dotyczące wybranych zagadnień chemicznych, także w odniesieniu do nauk biomedycznych, 
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także korzystając z różnych źródeł. 

P6S_UK 

K_U21 Potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu niezbędnym do korzystania z podstawowej literatury 
fachowej w zakresu chemii i nauk pokrewnych. Zna język angielski na poziomie średnio zaawansowanym 
(B2+). 

P6S_UK 

K_U22 Posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów 
i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania. Samodzielnie podejmuje i  inicjuje  proste działania badawcze, 
współpracuje  z innymi osobami w ramach prac zespołowych 

P6S_UO 

K_U23 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych 
źródeł (pisanych i elektronicznych) w tym także w języku obcym. 

P6S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Rozumie i uznaje rolę wiedzy w formułowaniu opinii, rozwiązywaniu problemów z dziedziny chemii i nauk 
biomedycznych. Potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz oceny 
wiedzy pozyskiwanej z różnych źródeł. 

P6S_KK 

K_K02 Potrafi  dokonać  krytycznej  analizy  istniejących  rozwiązań   technicznych,  w szczególności pod względem 
aparaturowym i oceny posiadanej wiedzy. Posiada umiejętność korzystania z wiedzy i opinii ekspertów przy 
rozwiązywaniu problemów z dziedziny chemii i nauk biomedycznych. 

P6S_KK 

K_K03 Potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno 
w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów. 

P6S_KK 

K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej. P6S_KO 

K_K05 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu 
na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

P6S_KO 

K_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. P6S_KO 

K_K07 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje 
w literaturze, także w językach obcych. 

P6S_KR 

K_K08 Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych. 

P6S_KR 

OBJAŚNIENIA  
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Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

(tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów odrębnie) 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

 
Matematyka 

30   90     120 12 K_W04 matematyka 

Treści programowe  
Opanowanie podstawowych własności funkcji elementarnych oraz podstawowych technik różniczkowania i całkowania w zakresie 
koniecznym dla nauk chemicznych. Opanowanie podstawowych elementów algebry wektorowej i liniowej, w tym działań na 
liczbach zespolonych w odniesieniu do nauk chemicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), kolokwium, test (ćwiczenia) 

Chemia ogólna ChM * 
lub 60    30   

45 
(Pr) 

135 12,5 

K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U15, K_U17 

nauki chemiczne 
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General Chemistry * 

60    30   
45 
(Pr) 

135 12,5 

Treści programowe  

Poznanie i rozumienie fundamentalnych zasad przyrody rządzących zjawiskami chemicznymi, oraz opisu budowy materii zarówno 
na poziomie makroskopowym, jak i atomowym.  Nabycie umiejętności w zakresie przewidywania właściwości pierwiastków grup 
głównych    i prostych związków chemicznych, posługiwania się opisem termodynamicznych i kinetycznych aspektów reakcji 
chemicznej oraz wykonania w tym zakresie prostych obliczeń. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), kolokwium (proseminarium), wejściówka (laboratorium), raport pisemny (laboratorium) 

Szkolenie BHP 4        4 0,5 K_W19  

Treści programowe  

Zapoznanie studentów z zasadami BHP w szkołach wyższych, zagrożeniami występującymi na Wydziale Chemii, sposobami 
bezpiecznej pracy podczas studiowania na Wydziale oraz zasadami obowiązującymi w trakcie przebywania w budynkach 
Wydziału. Poznanie podstawowych obowiązków i postępowania w zakresie ochrony przeciwpożarowe oraz pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Podstawy własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 K_W20, K_W21  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje najważniejsze informacje z zakresu ochrony własności intelektualnej na poziomie ogólnym dotyczące m.in. 
prawa autorskiego, ochrony patentowej i zasady prawa patentowego istotne z punktu widzenia kontekstu akademickiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 
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Szkolenie 
biblioteczne 

     4   4 

 

K_U23  

Treści programowe  

Szkolenie biblioteczne ma za zadanie przygotować studentów do samodzielnego korzystania z dostępnych w bibliotece zbiorów 
oraz narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych (katalogi papierowe i komputerowe, bazy danych, e-booki) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

 
Podstawy fizjologii 

15        15 1.5 K_W11 nauki medyczne 

Treści programowe  

Zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania organizmu człowieka. Omówiona będzie neurofizjologia, 
immunologia, układ sercowo-naczyniowy i oddechowy, fizjologia nerek, układu pokarmowego i hormonalnego oraz narządów 
zmysłów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne 

15   15     30 2 K_W04, K_W23, K_U20, 
K_U23 

 

Treści programowe  

Przegląd podstawowych aplikacji. Struktura sieci internet. Protokoły komunikacyjne oraz bezpieczeństwo w internecie i sposoby 
obrony przed zagrożeniami w internecie. Przechowywanie i wymienianie danych w internecie. Mechanizmy komunikacji 
w internecie. Wyszukiwanie informacji w sieci. Weryfikacja informacji uzyskanych z wielu źródeł. Krytyczna analiza danych 
z internetu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Wychowanie fizyczne 
## 

        30    
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Treści programowe  

 
Ćwiczenia kształtujące specjalistyczne umiejętności ruchowe w ramach wybranej dyscypliny sportowej bądź rekreacyjnej. 

Praktyczne wskazówki do prawidłowego uprawiania danej dyscypliny oraz umiejętnego posługiwania się wybranym sprzętem 

sportowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie 

Przedmiot 
ogólnouniwersy- 
tecki ### 

        15 0,5   

Treści programowe  

 
Rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta oraz poszerzenie jego percepcji nie tylko z dziedziny chemii, ale również z przedmiotów 

humanistycznych. Treści programowe przedmiotów ogólnouniwersyteckich nie mogą pokrywać się z treściami programowymi 

przedmiotów minimum programowego oraz przedmiotów kierunkowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

 

* do wyboru jeden z poziomów: poziom 0, A (podstawowy), B lub wersja językowa (dotyczy: Chemia ogólna / General chemistry) 

## W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 3 semestry zajęć WF w ciągu pierwszych pięciu semestrów studiów. 

### W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 11 ECTS i nie więcej niż 14 ECTS za przedmioty niezwiązane z 
kierunkiem studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych 
minimum 5 ECTS. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29,5  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 357  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2757   
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Podstawy fizyki dla 
studentów chemii 
medycznej 

30   45 30    105 9,5 
K_W03, K_U02, K_U15, 
K_U16, K_U17 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Poznanie i rozumienie podstawowych praw fizycznych z zakresu mechaniki klasycznej, termodynamiki i elektrodynamiki 
klasycznej. Zagadnienia związane z zastosowaniem fizyki w naukach medycznych. Rozwiązywanie problemów praktycznych, 
zdobycie umiejętności modelowania procesów i zjawisk fizycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), kolokwium (ćwiczenia), wejściówka (laboratorium), raport pisemny (laboratorium) 

Podstawy 
statystyki* 

A 15    15    30 3 
 
K_W04, K_U03, K_U04 

matematyka 

B 15    30    45 4,5 

Treści programowe  

Przedstawienie i zastosowanie w praktyce podstaw rachunku prawdopodobieństwa, najważniejszych rozkładów i ich własności 
oraz podstawowych koncepcji i metod statystycznej analizy danych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), kolokwium, projekt (ćwiczenia) 

Chemia organiczna I 
ChM 

30       
30 
(Pr) 

60 5 

K_W08, K_W12, K_U08 nauki chemiczne 

Treści programowe  

Omówiona zostanie reaktywność oraz metody syntezy związków organicznych zawierających określone grupy funkcyjne. 
Specjalna uwaga poświęcona zostanie mechanizmom reakcji organicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), kolokwium (proseminaria) 

Chemia analityczna 
ChM 

15   30 60    105 8.5 K_W05, K_W18, W_W19, 
K_U05, K_U15, K_U17 

nauki chemiczne 

Treści programowe  

Zapoznanie  z podstawowymi chemicznymi metodami analizy jakościowej (głównie  opis jakościowy i ilościowy równowag 
jonowych       w roztworach wodnych). Obliczenia i zadania dotyczące różnych typów równowag jonowych w roztworach wodnych. 
Praktyczne zapoznanie się z chemicznymi właściwościami związków i jonów nieorganicznych. Identyfikacja wybranych jonów 
w roztworach i soli. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), kolokwium (ćwiczenia), wejściówka (laboratorium), raport pisemny (laboratorium) 

Podstawy biologii 
komórki 

    30    30 2.5 K_W11 nauki biologiczne 

Treści programowe  

Zajęcia zapoznają studentów z budową różnych komórek zwierzęcych, strukturą i funkcją organelli wewnątrzkomórkowych, 
technikami wizualizacji struktur wewnątrzkomórkowych, budową i zasadą działania mikroskopu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 
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Basics of physics for 
the medical 
chemistry students** 

30   45 30    105 9,5 K_W03, K_U02, K_U15, 
K_U16, K_U17 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Poznanie i rozumienie podstawowych praw fizycznych z zakresu mechaniki klasycznej, termodynamiki i elektrodynamiki 
klasycznej. Zagadnienia związane z zastosowaniem fizyki w naukach medycznych. Rozwiązywanie problemów praktycznych, 
zdobycie umiejętności modelowania procesów i zjawisk fizycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), kolokwium (ćwiczenia), wejściówka (laboratorium), raport pisemny (laboratorium) 

 
Lektorat # 

       60$ 60$ 2# K_U20, K_U21  

Treści programowe  

Odpowiednio do poziomu zaawansowania student: rozwija umiejętności językowe, które będą pozwalały (w miarę zaawansowania) 
na porozumiewanie się - w mowie i piśmie – z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą 
posługującym się danym językiem, jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. 
Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi 
zainteresowaniami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test/kolokwium 

Wychowanie fizyczne 
## 

        30    

Treści programowe  

 
Ćwiczenia kształtujące specjalistyczne umiejętności ruchowe w ramach wybranej dyscypliny sportowej bądź rekreacyjnej. 

Praktyczne wskazówki do prawidłowego uprawiania danej dyscypliny oraz umiejętnego posługiwania się wybranym sprzętem 

sportowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie 
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* Przedmiot prowadzony na dwóch poziomach A i B (do wyboru przez studenta) 
** Przedmiot do wyboru (zamiennik przedmiotu: Podstawy fizyki dla studentów chemii medycznej), wykład odbywa się w języku angielskim 
# w trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 240 godzin zajęć z języka obcego uzyskując tym samym 8 punktów ECTS, 
język oraz czas realizacji – do wyboru przez studenta 

## W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 3 semestry zajęć WF w ciągu pierwszych pięciu semestrów studiów. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30,5  

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 420  

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2757   
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Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Chemia 
nieorganiczna i 
bionieorganiczna 

30    45   15 
(pros) 

90  7 

K_W07, K_W18, K_W19, 
K_U07, K_U15, K_U17 

nauki chemiczne 
Chemia 
nieorganiczna I B** 

30    90    120 9 

Treści programowe  

Chemia nieorganiczna i bionieorganiczna : Poznanie podstaw chemii nieorganicznej, pozwalających w ciągu dalszego kursu 
zrozumieć właściwości wybranych pierwiastków i ich związków oraz tendencje tych zmian obserwowane w układzie okresowym 
pierwiastków. Zaprezentowanie zagadnień chemii nieorganicznej mających znaczenie w organizmach żywych. Poznanie 
preparatyki prostych związków nieorganicznych i badanie ich właściwości różnymi metodami fizykochemicznymi. 
Chemia nieorganiczna I B: Poznanie podstaw chemii nieorganicznej, pozwalającym zrozumieć właściwości wybranych 
pierwiastków i ich związków oraz tendencje tych zmian obserwowane w układzie okresowym pierwiastków. Zaprezentowanie 
zarówno klasycznych pojęć i zagadnień jak też wybranych nowoczesnych osiągnięć chemii atomu i chemii nieorganicznej. 
Praktyczna preparatyka czystych związków nieorganicznych różnego typu oraz badanie ich właściwości różnymi metodami 
fizykochemicznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), wejściówka (laboratorium), raport pisemny (laboratorium) 
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Chemia organiczna 
IIA ChM* 

30    120   30 
(Pr) 

180 13 K_W08, K_W12, K_W18, 

K_W19, K_U08, K_U09, 

K_U15, K_U17 
nauki chemiczne 

Chemia organiczna 
IIB ChM*

 

30    120   45 
(Pr) 

195 14 

Treści programowe  

Omówiona zostanie reaktywność oraz metody syntezy związków organicznych zawierających określone grupy funkcyjne. 
Specjalna uwaga poświęcona zostanie mechanizmom reakcji organicznych. Zastosowanie poznanej wiedzy podczas zajęć 
laboratoryjnych obejmujących naukę różnych technik oraz planowanie i syntezę określonych związków organicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), kolokwium (ćwiczenia), wejściówka (laboratorium), raport pisemny (laboratorium) 

Podstawy chemii 
teoretycznej 

30    30    60 5 K_W13, K_U03, K_U11, 
K_U15 

nauki chemiczne 

 
Chemia kwantowa 
B*** 

30    30   15 
(Pr) 

75 6 

Treści programowe  

Podstawy chemii teoretycznej : Omówienie podstawowych pojęć służących do opisu struktury elektronowej atomów i cząsteczek 
metodami chemii kwantowej oraz zastosowanie praktyczne prostych metod chemii kwantowej. 
Chemia kwantowa B: Poznanie kwantowej teorii budowy atomów i cząsteczek chemicznych oraz podstaw spektroskopii 
molekularnej. Posługiwanie się modelami chemii kwantowej: teoria i praktyka obliczeniowa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), wejściówka (laboratorium), raport pisemny (laboratorium), kolokwium (proseminaria) 

Podstawy biochemii i 
cytobiochemii 

30        30 3 K_W09, K_W11 nauki chemiczne 
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Treści programowe  

Zapoznanie z podstawowymi cech org, lokalizacją komórkową podstawowych procesów w niej zachodzących, podstawowymi 
grupami związków występującymi w komórkach i ich właściwościami, budową i właściwościami białek oraz kwasów nukleinowych 
oraz ekspresją informacji genetycznej oraz modyfikacjami białek. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

 
Lektorat # 

       60 60 2 K_U20, K_U21  

Treści programowe  

Odpowiednio do poziomu zaawansowania student: rozwija umiejętności językowe, które będą pozwalały (w miarę zaawansowania) 
na porozumiewanie się - w mowie i piśmie – z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą 
posługującym się danym językiem, jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. 
Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi 
zainteresowaniami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test/kolokwium 

Wychowanie fizyczne 
## 

        30    

Treści programowe  

 
Ćwiczenia kształtujące specjalistyczne umiejętności ruchowe w ramach wybranej dyscypliny sportowej bądź rekreacyjnej. 

Praktyczne wskazówki do prawidłowego uprawiania danej dyscypliny oraz umiejętnego posługiwania się wybranym sprzętem 

sportowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie 

 

* Przedmiot prowadzony na dwóch poziomach A i B (do wyboru przez studenta) 

** Przedmiot do wyboru (zamiennik przedmiotu Chemia nieorganiczna i bionieorganiczna) 



19 
 

*** Przedmiot do wyboru (zamiennik przedmiotu Podstawy chemii teoretycznej) 

# w trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 240 godzin zajęć z języka obcego uzyskując tym samym 8 punktów ECTS, język 
oraz czas realizacji – do wyboru przez studenta 

## W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 3 semestry zajęć WF w ciągu pierwszych pięciu semestrów studiów. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 450  

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2757   
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Chemia fizyczna ChM 

30   30 30    90 8 
K_W06, K_W18, K_W19, 
K_U06, K_U15, K_U16, 
K_U17 

nauki chemiczne 

Treści programowe  
Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i prawami rządzącymi procesami fizykochemicznymi oraz wyjaśnieniem podstaw, na 
których bazują nowoczesne fizykochemiczne metody badawcze. Metodologia rozwiązywania problemów rachunkowych 
w szczególnie odnoszących się do nauk biomedycznych w zakresie wybranych podstawowych dziedzin chemii fizycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), kolokwium (ćwiczenia), wejściówka (laboratorium), raport pisemny (laboratorium) 

 
Biochemia medyczna 

30       15 
(Pr) 

45 4 K_W09, K_W10, K_W11 
nauki chemiczne nauki 
medyczne 

Treści programowe  

Omówienie budowy, działania, kinetyki, regulacji aktywności oraz zastosowań medycznych enzymów. Poznanie podstawowych 
procesów metabolicznych zachodzących w komórkach eukariotycznych, mechanizmów ich regulacji i aspektów medycznych 
związanych z ich zaburzeniami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), kolokwium (proseminaria), 
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Metody 
instrumentalne 
w bioanalizie 
i diagnostyce * 

A 30    30    60 5 
K_W05, K_W18, K_W19, 
K_U05, K_U15, K_U16, 
K_U17 

nauki chemiczne 

B 30    45    75 6 

Treści programowe  

W ramach wykładu student powinien zdobyć podstawową wiedzę na temat najpowszechniej stosowanych metod instrumentalnych 
we współczesnej bioanalizie chemicznej i diagnostyce i umieć wybrane z nich zastosować w prostych pomiarach analitycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), wejściówka (laboratorium), raport pisemny (laboratorium) 

Elementy 
bioinformatyki 
i zarządzania danymi 
w chemii medycznej 

    30    30 2 K_W04, K_U04, K_U015 nauki chemiczne 

Treści programowe  

Zdobycie umiejętności importu i prezentowania wyników i danych eksperymentalnych z zakresu chemii, biochemii i biologii 
w profesjonalny sposób, używania oprogramowania do tworzenia i edycji struktur związków biologicznie aktywnych, szlaków 
chemicznych i metabolicznych oraz posługiwania się bazami danych m.in. białek i kwasów nukleinowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Kolokwium 

 
Krystalografia 
i inżynieria 
krystaliczna 

15    45    60 5.5 K_W15, K_W12, K_U13, 
K_U17 

Nauki chemiczne 

 
Krystalografia 
i chemia 
strukturalna** 

30    60    90 8 
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Treści programowe  

Krystalografia i inżynieria krystaliczna : Poznanie budowy kryształów zarówno w aspekcie chemicznym jak i geometrycznym. 
Zapoznanie z podstawowymi prawami krystalograficznymi oraz opisującymi je równaniami. Omówienie sposobów wyznaczania 
struktury przestrzennej związków o budowie krystalicznej wykorzystując metody dyfrakcji promieni Roentgena na monokrysztale 
i proszkach. Określenie jakie oddziaływania molekularne w krysztale mają wpływ na trwałość sieci krystalicznej. 
Krystalografia i chemia strukturalna: Poznanie budowy kryształów zarówno w aspekcie chemicznym jak i geometrycznym. 
Zapoznanie z podstawowymi prawami krystalograficznymi oraz opisującymi je równaniami. Omówienie sposobów wyznaczania 
struktury przestrzennej związków o budowie krystalicznej ze szczególnym uwzględnieniem biomolekuł takich jak kwasy nukleinowe 
i białka. Zapoznanie się z metodami otrzymywania monokryształów białek oraz wyznaczania ich struktury metodami 
rentgenowskiej analizy strukturalnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), kolokwium (ćwiczenia), wejściówka (laboratorium), raport pisemny (laboratorium) 

Laboratorium 
z biochemii 
i biologii 
molekularnej * 

A     60    60 4 K_W09, K_W18, K_W19, 
K_U10, K_U15, K_U17 

nauki chemiczne  
nauki biologiczne 

B     90    90 6 

Treści programowe  

Poznanie metod (ze szczególnym uwzględnieniem ich podstaw chemicznych) stosowanych do izolacji i oznaczania ilościowego 
i analizy technikami biologii molekularnej makrocząsteczek istotnych dla funkcjonowania organizmu tj. białka, enzymy czy kwasy 
nukleinowe. Poznanie podstawowych technik używanych w biologii molekularnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), wejściówka (laboratorium), raport pisemny (laboratorium) 

Przedmiot 
ogólnouniwersy- 
tecki ### 

        30 1,5   

Treści programowe  

 
Rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta oraz poszerzenie jego percepcji nie tylko z dziedziny chemii, ale również z przedmiotów 

humanistycznych. Treści programowe przedmiotów ogólnouniwersyteckich nie mogą pokrywać się z treściami programowymi 

przedmiotów minimum programowego oraz przedmiotów kierunkowych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

* Przedmiot prowadzony na dwóch poziomach A i B (do wyboru przez studenta) 

** Przedmiot do wyboru (zamiennik przedmiotu Krystalografia i inżynieria krystaliczna) 

 

### W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 11 ECTS i nie więcej niż 14 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem 
studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 375  

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2757   
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Rok studiów: trzeci  

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Analiza 
związków 
biologicznie 
aktywnych * 

A 15    45   30 
(Pr) 

90 6.5 

K_W12, K_W18, K_W19, 
K_U10, K_U16. K_U15, 
K_U17 

nauki chemiczne 
B 15    60   30 

(Pr) 
105 7.5 

Treści programowe  
Omówienie i zastosowanie praktyczne najważniejszych metod stosowanych w analizie związków bioorganicznych takich jak 
jądrowy rezonans magnetyczny, spektroskopia UV/VIS, spektroskopia w podczerwieni, dichroizm kołowy, spektroskopia masowa 
czy wysokosprawna chromatografia cieczowa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), kolokwium (proseminaria), wejściówka (laboratorium), raport pisemny (laboratorium) 

 
Biostereochemia 

15       15 
(pr) 

30 2.5 K_W08, K_W17, K_U08 

Nauki chemiczne 
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Treści programowe  

Podstawy stereochemii – typy stereochemii i jej molekularne podstawy. Omówienie znaczenia stereochemii w odniesieniu do 
biocząsteczek. Planowane jest rozwiązywanie szeregu problemów i ćwiczeń związanych z zagadnieniami stereochemicznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), kolokwium (proseminaria) 

Biotechnologia 
medyczna 

30        30 3 K_W09, K_W16, K_W11, 
K_U14 

nauki chemiczne 
nauki biologiczne  
nauki medyczne 

Treści programowe  

Zapoznanie z metodami prowadzenia bioprocesów, produktami biosyntezy i biotransformacji i ich izolacją, aspektami 
metodycznymi bioprocesów, w tym z elementami inżynierii procesowej, wykorzystywanymi współcześnie do produkcji produktów 
medycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Spektroskopia 
i biospektroskopia 

30   15 30    75 6.5 K_W12, K_W14, 
K_U10,K_W18, K_W19 
K_U12, K_U15, K_U16, 
K_U17 

Nauki chemiczne 

Treści programowe  

Zapoznanie z podstawami teoretycznymi najważniejszych metod spektroskopii molekularnej, metodyką rejestracji widm, 
interpretacją widm pod kątem relacji z budową związków oraz zastosowaniami w rozwiązywaniu problemów badawczych 
i diagnostycznych z zakresu biofizyki i biochemii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), kolokwium (proseminaria), wejściówka (laboratorium), raport pisemny (laboratorium) 

Laboratorium 
z biologii 
molekularnej 
i biotechnologii * 

A     90   15 
(Pr) 

105 7 K_W09, K_W16, K_W18, 
K_W19, K_U10, K_U14, 
K_U15, K_U17 

Nauki chemiczne  
Nauki biologiczne 

B     120   15 
(Pr) 

135 9 
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Treści programowe  

Zapoznanie z podstawowymi technikami i metodami stosowanymi w biotechnologii oraz zaprezentowanie wykorzystania 
mikrobiologii w biotechnologii medycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

kolokwium (proseminaria), wejściówka (laboratorium), raport pisemny (laboratorium) 

 
Lektorat # 

       60 60 2 K_U20, K_U21  

Treści programowe  

Odpowiednio do poziomu zaawansowania student: rozwija umiejętności językowe, które będą pozwalały (w miarę zaawansowania) 
na porozumiewanie się - w mowie i piśmie – z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą 
posługującym się danym językiem, jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. 
Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi 
zainteresowaniami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test/kolokwium 

Przedmiot 
ogólnouniwersy- 
tecki ### 

        30 2,5   

Treści programowe  

 
Rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta oraz poszerzenie jego percepcji nie tylko z dziedziny chemii, ale również z przedmiotów 

humanistycznych. Treści programowe przedmiotów ogólnouniwersyteckich nie mogą pokrywać się z treściami programowymi 

przedmiotów minimum programowego oraz przedmiotów kierunkowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

 

* Przedmiot prowadzony na dwóch poziomach A i B (do wyboru przez studenta) 



27 
 

# w trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 240 godzin zajęć z języka obcego uzyskując tym samym 8 punktów ECTS, język 
oraz czas realizacji – do wyboru przez studenta 

### W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 11 ECTS i nie więcej niż 14 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem 
studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 
ECTS. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 420  

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2757 
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Rok studiów: trzeci  

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Toksykologia 

30        30 3 

K_W10, K_W11 
nauki chemiczne  
nauki farmaceutyczne 

Treści programowe  
Podstawowe informacje dotyczące trucizn, na które człowiek może być narażony w życiu codziennym i pracy zawodowej, losów 
trucizn w organizmie mechanizmów ich działania, toksykodynamiki i toksykokinetyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

 
Chemia leków 

30        30 3 K_W10, K_W11, K_W08, 

K_U08, nauki chemiczne  
nauki farmaceutyczne 

Treści programowe  

Poznanie głównych grup leków, ich budowy chemicznej, właściwości fizykochemicznych i biologicznych leków, mechanizmów ich 
działania oraz przemian, jakim ulegają w organizmie (biotransformacja). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 
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Synteza leków 

15        15 1.5 K_W08, K_W12, K_W17 Nauki chemiczne 

Treści programowe  

Zapoznanie z zasadami opracowywania nowych leków, ustalaniem strategii ich syntezy i metodami wykorzystywanymi w syntezie 
współczesnych leków 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Synteza 
i charakterystyka 
związków 
o znaczeniu 
farmakologiczny
m * 

A     30    30 2 K_W12, K_W17, K_W18, 
K_W19, K_U09, K_U10, 
K_U15, K_U16, K_U17 

Nauki chemiczne 

B     45    45 3 

Treści programowe  

W trakcie laboratorium studenci zaplanują i przeprowadzą syntezę wybranych związków o znaczeniu farmakologicznym. Związki te 
zostaną w ostatnim etapie poddane identyfikacji metodami fizykochemicznymi oraz zostanie określona ich czystość. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wejściówka (laboratorium), eksperyment, raport pisemny 

Modelowanie 
molekularne dla 
projektowania 
leków * 

A 15    30    45 3,5 K_W17, K_U11 Nauki chemiczne 

B 15    45    60 4.5 
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Treści programowe  

Zapoznanie z metodami modelowania i wizualizacji będącymi podstawą dla komputerowego wspomagania projektowania leków. 
Wykorzystanie tej wiedzy do praktycznego posługiwania się różnorodnymi programami komputerowymi do trójwymiarowej 
wizualizacji molekularnej i modelowania oraz internetowymi serwisami i bazami danych odnoszącymi się do modelowania 
molekularnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), wejściówka (laboratorium), raport pisemny (laboratorium) 

 
Technologia 
chemiczna 

30    45    75 6 K_W16, K_W18, K_W19, 
K_U14, K_U15, K_U16, 
K_U17, K_U18 

Nauki chemiczne 

Treści programowe  

Omówienie  podstaw   chemicznych   procesów   technologicznych,  zaznajomienie   z  wybranymi   procesami   technologii   
organicznej i nieorganicznej. Zapoznanie z różnymi typami reaktorów chemicznych, surowcami odnawialnymi i nieodnawialnych 
i pozyskiwanie z nich energii. Wykorzystanie nabytej wiedzy do obliczania instalacji technologicznych, symulacji komputerowe 
procesów technologicznych, oraz przeprowadzenie podstawowych eksperymentów związanych z procesami technologicznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), wejściówka (laboratorium), raport pisemny (laboratorium) 

Nanomateriały 
w chemii medycznej 

30        30 3 K_W06, K_W07, K_W09, 
K_W17 

Nauki chemiczne 

Treści programowe  

Omówienie różnego typu nanomateriałów, zaprezentowane aktualnych metody syntezy oraz zastosowania organiczno-
nieorganicznych nanomateriałów funkcjonalnych w biologii i medycynie m.in. do dostarczania leków. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

 
Podstawy 
indywidualnej 
przedsiębiorczoś ci 

   30     30 2 K_W20, K_W22, K_W21, 
K_K06 
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Treści programowe  

W trakcie zajęć zostaną omówione tematy dotyczące: studiowania za granicą; pracy w nauce; zakładania i prowadzenia własnej 
firmy; poszukiwania pracy w branży chemicznej, kosmetycznej i farmaceutycznej; ochrony własności intelektualnej. Studenci 
zdobędą m. in. wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, jak pisać CV naukowe oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

 
Lektorat # 

       60 60 2 K_U20, K_U21  

Treści programowe  

Odpowiednio do poziomu zaawansowania student: rozwija umiejętności językowe, które będą pozwalały (w miarę zaawansowania) 
na porozumiewanie się - w mowie i piśmie – z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą 
posługującym się danym językiem, jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. 
Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi 
zainteresowaniami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test/kolokwium 

Przedmiot 
ogólnouniwersy- 
tecki ### 

        15 1   

Treści programowe  

 
Rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta oraz poszerzenie jego percepcji nie tylko z dziedziny chemii, ale również z przedmiotów 

humanistycznych. Treści programowe przedmiotów ogólnouniwersyteckich nie mogą pokrywać się z treściami programowymi 

przedmiotów minimum programowego oraz przedmiotów kierunkowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

Przedmiot 

fakultatywny #### 

        15 1  nauki chemiczne 
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Treści programowe  

Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie realizacji przedmiotów minimum programowego, niezbędne do zrealizowania 
wybranej przez studenta ścieżki rozwoju w zakresie podstawowych działów chemii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

W zależności od wybranego przedmiotu 

Egzamin 

certyfikacyjny 

z języka obcego – 

poziom B2 

         2   

* Przedmiot prowadzony na dwóch poziomach A i B (do wyboru przez studenta) 

 

# w trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 240 godzin zajęć z języka obcego uzyskując tym samym 8 punktów ECTS, 
język oraz czas realizacji – do wyboru przez studenta 

### W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 11 ECTS i nie więcej niż 14 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem 
studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS. 

#### Przedmioty fakultatywne – wybrane przez studenta przedmioty z listy przedmiotów dedykowanych w semestrze letnim dla studentów 1-go 
stopnia, zdefiniowanych przez Wydział Chemii w danym roku akademickim i niezbędne do uzyskania minimalnej wymaganej liczby punktów 
ECTS w semestrze (30 ECTS). 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 375 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2757 
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Rok studiów: czwarty 

Semestr: siódmy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Pracownia 
inżynierska 

    240    240 20 K_W01, K_W02_ K_W04, 
K_W18, K_W19, K_W20, 
K_W21, K_W23 
K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U15, K_U16, K_U17, 
K_U18, K_U19, K_U20, 
K_U21, K_U22 K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, 
K_K08 
oraz odpowiednie efekty 
uczenia się w zależności 
od tematyki projektu 

Nauki chemiczne 

Treści programowe  
W trakcie pracowni studenci przygotowują pracę inżynierską, która obejmuje przegląd literaturowy, niezbędne eksperymenty i jeśli 
konieczne symulacje komputerowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 
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Seminarium 
inżynierskie 

  30      30 3 K_W01, K_W02_ K_W04, 

K_W08, K_W12, K_W20, 

K_W21, K_W23 

K_U01, K_U03, K_U04, 

K_U15, K_U16, K_U17, 

K_U18, K_U19, K_U20, 

K_U23 K_K01, K_K02, 

K_K03, K_K04, K_K05, 

K_K06, K_K07, K_K08 

Oraz odpowiednie efekty 

uczenia się w zależności 

od tematyki seminarium 

Nauki chemiczne 

Treści programowe  

W trakcie seminariów inżynierskich studenci przygotowują prezentację przedstawiającą złożenia realizowanego projektu oraz 
uzyskane przez siebie wyniki badań: referują aktualny stan  wiedzy w zagadnieniu, którym się  zajmują; omawiają prowadzone 
przez siebie  prace  i uzyskane wyniki, a także perspektywy na przyszłość. Uczestniczą także w dyskusji dotyczącej prac 
dyplomowych pozostałych studentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Prezentacja 

Zarządzanie 
laboratorium 
chemicznym 

15        15 1.5 K_W18, K_W19, K_W22, 
K_W21, K_W20, K_W23 
K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wymagania ogólne (zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC17025:2018-02), dotyczące bezstronności i poufności, 
struktury, zasobów: personel; pomieszczenia i warunki środowiskowe, wyposażenia, spójności pomiarowej, wyrobów i usług 
dostarczane z zewnątrz. Wymagania dotyczące procesów w laboratorium oraz systemów zarządzania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 
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Przedmiot 
ogólnouniwersy- 
tecki ### 

        75 5,5   

Treści programowe  

 
Rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta oraz poszerzenie jego percepcji nie tylko z dziedziny chemii, ale również z przedmiotów 

humanistycznych. Treści programowe przedmiotów ogólnouniwersyteckich nie mogą pokrywać się z treściami programowymi 

przedmiotów minimum programowego oraz przedmiotów kierunkowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

### W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 11 ECTS i nie więcej niż 14 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem 
studiów (ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360  

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2757  
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Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

nauki ścisłe i przyrodnicze Nauki chemiczne 68% 

   

   

”. 
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Załącznik nr 9 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 18 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

PROGRAM STUDIÓW  

chemiczna analiza instrumentalna 

nazwa kierunku studiów chemiczna analiza instrumentalna 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Chemical Instrumental Analysis 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia (inżynierskie) 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 7 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 210 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

inżynier 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

155 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki ścisłe i przyrodnicze nauki chemiczne 100% nauki chemiczne 

    

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
rolę i miejsce chemii w strukturze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz jej wkład w rozwój naszej cywilizacji. 
Zna podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, zna symbolikę, nomenklaturę i notację chemiczną, zna 
i rozumie zapis reakcji chemicznych. 

P6S_WG 

K_W02 
podstawy mechaniki klasycznej punktów materialnych i bryły sztywnej, podstawy mechaniki płynów, prawa 
elektrodynamiki klasycznej (obejmujące pola: elektryczne i magnetyczne, cząstki naładowane oraz fale 
elektromagnetyczne), oraz podstawy optyki geometrycznej i falowej. 

P6S_WG 

K_W03 
podstawowe pojęcia matematyczne i rozumie znaczenie matematyki jako fundamentu nauk ścisłych. Zna 
i rozumie: podstawy i metody algebry liniowej, podstawy i metody rachunku różniczkowego i całkowego, oraz 
podstawy i zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. 

P6S_WG 
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K_W04 techniki komputerowe przydatne w pracy chemika. P6S_WG 

K_W05 
podstawy chemii analitycznej w zakresie metod analizy jakościowej i ilościowej. Zna metody i techniki analizy 
instrumentalnej. Rozumienie zależności sygnału od zawartości. Zna i rozumie zagadnienia związane 
z błędami systematycznymi i przypadkowymi. Zna metody statystycznej interpretacji uzyskanych wyników. 

P6S_WG 

K_W06 podstawy chemii fizycznej wraz z odpowiednim aparatem matematycznym. P6S_WG 

K_W07 
podstawy chemii nieorganicznej, obejmujące własności pierwiastków chemicznych i ich związków 
(z uwzględnieniem chemii związków kompleksowych). 

P6S_WG 

K_W08 
podstawy chemii organicznej i biochemii (nomenklatura, budowa związków organicznych, reakcje chemiczne, 
mechanizmy reakcji, metody otrzymywania, występowanie i zastosowanie). 

P6S_WG 

K_W09 
podstawowe modele chemii kwantowej, w tym model (przybliżenie) Borna-Oppenheimera i model orbitalny 
Hartree’ego-Focka, oraz ich zastosowanie do opisu atomów i molekuł. Zna programy komputerowe służące 
do obliczeń opartych na chemii kwantowej. 

P6S_WG 

K_W10 
podstawy teoretyczne różnych spektroskopii molekularnych. Zna zastosowania różnych spektroskopii 
molekularnych. 

P6S_WG 

K_W11 
podstawy krystalografii w zakresie opisu symetrii i budowy sieci krystalicznych oraz w zakresie badań 
rentgenograficznych kryształów i rentgenograficznego wyznaczania struktury geometrycznej molekuł. 

P6S_WG 

K_W12 
podstawy technologii chemicznej (organicznej i nieorganicznej), biotechnologii oraz inżynierii chemicznej. 
Zna i rozumie zagadnienia związane z wpływem przemysłu chemicznego na środowisko naturalne, problemy 
związane z zagospodarowaniem odpadów. 

P6S_WG 

K_W13 
zna podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania 
naukowe w chemii. 

P6S_WG 

K_W14 
podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do pracy w laboratorium 
chemicznym. 

P6S_WG 

K_W15 zasady i normy etyczne związane z działalnością inżynierską, naukową i dydaktyczną. P6S_WK 

K_W16 
podstawowe pojęcia w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego w dziedzinie 
chemii. Zna podstawowe pojęcia w zakresie ochrony własności przemysłowej. 

P6S_WK 

K_W17 
ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę 
z zakresu chemii. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością. 

P6S_WK 
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K_W18 
podstawowe narzędzia i sposoby pozyskiwania, obróbki i prezentacji danych. Rozpoznaje zagadnienia 
związane z bezpieczeństwem i prywatnością w Internecie. 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 zastosować poznane prawa chemii w analizie wybranych problemów chemicznych. P6S_UW 

K_U02 
posługiwać się metodami algebry liniowej i metodami rachunku różniczkowego oraz całkowego do 
rozwiązywania wybranych problemów chemicznych. 

P6S_UW 

K_U03 
posługiwać się metodami numerycznymi i metodami statystyki matematycznej do weryfikacji danych 
doświadczalnych w eksperymentach chemicznych (wykorzystując poznane pakiety oprogramowania). 

P6S_UW 

K_U04 
przeprowadzić analizę jakościową oraz ilościową substancji nieorganicznych, a także posłużyć się wybranymi 
technikami analizy instrumentalnej do przeprowadzenia analizy substancji nieorganicznych. 

P6S_UW 

K_U05 
rozwiązywać problemy teoretyczne, a także planować i wykonywać proste badania doświadczalne z zakresu 
termodynamiki chemicznej, termochemii, kinetyki chemicznej i katalizy oraz elektrochemii, zjawisk na 
granicach faz i procesów transportu. 

P6S_UW 

K_U06 
analizować zagadnienia z zakresu chemii nieorganicznej, w tym problemy struktury geometrycznej 
i elektronowej molekuł. Potrafi opisać i wyjaśnić podstawowe typy reakcji chemicznych oraz ich mechanizmy. 

P6S_UW 

K_U07 
analizować problemy z zakresu chemii organicznej, w tym dociekać mechanizmów reakcji organicznych. 
Potrafi przeprowadzić syntezy wybranych związków organicznych. Potrafi rozdzielać mieszaniny wybranych 
związków organicznych oraz oczyszczać otrzymane składniki. 

P6S_UW 

K_U08 
stosować aparat pojęciowy i modele jakościowe chemii kwantowej do analizy i interpretacji własności atomów 
i molekuł oraz przebiegu prostych reakcji chemicznych. 

P6S_UW 

K_U09 
wykorzystać metody spektroskopii molekularnej i rentgenografii do analizy struktury i własności molekuł 
w fazie gazowej, ciekłej i krystalicznej. 

P6S_UW 

K_U10 
przeprowadzić analizy i obliczenia oraz proste badania doświadczalne dotyczące wybranych procesów 
technologii chemicznej. 

P6S_UW 

K_U11 przeanalizować potencjalny wpływ wybranych procesów technologicznych na środowisko naturalne. P6S_UW 

K_U12 
umiejętnie planować i wykonywać podstawowe badania i doświadczenia w dziedzinie chemii, a także posiada 
umiejętność obserwacji oraz krytycznej oceny własnych wyników i dyskusji błędów pomiarowych. 

P6S_UW 
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K_U13 
zastosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze w ramach danej specjalności chemicznej 
konieczne dla wyjaśnienia postawionego problemu, w tym zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

P6S_UW 

K_U14 
przeprowadzać pomiary wybranych wielkości fizykochemicznych, wyznaczać ich wartości oraz ocenić 
wiarygodność uzyskanych wyników. Potrafi posługiwać się wybraną aparaturą pomiarową. 

P6S_UW 

K_U15 
przeprowadzać analizę danych wykorzystując techniki informatyczne tj. komercyjnie dostępne czy też 
autorskie programy obliczeniowe oraz programy służące do analizy danych dedykowane dla poszczególnych 
aparatur pomiarowych. 

P6S_UW 

K_U16 
przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu 
pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz przeprowadzić dyskusję ich znaczenia na tle innych podobnych 
badań. 

P6S_UK 

K_U17 
w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące problemów 
chemicznych z użyciem specjalistycznej terminologii  

PS6_UK 

K_U18 
samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł 
(pisanych i elektronicznych), w tym także w języku obcym. Potrafi dokonać krytycznej analizy istniejących 
rozwiązań technicznych w szczególności aparatury analitycznej. 

P6S_UK, 
P6S_UU 

K_U19 
przygotowywać prace pisemne w języku polskim i angielskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień 
chemicznych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także korzystając z różnych źródeł. 

P6S_UK, 
P6S_UU 

K_U20 
przygotowywać wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień 
chemicznych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także korzystając z różnych źródeł.  

P6S_UK, 
P6S_UU 

K_U21 
posługiwać się językiem angielskim w stopniu niezbędnym do korzystania z podstawowej literatury fachowej 
w zakresu chemii i nauk pokrewnych. Zna język angielski na poziomie średniozaawansowanym (B2). 

P6S_UK 

K_U22 dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. P6S_UW 

K_U23 
wyrażać opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku 
specjalistów jak i niespecjalistów. 

P6S_UK 

K_U24 
potrafi i jest gotów do ciągłego dokształcania się oraz samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze, 
także obcojęzycznej. 

P6S_UU,  

K_U25 
pracować w zespole (także o charakterze interdyscyplinarnym) i ma świadomość odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową. 

P6S_UO 
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K_U26 
umiejętnie planować i organizować pracę własną oraz zespołową w ramach realizacji wspólnych zadań 
i projektów, a także potrafi krytycznie ocenić jej stopień zaawansowania 

P6S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 określenia zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz do podnoszenia kompetencji 
zawodowych i osobistych. 

P6S_KK, 
P6S_UU 

K_K02 samodzielnego podejmowania i inicjowania prostych działań badawczych a w przypadku trudności 
z samodzielnym rozwiązaniem problemu zasięgania opinii ekspertów 

P6S_KK 

K_K03 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P6S_KO 

K_K04 wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu publicznego z racji zdobytej wiedzy 
i umiejętności. 

P6S_KO 

K_K05 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego 
od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu. 

P6S_KR 

K_K06 odpowiedzialnego podejmowania decyzji z uwzględnieniem pozatechnicznych aspektów i skutków działalności 
inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko. 

P6S_KR, 

P6S_UW 

OBJAŚNIENIA 

Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą: 

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów, 

– znak _ (podkreślnik), 

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne), 

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0). 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
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e

m
: 
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a
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z
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 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
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p
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n
k
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 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
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a
ri
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n
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L
a

b
o
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u
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W
a
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z
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ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Matematyka * 

A 30   60     90 9 

K_W03 matematyka 0 30   90     120 9 

B 45   60     105 11,5 

Treści programowe  

Matematyka A oraz Matematyka 0 (która jest wersją Matematyki A z większą liczbą ćwiczeń):  
Wykład: Opanowanie podstawowych własności funkcji elementarnych: sinusa i kosinusa, logarytmu i funkcji wykładniczej, 
pierwiastków, opanowanie podstawowych technik różniczkowania, opanowanie podstawowych zasad badania funkcji jednej 
zmiennej rzeczywistej, opanowanie podstawowych technik całkowania. Opanowanie podstawowych elementów algebry wektorowej 
i liniowej, w tym działań na liczbach zespolonych. 
Ćwiczenia: stanowią uzupełnienie do wykładu z Matematyki A/0. Będą na nich rozwiązywane, przez uczestników zajęć, wybrane 
zagadnienia przedstawiane na wykładzie. 
Matematyka B:  
Wykład: Zbiory i działania na zbiorach; relacje; funkcje, liczby rzeczywiste; liczby naturalne i zasada indukcji zupełnej; ciągi, 
kombinatoryka; kresy zbiorów liczb rzeczywistych; liczby zespolone. Przestrzenie liniowe. Rachunek różniczkowy funkcji jednej 
zmiennej. 
Ćwiczenia stanowią uzupełnienie do wykładu z Matematyki B. Będą na nich rozwiązywane, przez uczestników zajęć, wybrane 
zagadnienia przedstawiane na wykładzie. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), Kol, T (Ć) 

Elementy mechaniki 
** 

30       
30 

(pros) 
60 5 K_W02 nauki fizyczne 

Treści programowe  

Wykład: Celem jest zaprezentowanie idei mechaniki klasycznej będącej podstawą dalszego zrozumienia zjawisk i problemów 
stawianych przyszłym chemikom-inżynierom. Przedmiot, w swym założeniu, stanowi wprowadzenie do zagadnień bardziej 
zaawansowanych poruszanych na przedmiotach kursowych i fakultatywnych w kolejnych latach studiów i obejmuje między innymi 
następujące zagadnienia: kinematyka i dynamika cząstek (równania ruchu, siły, oddziaływania), zasady zachowania w fizyce, prawa 
grawitacji, statyka i dynamika płynów, dynamika bryły sztywnej, drgania i fale, szczególna teoria względności. Szczególny nacisk 
położony jest na rozumienie związków między teorią fizyczną a wynikami eksperymentów oraz na praktyczne zastosowanie 
wprowadzonych formalizmów w chemii stosowanej i technologii chemicznej. Wykład ilustrowany jest pokazami. 
Proseminarium: Celem jest zaprezentowanie idei mechaniki klasycznej będącej podstawą dalszego zrozumienia zjawisk i problemów 
stawianych przyszłym chemikom-inżynierom. Przedmiot stanowi praktyczną ilustrację i uzupełnienie zagadnień omawianych na 
stowarzyszonym wykładzie i w związku z tym nacisk położony jest na wzajemne oddziaływanie teorii i modeli matematycznych. 
Zajęcia obejmują między innymi następujące zagadnienia: kinematyka i dynamika cząstek, zasady zachowania w fizyce, prawa 
grawitacji, statyka i dynamika płynów, dynamika bryły sztywnej, drgania i fale, szczególna teoria względności. Szczególny nacisk 
położony jest na pokazanie, że wyniki obliczeń mają potencjalne zastosowanie w chemii stosowanej i technologii chemicznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), kolokwium, projekt (proseminarium) 

Fizyka ** 
A 30   40     70 6,5 

K_W02 nauki fizyczne 
B 45   30     75 8,5 
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Treści programowe  

Fizyka A: 
Wykład ma za zadanie zapoznanie studenta z podstawowymi prawami fizyki z zakresu mechaniki z uwzględnieniem rachunku 
wektorowego, elementami rachunku różniczkowego i całkowego. Wykład obejmuje pokazy doświadczeń oraz ilustrację teoretyczną 
zjawisk fizycznych. 
Ćwiczenia rachunkowe stanowią ilustrację do wykładu. Mają na celu nauczenie studenta samodzielnego rozwiązywania prostych 
problemów dotyczących zagadnień omawianych na wykładzie, przy wykorzystaniu poznanego aparatu matematycznego.  
Fizyka B: 
Wykład ma za zadanie wykształcić w studentach umiejętność analizy i opisu matematycznego związków przyczynowo-skutkowych 
w fizyce układów makroskopowych, fizyce atomowej i molekularnej. Wprowadzenie podstawowych praw fizyki z zakresu mechaniki 
z uwzględnieniem rachunku wektorowego, elementami rachunku różniczkowego i całkowego. Wykład obejmuje pokazy doświadczeń 
oraz ilustrację teoretyczną zjawisk fizycznych. 
Ćwiczenia rachunkowe stanowią ilustrację do wykładu. Mają na celu nauczenie studenta samodzielnego rozwiązywania prostych 
problemów dotyczących zagadnień omawianych na wykładzie, przy wykorzystaniu poznanego aparatu matematycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), Kol (Ć, Pros) 

General Physics I – 
Mechanics ** 

30   30     60 6 K_W02 nauki fizyczne 

Treści programowe  

Wykład, którego celem jest zrozumienie, przez studenta, podstawowych idei i zagadnień mechaniki klasycznej i wyprowadzenie 
równań fizycznych opisujących te procesy oraz zrozumienie i nauczenie się technik rozwiazywania problemów mechaniki klasycznej 
przy użyciu równań (takich jak równania różniczkowe i całkowe) opisujących te problemy. W celu lepszego opanowania przez 
studentów w/w treści wprowadzone zostaną nowe metody dydaktyczne, m. in. Peer Instruction with iClikers. 
Ćwiczenia: problemy rachunkowe z podstaw mechaniki klasycznej: Wektorowy opis ruchu w jednym wymiarze (1D), w dwóch 
wymiarach (2D) i w trzech wymiarach (3D). Zasady dynamiki Newtona. Siły tarcia w ruchu. Praca mechaniczna, energia kinetyczna 
i energia potencjalna. Prawo zachowania energii. Środek masy, pęd i prawo zachowania pędu. Zderzenia obiektów punktowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem praw zachowania pędu i energii. Ruch obrotowy bryły sztywnej, moment siły, moment pędu. Prawo 
zachowania momentu pędu. Warunki równowagi statycznej dla bryły sztywnej. Powszechne prawo ciążenia. Statyka i dynamiki 
płynów. Ruch okresowy, prosty ruch harmoniczny, wahadła. Fale mechaniczne. 
(wykład oraz ćwiczenia prowadzone są w języku angielskim) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W) 
KOL (Ć) 

Chemia ogólna *** 60       45 105 10,5 K_W01 nauki chemiczne 
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Treści programowe  

Wykład: Przedstawiane są fundamentalne zasady przyrody rządzące zjawiskami chemicznymi, odwołujące się do opisu budowy 
materii zarówno na poziomie makroskopowym, jak i atomowym. W ramach opisu makroskopowego objaśniane są podstawowe 
prawa, dzięki którym można zrozumieć kierunek i wynik przebiegu reakcji chemicznych, różnice w ich szybkościach oraz istotne 
z praktycznego punktu widzenia możliwości wpływania na ich przebieg. Opis ten konfrontowany jest z budową materii na poziomie 
mikroskopowym – budową atomu i jego strukturą elektronową, decydującą o właściwościach chemicznych pierwiastków. Omawiane 
są także podstawowe możliwości opisu materii i praw rządzących jej przemianami na poziomie atomowym. Charakterystyczną cechą 
wykładu jest elementarny poziom rozważań, z założenia nie odwołujący się do zaawansowanej matematyki, a mający na celu 
ugruntowanie podstaw chemii, koniecznych w dalszym jej studiowaniu.  
Proseminarium: Pogłębienie i rozszerzenie (poprzez dyskusje i rozwiązywanie problemów rachunkowych) wiedzy zdobytej na 
wykładzie z chemii ogólnej, w zakresie podstawowych pojęć chemii, tendencji procesów w przyrodzie, struktury elektronowej atomów 
i cząsteczek oraz właściwości wybranych pierwiastków i związków chemicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), T (Pros) 

General Chemistry *** 60       45 105 10,5 K_W01 nauki chemiczne 

Treści programowe  

Lecture: What is chemistry. Structure of atoms. Chemical bonds. Acids and bases. Activity vs. concentration. Introduction to 
spectroscopy. Thermodynamics and kinetics of chemical reactions. Solubility, solutions, colloids, foams, suspensions, 
polyelectrolytes. Chemical purity and purification. Red-ox reactions, batteries, corrosion. Introduction to chemistry in biology and 
medicine. Review of properties of selected elements that have industrial and economical significance. 
Seminar: Discussion of the problems presented at the general chemistry lecture. The discussions are followed by calculations. 
(wykład oraz seminarium prowadzone są w języku angielskim) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, EP (W), T (Pros) 

Szkolenie BHP 4        4 0,5 K_W14  

Treści programowe  

BHP w Szkołach Wyższych: Podstawy prawne, obowiązki uczelni, obowiązki studentów, wypadki w trakcie zajęć studenckich. 
Pierwsza pomoc przedmedyczna. Zagrożenia: substancje i preparaty chemiczne, czynniki szkodliwe występujące na Wydziale 
Chemii. Zasady bezpiecznej pracy: BHP podczas zajęć w pracowni studenckiej; praca z substancjami i preparatami chemicznymi. 
Ochrona przeciwpożarowa: Zagrożenie pożarowe, obowiązki w zakresie zapobiegania pożarom, podstawowe środki gaśnicze, 
zasady alarmowania i ewakuacji. 



11 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, ZAL 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 K_W15, K_W16  

Treści programowe  

Najważniejsze informacje z zakresu ochrony własności intelektualnej na poziomie ogólnym, tj.: ogólne pojęcia z tematyki ochrony 
praw własności intelektualnej; podział praw własności intelektualnej; prawo autorskie; ochrona twórczości; zdolność patentowa; 
informacja patentowa - źródła informacji, bazy danych, rodzaje badań patentowych, praktyczne przykłady funkcjonowania ochrony 
patentowej, ścieżka postępowania z nowym wynalazkiem, zasady prawa patentowego istotne z punktu widzenia kontekstu 
akademickiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, ZAL 

Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne 

15   30     45 2 K_W04, K_W18, K_U18  

Treści programowe  

Przegląd podstawowych aplikacji (np. kalkulator, program pakujący). Struktura sieci internet. Protokoły komunikacyjne, czyli jak działa 
internet i co trzeba o nim wiedzieć. Bezpieczeństwo w internecie. Zagadnienia bezpieczeństwa haseł. Rodzaje zagrożeń w internecie 
oraz sposoby obrony przed nimi. Przechowywanie i wymienianie danych w internecie. Mechanizmy komunikacji w internecie. 
Omówienie zasad działania przeglądarek internetowych oraz wyszukiwarek. Samodzielne wyszukiwanie informacji w sieci. 
Weryfikacja informacji uzyskanych z wielu źródeł. Krytyczna analiza danych z internetu. Praca w programie WxMaxima. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Wychowanie fizyczne 
**** 

       30 30    

Treści programowe  
Ćwiczenia kształtujące specjalistyczne umiejętności ruchowe w ramach wybranej dyscypliny sportowej bądź rekreacyjnej. Praktyczne 
wskazówki do prawidłowego uprawiania danej dyscypliny oraz umiejętnego posługiwania się wybranym sprzętem sportowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ZAL 
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Szkolenie 
biblioteczne 

     4   4 – K_U18  

Treści programowe  
Szkolenie biblioteczne ma za zadanie przygotować studentów do samodzielnego korzystania z dostępnych w bibliotece zbiorów oraz 
narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych (katalogi papierowe i komputerowe, bazy danych, e-booki) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, ZAL 

* Jako obowiązkowy poziom A, do wyboru jeden z poziomów (0/B). 

** Jako obowiązkowy oba przedmioty „Elementy mechaniki” – wykład i proseminarium, jako zamiennik można wybrać przedmiot „Fizyka” (do wyboru 
jeden z poziomów – A/B) lub zamiennik prowadzony w języku angielskim. 

*** Przedmiot obowiązkowy Chemia ogólna, jako zamiennik można wybrać przedmiot prowadzony w języku angielskim. 

**** W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 3 semestry zajęć WF w ciągu pierwszych pięciu semestrów studiów. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29,5& 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 342& 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2714 

& Przy założeniu, że Student zrealizuje w tym semestrze przedmioty na poziomie minimum programowego. 
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Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Matematyka * 
A 30   60     90 9 

K_W03 matematyka 
B 30   60     90 10 

Treści programowe  

Matematyka A: 
Podstawowe zastosowania rachunku całkowego. Opanowanie twierdzeń o różniczkowaniu funkcji wielu zmiennych, znajdowanie 
ekstremów i kresów funkcji wielu zmiennych w prostych sytuacjach, rozwiązywanie równań różniczkowych o zmiennych 
rozdzielonych, równań liniowych pierwszego rzędu i równań różniczkowych rzędu drugiego o stałych współczynnikach. 
Matematyka B: 
Przygotowanie do wysłuchania wykładów wymagających zaawansowanego aparatu matematycznego, takich jak chemia kwantowa 
czy termodynamika. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), Kol, T (Ć) 

Elementy 
elektrodynamiki i 
optyki ** 

30       
30 

(pros) 
30 5 K_W02 nauki fizyczne 
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Treści programowe  

Wykład: Celem jest zaprezentowanie idei elektryczności, magnetyzmu i optyki będących podstawą zrozumienia zjawisk i problemów 
stawianych przyszłym chemikom-inżynierom. Przedmiot, w swym założeniu, stanowi wprowadzenie do zagadnień bardziej 
zaawansowanych poruszanych na przedmiotach kursowych i fakultatywnych w kolejnych latach studiów i obejmuje między innymi 
następujące zagadnienia: elektrostatyka, prąd elektryczny i pole magnetyczne, obwody prądu stałego i zmiennego, elementy 
elektrotechniki, prawa optyki i falowa natura światła, wstęp do fizyki kwantowej i jądrowej. Szczególny nacisk położony jest na 
rozumienie związków między teorią fizyczną a wynikami eksperymentów oraz na praktyczne zastosowanie wprowadzonych 
formalizmów w chemii stosowanej i technologii chemicznej. Wykład ilustrowany jest pokazami. 
Proseminarium: Celem jest zaprezentowanie idei elektryczności, magnetyzmu i optyki będących podstawą dalszego zrozumienia 
zjawisk i problemów stawianych przyszłym chemikom-inżynierom. Przedmiot stanowią praktyczną ilustrację i uzupełnienie zagadnień 
omawianych na stowarzyszonym wykładzie i w związku z tym nacisk położony jest na wzajemne oddziaływanie teorii i modeli 
matematycznych. Zajęcia obejmują między innymi następujące zagadnienia: elektrostatyka, prąd elektryczny i pole magnetyczne, 
obwody prądu stałego i zmiennego, elementy elektrotechniki, prawa optyki i falowa natura światła, wstęp do fizyki kwantowej 
i jądrowej. Szczególny nacisk położony jest na pokazanie, że wyniki obliczeń mają potencjalne zastosowanie w chemii stosowanej 
i technologii chemicznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (wykład), kolokwium, projekt (proseminarium) 

Fizyka ** 
A 30   40     70 6,5 

K_W02 nauki fizyczne 
B 45   30     75 8,5 

Treści programowe  

Fizyka A: 
Wykład: ma za zadanie zapoznać studenta z podstawowymi prawami fizyki z zakresu elektryczności i magnetyzmu. Wykład obejmuje 
pokazy doświadczeń oraz ilustrację teoretyczną zjawisk fizycznych. 
Ćwiczenia rachunkowe stanowią ilustrację do wykładu. Mają na celu nauczenie studenta samodzielnego rozwiązywania prostych 
problemów dotyczących zagadnień omawianych na wykładzie, przy wykorzystaniu poznanego aparatu matematycznego.  
Fizyka B: 
Wykład: kształtuje umiejętność analizy związków przyczynowo-skutkowych: prawa i zasady fizyki klasycznej z elementami f. 
kwantowej ze szczególnym uwzględnieniem ich konsekwencji w chemii, fizyce atomowej i molekularnej. Umiejętność poparta opisem 
matematycznym wymagającym podstaw analizy matematycznej i algebry. 
Ćwiczenia rachunkowe stanowią ilustrację do wykładu. Mają na celu nauczenie studenta samodzielnego rozwiązywania prostych 
problemów dotyczących zagadnień omawianych na wykładzie, przy wykorzystaniu poznanego aparatu matematycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), Kol (Ć, Pros), WER (L) 
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General Physics II – 
Electricity and 
Magnetism ** 

45   30     75 8 K_W02 nauki fizyczne 

Treści programowe  

Wykład wraz z ćwiczeniami, których celem jest zrozumienie, przez studenta, podstawowych idei i zagadnień elektrodynamiki 
klasycznej (oraz paru powiązanych zagadnień związanych z propagacją światła i elektronów) oraz wyprowadzenie równań fizycznych 
opisujących te procesy. 
(wykład wraz z ćwiczeniami prowadzony w języku angielskim). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), Kol (Ć),  

Laboratorium fizyki        30 30 2 K_W02, K_U15 nauki fizyczne 

Treści programowe  

Laboratorium: Zaznajomienie z fundamentalnymi prawami i zjawiskami fizycznymi poprzez prowadzenie pomiarów, analizę 
uzyskanych danych i sporządzanie raportu z przeprowadzonego doświadczenia. Doświadczenia dotyczą następujących działów 
fizyki: mechaniki, elektrostatyki, elektrodynamiki, prądu elektrycznego stałego i przemiennego, optyki geometrycznej i falowej, fizyki 
ciała stałego, fizyki atomowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

WER (L) 

Podstawy 
chemii analitycznej 

15   30 60    105 8,5 

K_W05, K_W13, K_W14, 
K_W15, K_U04, K_U12, 
K_U13, K_U14, K_U27, 

K_U28 

nauki chemiczne 
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Treści programowe  

Wykład: Metody analityczne i ich klasyfikacja. Właściwości jonów i sposoby ich identyfikacji. Reakcje charakterystyczne. Analiza 
jakościowa. Równowagi jonowe w roztworach; teorie kwasów i zasad, klasyfikacja rozpuszczalników, iloczyn rozpuszczalności, 
równowagi utleniania i redukcji, potencjał Nernsta, stała równowag reakcji redoks, stopniowe i sumaryczne stałe trwałości reakcji 
kompleksowania, współczynnik reakcji ubocznych. Po zakończeniu nauki w ramach przedmiotu studenci powinni znać podstawy 
chemicznych metod analizy jakościowej. 
Ćwiczenia: Obliczenia rachunkowe: stężenia, stechiometria reakcji, wydajność reakcji; równowagi protolityczne w roztworach, pH, 
roztwory buforowe; równowagi kompleksowania; iloczyn rozpuszczalności, wpływ protolizy i kompleksowania na rozpuszczalność 
osadów; równowagi redoks. 
Laboratorium: Zapoznanie studenta z podstawowymi czynnościami laboratoryjnymi. Prosta synteza nieorganiczna (otrzymywanie 
preparatu). Ćwiczenia ilustrujące przebieg reakcji chemicznych (protoliza, kompleksowanie, strącanie osadów, reakcje utleniania 
i redukcji). Zapoznanie się z reakcjami charakterystycznymi związków nieorganicznych poprzez identyfikację wybranych jonów 
w roztworach oraz ich soli. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), Kol (Ć), WER (L) 

Wprowadzenie do 
chemii organicznej * 

15        15 1 K_W08, K_U08 nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykład: Budowa atomów i cząsteczek, układ okresowy pierwiastków, orbitale atomowe, reguła oktetu, pojęcie hybrydyzacji, wiązania 
σ i π, wzory Lewisa i ładunki formalne, cząstki naładowane, konsekwencje różnicy elektroujemności, reakcje redoks, grupy funkcyjne, 
delokalizacja elektronów w cząsteczkach, kation i anion allilowy, struktury rezonansowe, efekt indukcyjny i mezomeryczny, względna 
moc kwasów i zasad w chemii organicznej, równania dysocjacji, czynniki wpływające na kwasowość i zasadowość, definicja 
Brønsteda i Lewisa, wstęp do reaktywności, homo- i heterolityczny rozpad wiązań, dlaczego związki ze sobą reagują? Alkany 
i cykloalkany, właściwości fizykochemiczne, nazwy zwyczajowe i nomenklatura, izomeria i stereoizomeria, konformacje alkanów 
i cykloalkanów, oraz występujące w nich naprężenia, reguły Cahna-Ingolda-Preloga, izomeria E/Z i R/S. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W) 

Wychowanie fizyczne 
*** 

       30 30    

Treści programowe  
Ćwiczenia kształtujące specjalistyczne umiejętności ruchowe w ramach wybranej dyscypliny sportowej bądź rekreacyjnej. Praktyczne 
wskazówki do prawidłowego uprawiania danej dyscypliny oraz umiejętnego posługiwania się wybranym sprzętem sportowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ZAL 
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Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
# 

        15 1   

Treści programowe  
Rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta oraz poszerzenie jego percepcji nie tylko z dziedziny chemii, ale również z przedmiotów 
humanistycznych. Treści programowe przedmiotów ogólnouniwersyteckich nie mogą pokrywać się z treściami programowymi 
przedmiotów minimum programowego oraz przedmiotów kierunkowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 
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Przedmiot 
fakultatywny ## 

        30 2 

K_W01, K_W04-13,& 
K_W14, K_W15, K_U01, 

K_U04-12,& K_U13, 
K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U23, 
K_U24, K_K01, K_K02, 

K_K05 
& w zależności od 

wybranego przedmiotu 

 

Treści programowe  
Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie realizacji przedmiotów minimum programowego, niezbędne do zrealizowania 
wybranej przez studenta ścieżki rozwoju w zakresie podstawowych działów chemii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Kol 

Lektorat &        60 & 60 & 2 & K_U19, K_U20, K_U21  

Treści programowe  

Odpowiednio do poziomu zaawansowania student: rozwija umiejętności językowe, które będą pozwalały (w miarę zaawansowania) 
na porozumiewanie się - w mowie i piśmie – z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą 
posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. 
Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi 
zainteresowaniami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T / Kol 

* Jako obowiązkowy poziom A, do wyboru poziom B. 

** Jako obowiązkowe oba przedmioty „Elementy elektrodynamiki i optyki” – wykład i proseminarium, jako zamiennik można wybrać przedmiot „Fizyka” 
(do wyboru jeden z poziomów – A/B) lub zamiennik prowadzony w języku angielskim. 

*** W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 3 semestry zajęć WF w ciągu pierwszych pięciu semestrów studiów.   

# W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 11 ECTS i nie więcej niż 14 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów 
(ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS. 

## Przedmioty fakultatywne – wybrane przez studenta przedmioty z listy przedmiotów dedykowanych dla studentów 1-go stopnia, zdefiniowanych przez 
Wydział Chemii w sem. letnim w danym roku akademickim i niezbędne do uzyskania minimalnej wymaganej liczby punktów ECTS w semestrze (30 ECTS).  
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$ W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 240 godzin zajęć z języka obcego uzyskując tym samym 8 punktów ECTS oraz zobowiązany 
jest do zdania egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie B2. 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30,5& 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 435&  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2714 

& Przy założeniu, że Student zrealizuje przedmioty na poziomie minimum programowego. 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Chemia analityczna 
lub 

15   30 60    105 8,5 
K_W05, K_W13, K_W14, 
K_W15, K_U04, K_U12, 
K_U13, K_U14, K_U25, 
K_U26, K_K01, K_K02, 

K_K05 

nauki chemiczne 

Chemia analityczna B 30   30 60    120 11 

Treści programowe  

Chemia analityczna 
Metody analityczne i ich klasyfikacja. Właściwości jonów i sposoby ich identyfikacji. Reakcje charakterystyczne. Analiza jakościowa. 
Równowagi jonowe w roztworach; teorie kwasów i zasad, klasyfikacja rozpuszczalników, iloczyn rozpuszczalności, równowagi 
utleniania i redukcji, potencjał Nernsta, stała równowag reakcji redoks, stopniowe i sumaryczne stałe trwałości reakcji 
kompleksowania, współczynnik reakcji ubocznych. Podstawy chemii analitycznej ilościowej. Nieinstrumentalne metody analizy. 
Miareczkowania (kwasowo-zasadowe, strąceniowe, kompleksometryczne oraz red-oks). 
Chemia analityczna B 
Wykład: Metody analityczne i ich klasyfikacja. Właściwości jonów i sposoby ich identyfikacji. Reakcje charakterystyczne. Analiza 
jakościowa. Równowagi jonowe w roztworach; teorie kwasów i zasad, klasyfikacja rozpuszczalników, iloczyn rozpuszczalności, 
równowagi utleniania i redukcji, potencjał Nernsta, stała równowag reakcji redoks, stopniowe i sumaryczne stałe trwałości reakcji 
kompleksowania, współczynnik reakcji ubocznych. Podstawy chemii analitycznej ilościowej. Nieinstrumentalne metody analizy. 
Miareczkowania (kwasowo-zasadowe, strąceniowe, kompleksometryczne oraz red-oks). 
Ćwiczenia poświęcone są: (I) analizie wagowej i obejmują zagadnienia związane z: podstawowymi obliczeniami stechiometrycznymi, 
iloczynem rozpuszczalności i stratami przy wytrącaniu i przemywaniu osadów, (II) analizie objętościowej dotyczą: obliczeń 
stechiometrycznych, obliczeń związanych z krzywymi miareczkowania oraz błędów miareczkowania. 
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Laboratorium: zajęcia laboratoryjne mają na celu prezentację klasycznych metod analizy ilościowej wykorzystywanych w praktyce 
w wielu laboratoriach pomiarowych związanych między innymi z ochroną środowiska. Indywidualnie wykonywane są oznaczenia 
miareczkowe wykorzystujące reakcje: kwas-zasada, strącanie osadów, utleniania-redukcji oraz kompleksowania. Nabyte 
umiejętności manualne są niezbędne w pracy laboratoryjnej każdego chemika. (Zajęcia stanowią płynne powiązanie z laboratorium 
„Analiza instrumentalna” prowadzonym w semestrze 4). Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać 
podstawy analizy ilościowej klasycznej (metody miareczkowe, metody wagowe, elementy technik instrumentalnych, a także 
wykazywać się umiejętnością planowania, wykonania i prawidłowego opisu eksperymentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), Kol (Ć), WER (L) 

Chemia fizyczna I 
* 

A 30   30 36    96 8,5 
K_W06, K_W13, K_W14, 
K_W15, K_U02, K_U03, 
K_U05, K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U25, K_U26 
K_K01, K_K02, K_K05 

nauki chemiczne 

B 30   30 70    130 12 

Treści programowe  

Chemia fizyczna IA / IB: 
Wykład: ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami, z których korzystają inne działy chemii takie jak chemia 
nieorganiczna, chemia organiczna, technologia, biochemia, zapoznanie z prawami rządzącymi procesami fizykochemicznymi oraz 
wyjaśnieniem podstaw, na których bazują nowoczesne fizykochemiczne metody badawcze. 
Ćwiczenia: w ciągu semestru student zapozna się z metodologią rozwiązywania problemów rachunkowych w zakresie dwóch 
(z czterech) podstawowych dziedzin Chemii Fizycznej. 
Chemia fizyczna IA / IB Laboratorium: 
Ćwiczenia, 10 ćwiczeń (poziom B) lub 6 ćwiczeń (poziom A), obejmują dwa bloki tematyczne: pierwszy – termodynamika i równowagi 
fazowe; drugi – termochemia i właściwości materii. Ćwiczenia w danym bloku stanowią tematyczną całość. Studenci poznają 
metodykę i aparaturę stosowaną do pomiarów podstawowych wielkości fizycznych układów, takich jak: lepkość, napięcie 
powierzchniowe, momenty dipolowe cząsteczek i ciśnienie osmotyczne. Z zakresu termodynamiki badają równowagi fazowe w 
układach jedno i dwuskładnikowych, wyznaczają również ciepło przemiany. W oparciu o autorski program komputerowy zapoznają 
się z funkcjami termodynamicznymi dwuskładnikowych układów elektrolitów (metoda udziałów grupowych UNIFAC). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), Kol (Ć), WER (L) 

Chemia 
organiczna I * 

A 30       30 60 5,5 
K_W08, K_U07 nauki chemiczne 

B 45       45 90 8 
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Treści programowe  

Wykład: Omawiane są właściwości chemiczne i fizyczne związków organicznych należących do głównych grup, dla których jako 
kryterium podziału zastosowano grupy funkcyjne. Węglowodory aromatyczne i heterocykliczne, halogenopochodne, alkohole i fenole, 
aminy, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe i ich pochodne. Dla każdej grupy związków omawiane są: nomenklatura, budowa, 
podstawowe reakcje chemiczne (mechanizmy reakcji), metody otrzymywania i reaktywność. 
Proseminarium: Przy czynnym udziale studenta utrwalane są kolejne zagadnienia prezentowane na wykładzie: właściwości 
związków organicznych, ich stereochemia, struktury rezonansowe, ważniejsze mechanizmy reakcji, oraz planowanie syntez. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), Kol (Pros) 

Podstawy chemii 
teoretycznej ** 

30    15    45 4 K_W01, K_W09, K_U08 nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykład: Omówienie podstawowych pojęć służących do opisu struktury elektronowej atomów i cząsteczek metodami chemii 
kwantowej. 
Laboratorium: Praktyczne przykłady zastosowania najprostszych metod chemii kwantowej do badania właściwości cząsteczek 
i przebiegu reakcji chemicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), WER (L) 

Chemia kwantowa ** 30    30   15 75 7,5 
K_W01, K_W04, K_W09 
K_U08, K_U25, K_U26 

nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykład oraz proseminarium: W ramach wykładu oraz proseminarium student pozna kwantową teorię budowy atomów i molekuł 
(cząsteczek chemicznych), oraz podstawy spektroskopii molekularnej. 
Laboratorium: Posługiwanie się modelami chemii kwantowej: teoria i praktyka obliczeniowa. Część I: posługiwanie się programem 
do operacji matematycznych wxMaxima. Część II: wykonywanie obliczeń metodą Hartree-Focka i metodą Kohna-Shama dla atomów 
i molekuł (przy pomocy programu Gaussian z nakładką WebMO). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), WER (L) 

Laboratorium fizyki     15    15 1 K_W02, K_U15 nauki fizyczne 

Treści programowe  
Laboratorium: Zaznajomienie z fundamentalnymi prawami i zjawiskami fizycznymi poprzez prowadzenie pomiarów, analizę 
uzyskanych danych i sporządzanie raportu z przeprowadzonego doświadczenia. Doświadczenia dotyczą następujących działów 
fizyki: elektrostatyki, elektrodynamiki, prądu przemiennego, optyki geometrycznej i falowej, fizyki ciała stałego, fizyki atomowej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

WER 

Wychowanie fizyczne 
*** 

       30 30    

Treści programowe  
Ćwiczenia kształtujące specjalistyczne umiejętności ruchowe w ramach wybranej dyscypliny sportowej bądź rekreacyjnej. Praktyczne 
wskazówki do prawidłowego uprawiania danej dyscypliny oraz umiejętnego posługiwania się wybranym sprzętem sportowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ZAL 

Przedmiot 
fakultatywny ## 

        15 1 

K_W01, K_W04-13,& 
K_W14, K_W15, K_U01, 

K_U04-12,& K_U13, 
K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U23, 
K_U24, K_K01, K_K02, 

K_K05 
& w zależności od 

wybranego przedmiotu 

 

Treści programowe  
Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie realizacji przedmiotów minimum programowego, niezbędne do zrealizowania 
wybranej przez studenta ścieżki rozwoju w zakresie podstawowych działów chemii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Kol 

* Jako obowiązkowy poziom A, do wyboru poziom B danego przedmiotu  

** Jako obowiązkowy przedmiot „Podstawy chemii teoretycznej”, jego zamiennik „Chemia kwantowa”. 

*** W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 3 semestry zajęć WF w ciągu pierwszych pięciu semestrów studiów   

## Przedmioty fakultatywne – wybrane przez studenta przedmioty z listy przedmiotów dedykowanych dla studentów 1-go stopnia, zdefiniowanych przez 
Wydział Chemii w sem. zimowym w danym roku akademickim i niezbędne do uzyskania minimalnej wymaganej liczby punktów ECTS w semestrze (30 
ECTS).   

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):28,5& 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 366& 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2714 

& Przy założeniu, że Student zrealizuje przedmioty na poziomie minimum programowego. 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Chemia fizyczna 
II * 

A 15   30 36    81 7 
K_W06, K_W13, K_W14, 
K_W15, K_U02, K_U03, 
K_U05, K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U25, K_U26 
K_K01, K_K02, K_K05 

nauki chemiczne 

B 15   30 70    115 9,5 

Treści programowe  

Chemia fizyczna IIA / IIB: 
Wykład: ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami, z których korzystają inne działy chemii takie jak chemia 
nieorganiczna, chemia organiczna, technologia, biochemia, zapoznanie z prawami rządzącymi procesami fizykochemicznymi oraz 
wyjaśnieniem podstaw, na których bazują nowoczesne fizykochemiczne metody badawcze. 
Ćwiczenia: Nabycie umiejętności merytorycznego rozwiązywania obliczeniowych problemów fizykochemicznych oraz rachunkowego 
opracowywania wyników pomiarów. 
Chemia fizyczna IIA / IIB Laboratorium: 
Ćwiczenia, 10 ćwiczeń (poziom B) lub 6 ćwiczeń (poziom A), obejmują dwa bloki tematyczne: I – Elektrochemia, II – Kinetyka 
chemiczna. Ćwiczenia w danym bloku stanowią tematyczną całość. Studenci poznają metodykę i aparaturę oraz wyznaczają 
wielkości fizyczne, takie jak: stałe szybkości reakcji, parametry równania Arrheniusa, entalpię i entropię tworzenia kompleksu 
aktywnego. Badają wpływ środowiska i katalizatora na szybkość reakcji. Badają kinetykę różnych reakcji chemicznych, w tym również 
kinetykę reakcji elektrodowych. W oparciu o autorski program komputerowy symulują kinetykę reakcji złożonych. W ćwiczeniach 
obejmujących elektrochemię wyznaczają współczynniki aktywności elektrolitów, przewodnictwo elektryczne słabych i mocnych 
elektrolitów, średni współczynnik aktywności elektrolitu, funkcje termodynamiczne reakcji zachodzącej w ogniwie oraz potencjały 
standardowe, badają różne ogniwa galwaniczne. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), Kol (Ć), WER (L) 

Analiza 
instrumentalna 

30    60    90 7 

K_W04, K_W05, K_W13, 
K_U03, K_U04, K_U14, 
K_U16, K_U25, K_U26, 
K_K01, K_K02, K_K05 

nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykład: w ramach którego student powinien zdobyć podstawową wiedzę na temat najpowszechniej stosowanych metod 
instrumentalnych stosowanych we współczesnej analizie chemicznej. 
Laboratorium: Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawowe pojęcia z analizy 
instrumentalnej, umieć opisać i wyjaśnić funkcjonowanie standardowej aparatury analitycznej (potencjometr, spektrofotometr, 
chromatograf) oraz umieć wykonać proste pomiary analityczne (oznaczenia) z użyciem tych przyrządów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), WER (L) 

Podstawy 
spektroskopii 
molekularnej * 

A 30   15 30    75 6,5 
K_W04, K_W10, K_W13, 
K_W15, K_U02, K_U03, 
K_U09, K_U12, K_U16, 
K_U25, K_U26, K_K01, 

K_K02, K_K05 

nauki chemiczne 

B 45   15 30    90 9 

Treści programowe  

Podstawy spektroskopii molekularnej A 
Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z podstawami teoretycznymi najważniejszych metod spektroskopii molekularnej, 
metodyką rejestracji widm, interpretacją widm pod kątem relacji z budową związków oraz podstawowymi zastosowaniami 
analitycznymi spektroskopii molekularnej. 
Ćwiczenia, których celem jest zapoznanie studentów z metodami potrzebnymi do jakościowej i ilościowej interpretacji widm 
molekularnych pod kątem relacji ze strukturą związków oraz zastosowań analitycznych spektroskopii molekularnej.  
Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne ze spektroskopii molekularnej: UV/VIS, IR, Ramana i NMR. 
Podstawy spektroskopii molekularnej B 
Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z podstawami teoretycznymi najważniejszych metod spektroskopii molekularnej, 
metodyką rejestracji widm, interpretacją widm pod kątem relacji z symetrią i strukturą związków oraz podstawowymi zastosowaniami 
analitycznymi spektroskopii molekularnej.  
Ćwiczenia, których celem  jest zapoznanie studentów z metodami potrzebnymi do jakościowej i ilościowej interpretacji widm 
molekularnych pod kątem relacji z symetrią i strukturą związków oraz zastosowań analitycznych spektroskopii molekularnej. 
Laboratorium: W ramach pracowni odbywa się pięć ćwiczeń, na których student zaznajamia się z najczęściej stosowanymi w chemii 
metodami spektroskopowymi. Ćwiczenia mają na celu demonstrację zastosowań metod prezentowanych na wykładzie do 
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rozwiązania konkretnych problemów naukowych oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej. 1. IR – Zastosowanie spektroskopii FT-IR 
oraz techniki wymiany izotopowej H/D do badania przemian strukturalnych w żelatynie; 2. R – Podstawy ramanowskiej spektroskopii 
dyspersyjnej oraz ramanowskiej mikroskopii konfokalnej; 3. UV-VIS – Widma fluorescencyjne chininy; 4. NMR – Analiza prostych 
widm NMR; 5. Budowa spektrometru; 6. NMR 2 - Dwuwymiarowe widma NMR. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), Kol (Ć), WER (L) 

Chemia organiczna – 
metody identyfikacji 

15    120   15 150 11 

K_W08, K_W13, K_W14 
K_U07, K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U24,K_K01, 

K_K05 

nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykład, na którym student zapozna się z różnymi metodami chemicznymi i spektroskopowymi stosowanymi przy identyfikacji 
związków organicznych. Wśród omawianych zagadnień znajdą się: (I) identyfikacja związków metodami chemicznymi; (II) metody 
chromatograficzne; (III) metody spektroskopowe: spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia w nadfiolecie i w świetle widzialnym, 
spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR-1H ,13C), spektrometria mas.  
Proseminarium: zagadnienia i techniki omawiane na wykładzie będą wykorzystywane w praktyce do analizy odpowiednich widm 
a przez to określenia struktury związku chemicznego. Zajęcia będą się odbywały przy czynnym udziale studentów. 
Laboratorium: łączy elementy klasycznego kursu syntezy organicznej, w szczególności syntezę, izolację i oczyszczanie związków 
organicznych, z podstawami identyfikacji i określania struktury i czystości preparatów organicznych z użyciem technik 
chromatograficznych, spektroskopowych i metod analizy chemicznej. Studenci pracują indywidualnie. W toku pracy studenci 
zapoznają się z podstawową aparaturą stosowaną w laboratorium chemii organicznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), WER (L) 

* Jako obowiązkowy poziom A, do wyboru poziom B danego przedmiotu.  

** W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 3 semestry zajęć WF w ciągu pierwszych pięciu semestrów studiów.   

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31,5&  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 396&  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2714 

& Przy założeniu, że Student zrealizuje w tym sem. przedmioty na poziomie minimum programowego. 

  



28 
 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Podstawy 
krystalografii * 

15    15    30 2,5 

K_W11, K_W13, K_W14, 
K_W15, K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U17, K_U25, 
K_U26, K_K01, K_K02, 

K_K05 

nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawami opisu obiektów chemicznych oraz kryształów przy pomocy właściwości 
symetrii jak również technikami, możliwościami oraz problemami współczesnej krystalografii, co umożliwi korzystanie z bogatej 
literatury dotyczącej struktur cząsteczek wyznaczonych metodami dyfraktometrii rentgenowskiej oraz da podstawę do posługiwania 
się technikami dyfrakcyjnymi w celu rozwiązywania ważnych problemów analitycznych, identyfikacyjnych oraz strukturalnych. 
Laboratorium, którego celem jest praktyczne zapoznanie studentów z tokiem rentgenowskiej analizy strukturalnej, z krystalizacją, 
wykonaniem pomiaru dyfrakcji na monokrysztale, rozwiązaniem struktury kryształu oraz cząsteczki, analizą otrzymanych danych 
oraz analizą danych strukturalnych w oparciu o krystalograficzne bazy danych. Studenci poznają zarówno sprzęt jak 
i oprogramowanie używane w laboratorium krystalograficznym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), Kol (L) 

Krystalografia A * 15    45    60 5,5 

K_W04, K_W11, K_W13, 
K_W14, K_W15, K_U12, 
K_U13, K_U14, K_U17, 
K_U25, K_U26, K_K01, 

K_K02, K_K05 

nauki chemiczne 
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Treści programowe  

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawami opisu obiektów chemicznych oraz kryształów przy pomocy właściwości 
symetrii jak również technikami, możliwościami oraz problemami współczesnej krystalografii, co umożliwi korzystanie z bogatej 
literatury dotyczącej struktur cząsteczek wyznaczonych metodami dyfraktometrii rentgenowskiej oraz da podstawę do posługiwania 
się technikami dyfrakcyjnymi w celu rozwiązywania ważnych problemów analitycznych, identyfikacyjnych oraz strukturalnych. 
Laboratorium: ćwiczenia w ramach laboratorium zapoznają studentów z krystalizacją, wykonaniem pomiaru dyfrakcji na 
monokrysztale oraz na materiale proszkowym, rozwiązaniem struktury kryształu oraz cząsteczki, analizą otrzymanych danych oraz 
analizą danych strukturalnych w oparciu o krystalograficzne bazy danych. Studenci poznają zarówno sprzęt jak i oprogramowanie 
używane w laboratorium krystalograficznym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), Kol (Ć, L) 

Krystalografia B * 20    70    90 9 

K_W04, K_W11, K_W13, 
K_W14, K_W15, K_U12, 
K_U13, K_U14, K_U17, 
K_U25, K_U26, K_K01, 

K_K02, K_K05 

nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykład, którego celem jest poznanie, przez studenta, roli i znaczenia krystalografii we współczesnej nauce, poznanie różnych odmian 
symetrii, i ich zastosowanie do opisu struktury kryształów i cząsteczek, praktyczne poznanie krystalografii geometrycznej oraz 
zapoznanie się z podstawowymi ideami rentgenowskiej analizy strukturalnej. 
Laboratorium: Praktyczne zastosowanie podstawowych idei krystalografii rentgenowskiej i geometrycznej przy wyborze próbek do 
analizy strukturalnej. Zapoznanie z tokiem rentgenowskiej analizy strukturalnej. Interpretacja oraz walidacja wyników rentgenowskiej 
analizy strukturalnej. Praca z krystalograficznymi bazami danych strukturalnych (CSD, PDB, ICSD). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), Kol (Ć), WER (L) 

Crystallography B * 20    70    90 9 

K_W04, K_W11, K_W13, 
K_W14, K_W15, K_U12, 
K_U13, K_U14, K_U17, 
K_U25, K_U26, K_K01, 

K_K02, K_K05 

nauki chemiczne 
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Treści programowe  

Wykład oraz laboratorium prowadzone są w języku angielskim 
Wykład, którego celem jest poznanie, przez studenta, roli i znaczenia krystalografii we współczesnej nauce, poznanie różnych odmian 
symetrii, i ich zastosowanie do opisu struktury kryształów i cząsteczek, praktyczne poznanie krystalografii geometrycznej oraz 
zapoznanie się z podstawowymi ideami rentgenowskiej analizy strukturalnej. 
Laboratorium: Praktyczne zastosowanie podstawowych idei krystalografii rentgenowskiej i geometrycznej przy wyborze próbek do 
analizy strukturalnej. Zapoznanie z tokiem rentgenowskiej analizy strukturalnej. Interpretacja oraz walidacja wyników rentgenowskiej 
analizy strukturalnej. Praca z krystalograficznymi bazami danych strukturalnych (CSD, PDB, ICSD). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), Kol (Ć), WER (L) 

Technologia 
chemiczna ** 

30    45    75 6 

K_W01, K_W04, K_W12, 
K_W13, K_U01, K_U03, 
K_U05, K_U10, K_U11, 
K_U12, K_U15, K_U16, 
K_U17, K_U22, K_U25, 
K_U26, K_K01, K_K02, 

K_K05 

nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykład: po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazać się wiedzą z zakresu podstaw inżynierii 
chemicznej oraz technologii chemicznej organicznej i nieorganicznej z uwzględnieniem wpływu przemysłu chemicznego na 
środowisko naturalne. 
Laboratorium ma za zadanie pokazać praktyczne zastosowanie wiadomości podawanych na wykładzie z technologii chemicznej. 
Wszystkie ćwiczenia laboratoryjne przedstawiają modele instalacji przemysłowych pracujące w ruchu ciągłym, a ich celem jest 
przeprowadzenie rozruchu technologicznego i osiągnięcie stanu stacjonarnego ruchu ciągłego. Ćwiczenia obrazują następujące 
operacje jednostkowe oraz procesy chemiczne: operacje cieplne, operacje dyfuzyjne, procesy chemiczne niekatalityczne, procesy 
chemiczne katalityczne i biokatalityczne, procesy polimeryzacji, zastosowanie biopaliw. Stosowany jest program Chem-Cad, 
w polskiej wersji językowej, do symulacji komputerowej procesów technologicznych. Student wykonuje 7 ćwiczeń. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), WER (L) 
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Elementy 
biotechnologii ** 

30    60    90 7 

K_W01, K_W04, K_W12, 
K_W13, K_W14, K_W15, 
K_W16, K_U01, K_U03, 
K_U05, K_U10, K_U11, 
K_U12, K_U13, K_U14, 
K_U15, K_U16, K_U17, 
K_U22, K_U25, K_U26 
K_K01, K_K02, K_K05 

nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykład: Zasady technologiczne. Charakterystyka technologii biochemicznych. Reakcje katalityczne i enzymatyczne. Mikroorganizmy 
o znaczeniu przemysłowym. Otrzymywanie szczepów przemysłowych - izolacja, selekcja. Biologiczne źródła węgla, azotu, tlenu oraz 
źródła energii. Surowce odnawialne. Rozwój procesu technologicznego. Techniki hodowlane. Procesy z unieruchomionymi 
komórkami. Kontrola procesu przemysłowego. Klasyfikacja i zasady działania bioreaktorów i fermentorów. Prowadzenie procesu 
w warunkach sterylnych. Transfer masy i ciepła w przemyśle chemicznym i biochemicznym. Przemysłowe techniki separacji, 
zagęszczania i oczyszczania substancji biologicznych. Wybrane przykłady przemysłowych procesów biotechnologicznych: Produkcja 
etanolu, kwasów organicznych, aminokwasów. Techniki biochemiczne w chemii lipidów i tłuszczów. Produkcja i zastosowanie 
preparatόw enzymatycznych. Produkcja antybiotyków. Witaminy, surowice i szczepionki. Mikrobiologiczne wydzielanie metali. 
Biotechnologiczna utylizacja ścieków i odpadów przemysłowych. Biotechnologia a ochrona środowiska. Elementy ekonomiki 
procesów przemysłowych. Szacowanie kosztów, projektowanie procesu przemysłowego. Przemysł biotechnologiczny jako biznes. 
Firmy biotechnologiczne. Patenty. Bioetyka. 
Laboratorium: ma za zadanie pokazać praktyczne zastosowanie wiadomości podawanych na wykładzie z biotechnologii. Wszystkie 
ćwiczenia laboratoryjne przedstawiają modele instalacji przemysłowych pracujące w ruchu ciągłym, a ich celem jest przeprowadzenie 
rozruchu technologicznego i osiągnięcie stanu stacjonarnego ruchu ciągłego. Ćwiczenia obrazują następujące operacje jednostkowe 
oraz procesy chemiczne: operacje cieplne, operacje dyfuzyjne, procesy chemiczne niekatalityczne, procesy chemiczne katalityczne 
i biokatalityczne, procesy polimeryzacji, zastosowanie biopaliw. Stosowany jest program Chem-Cad, w polskiej wersji językowej, do 
symulacji komputerowej procesów technologicznych. Student wykonuje 10 ćwiczeń. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), WER (L) 

Elementy biochemii 15        15 1,5 K_W01, K_W08, K_U07 nauki chemiczne 
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Treści programowe  

Wprowadzenie: wiązania w biomolekułach, makromolekuły, budowa komórki. Budowa błon biologicznych. Transport przez błony. 
Właściwości aminokwasów. Wiązanie peptydowe. Struktura I, II, III i IV rzędowa białek. Zależność struktury i funkcji białek. Kataliza 
a energia swobodna. Budowa enzymów, ich funkcja i klasyfikacja. Kinetyka reakcji enzymatycznych. Zastosowanie enzymów. 
Węglowodany (podział, funkcje, najważniejsze mono-, di-, i polisacharydy i ich budowa oraz rola). Składniki pokarmowe i ich 
trawienie. Utlenianie biologiczne. Podstawowe etapy oddychania komórkowego i ich charakterystyka (glikoliza, reakcja pomostowa, 
cykl Krebsa, łańcuch oddechowy). Fosforylacja substratowa i oksydacyjna. Teoria chemiosmotyczna. DNA, RNA (mRNA, rRNA, 
tRNA) – budowa i struktura przestrzenna. Replikacja i transkrypcja DNA. Kod genetyczny. Biosynteza białka (translacja). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Charakterystyka 
fizykochemiczna 
próbek do analizy 

15        15 1,5 K_W05 nauki chemiczne 

Treści programowe  

W ramach wykładu omówione będą zagadnienia dotyczące wybranych technik fizykochemicznych stosowanych we współczesnej 
analizie chemicznej materiałów: spektrometria mas sprzężona ze wzbudzeniem w plazmie (tj. SP, LA), spektroskopia fotoelektronów 
(XPS), spektrometria mas jonów wtórnych (SIMS), technika powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania ramanowskiego (SERRS) 
oraz sprzężenia rezonansowego, metody fotoelektrochemiczne w badaniu aktywności i morfologii fotoogniw, metody charakterystyki 
warstw na granicy faz woda/powietrze (metoda Langmuira/Langmuira-Blodgett, mikroskopia kąta Brewstera, elipsometria, 
mikrowaga kwarcowa, pomiar kąta zwilżania), spektroskopia w podczerwieni pojedynczych warstw (PMIRRAS), dyfrakcja 
rentgenowska (PXRD), mikroskopia elektronowa (SEM, TEM), mikroskopia sił atomowych (AFM), technika dynamicznego 
rozpraszania światła (DLS), pomiar potencjału zeta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Metody 
chromatograficzne 

20    30    50 4 
K_W04, K_W05, K_W13, 
K_U15, K_U25, K_U26 
K_K01, K_K02, K_K05 

nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykład ma na celu zapoznanie studenta z podstawami wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Omawiane są budowa aparatury, 
podstawowe parametry retencji i ich wpływ na sprawność rozdzielania oraz zastosowanie metod chromatograficznych. 
Laboratorium: Zajęcia podzielone są na dwie części stacjonarną i internetową. W ramach zajęć odbywa się sześć ćwiczeń 
laboratoryjnych, jedna prezentacja artykułu z Journal of chromatography oraz 6 zajęć na kursie e-learningowym. W trakcie zajęć 
student poznaje podstawy wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Zajęcia stanowią uzupełnienie i poszerzenie wiadomości 
prezentowanych na wykładzie. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), Kol, T, Prez (L) 

Chemia 
nieorganiczna I 
*** 

A 30    60    90 7,5 
K_W04, K_W07, K_W13, 
K_W14, K_W15, K_U03, 
K_U06, K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U17, K_U25, 
K_U26, K_K01, K_K02, 

K_K05 

nauki chemiczne 

B 30    90    120 9 

Treści programowe  

Wykład poświęcony jest głównie uniwersalnym podstawom chemii nieorganicznej, pozwalającym w ciągu dalszego kursu zrozumieć 
właściwości wybranych pierwiastków i ich związków oraz tendencje tych zmian obserwowane w układzie okresowym pierwiastków. 
W tym celu prezentowane są zarówno klasyczne pojęcia i zagadnienia, jak i przywoływane są wybrane nowoczesne osiągnięcia 
chemii atomu i chemii nieorganicznej. Omawiana jest m. in. rola konfiguracji elektronowej atomów, promieni atomów (jonów) 
i elektroujemności we właściwościach pierwiastków i ich nieorganicznych związków, rola procesów solwatacji, elementy chemii 
związków kompleksowych oraz koncepcja twardych i miękkich kwasów i zasad. Na zakończenie omawiane są właściwości wodoru, 
tlenu i ich związków, z uwzględnieniem zastosowań praktycznych. 
Laboratorium IA, w ramach którego studenci syntetyzują proste związki nieorganiczne i badają ich właściwości różnymi metodami 
fizykochemicznymi. Zajęcia laboratoryjne są ilustracją i uzupełnieniem zagadnień omawianych na wykładzie. Dodatkowo odbędzie 
się wprowadzenie teoretyczne do zajęć.  
Laboratorium IB, w ramach którego studenci preparują czyste związki nieorganiczne różnego typu oraz badają ich właściwości 
różnymi metodami fizykochemicznymi. Zajęcia laboratoryjne są ilustracją i uzupełnieniem zagadnień omawianych na wykładzie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP (W), WER (L) 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
# 

        75 5   

Treści programowe  
Rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta oraz poszerzenie jego percepcji nie tylko z dziedziny chemii, ale również z przedmiotów 
humanistycznych. Treści programowe przedmiotów ogólnouniwersyteckich nie mogą pokrywać się z treściami programowymi 
przedmiotów minimum programowego oraz przedmiotów kierunkowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 



34 
 

Lektorat &        60 & 60 & 2 & K_U19, K_U20, K_U21  

Treści programowe  

Odpowiednio do poziomu zaawansowania student: rozwija umiejętności językowe, które będą pozwalały (w miarę zaawansowania) 
na porozumiewanie się - w mowie i piśmie – z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą 
posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. 
Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi 
zainteresowaniami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T / Kol 

* Jako obowiązkowy przedmiot Podstawy krystalografii, albo zamienniki: Krystalografia A lub Krystalografia B lub Crystallography B.  

** Jako obowiązkowy przedmiot Technologia chemiczna albo jego zamiennik Elementy biotechnologii.  

*** Jako obowiązkowy poziom A, do wyboru poziom B danego przedmiotu.  

**** W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 3 semestry zajęć WF w ciągu pierwszych pięciu semestrów studiów.   

# w trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 11 ECTS i nie więcej niż 14 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów 
(ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS. 

## Przedmioty fakultatywne – wybrane przez studenta przedmioty z listy przedmiotów dedykowanych dla studentów 1-go stopnia, zdefiniowanych przez 
Wydział Chemii w sem. zimowym w danym roku akademickim i niezbędne do uzyskania minimalnej wymaganej liczby punktów ECTS w semestrze (30 
ECTS). 

$ W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 240 godzin zajęć z języka obcego uzyskując tym samym 8 punktów ECTS oraz zobowiązany 
jest do zdania egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie B2. 

$$ Jeżeli egzamin z innego języka niż język angielski - w trakcie studiów należy zaliczyć obowiązkowo jeden lektorat z języka angielskiego na poziomie B1 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30&  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 410&  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2714 

& Przy założeniu, że Student zrealizuje w tym semestrze przedmioty na poziomie minimum programowego. 
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Badanie specjacji w 
próbkach 
naturalnych 

15   15     30 3,5 K_W05 nauki chemiczne 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zależnością formy występowania pierwiastka i jego toksycznymi właściwościami; wpływem 
mobilności i biodostępności pierwiastka lub biologicznie czynnego związku na ryzyko, jakie ich obecność może stwarzać dla 
środowiska; zapoznanie z aspektami przygotowania próbek do analizy specjacyjnej i metodami analitycznymi (układy sprzężone). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T (W, Ć) 

Analityka środowiska 15        15 1,5 
K_W05, K_W12, K_W13, 

K_W14, K_W15 
nauki chemiczne 

Treści programowe  

Student powinien zdobyć wiedzę na temat potrzeby i metodyki badania środowiska naturalnego, zapoznać się z metodami pobierania 
i przygotowania próbek środowiskowych, zapoznać się ze specyficznymi metodami pracy w laboratorium badania próbek 
środowiskowych (analizy śladowej) oraz ze źródłami błędów; posiąść umiejętność krytycznej oceny otrzymywanych wyników, a także 
umiejętność opracowania scenariusza badań środowiskowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Automatyzacja 
analizy chemicznej 

30        30 3 K_W05, K_W13 nauki chemiczne 
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Treści programowe  
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien umieć zaproponować rozwiązania aparaturowe umożliwiające 
usprawnienie i zmechanizowanie oznaczeń analitycznych przy użyciu podstawowych metod detekcji, znanych z wykładów o analizie 
instrumentalnej. Dotyczy to podstawowych zagadnień związanych z analizą środowiskową i analizą żywności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Metrologia 
chemiczna 

30        30 3 K_W05, K_W06 nauki chemiczne 

Treści programowe  
Podstawy metrologii w pomiarach fizycznych oraz w chemii analitycznej. Międzynarodowa uznawalność wyników analiz. Walidacja 
procedury pomiarowej. Niepewność wyniku pomiaru. Charakterystyka i zastosowanie materiałów odniesienia. Pomiary bezwzględne. 
Badania międzylaboratoryjne. Akredytacja laboratoriów pomiarowych. Krajowe i międzynarodowe jednostki akredytujące. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Metody zatężania 
i rozdzielania w 
analizie chemicznej 

30        30 3 K_W05 nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykład ma za zadanie: (I) zapoznać studentów ze powszechnie stosowanymi metodami zatężania analitów i sposobami ich 
oddzielania od składników matrycy analizowanej próbki przed ich bezpośrednim oznaczaniem ilościowym; (II) podać możliwość 
wykorzystania metod zatężania/rozdzielania w analizie specjacyjnej do oznaczeń poszczególnych form chemicznych pierwiastków; 
(III) przedstawić najnowsze metody stosowane w laboratoriach; (IV) zapoznać studentów z możliwością mechanizacji i automatyzacji 
procedury analitycznej. W części wstępnej zostaną omówione podstawy teoretyczne stosowanych metod, ich wady oraz zalety. 
Następnie zaprezentowany zostanie sposób wybierania i projektowania procedury analitycznej na konkretnych przykładach analiz. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Charakterystyka 
fizykochemiczna 
próbek do analizy 

    90    90 6 

K_W04, K_W05, K_W13, 
K_W14, K_W15, K_U12, 
K_U13, K_U14, K_U17, 
K_U25, K_U26, K_K01, 

K_K02, K_K05 

nauki chemiczne 
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Treści programowe  
Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z technikami stosowanymi w nowoczesnej analizie fizykochemicznej materiałów 
w zależności od ich rozmiaru (np. nanomateriały) i składu chemicznego, uczą planowania i wykonywania eksperymentów a także 
opracowywania wyników doświadczalnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

WER 

Podstawy 
indywidualnej 
przedsiębiorczości 

   30     30 2 
K_W15, K_W16, K_W17 
K_U11, K_U22, K_U24, 

K_K03, K_K06 
 

Treści programowe  
W trakcie zajęć zostaną omówione tematy dotyczące: studiowania za granicą; pracy w nauce; zakładania i prowadzenia własnej 
firmy; poszukiwania pracy w branży chemicznej, kosmetycznej i farmaceutycznej; ochrony własności intelektualnej. Studenci 
zdobędą m.in. wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, jak pisać CV naukowe oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
# 

        75 5   

Treści programowe  
Rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta oraz poszerzenie jego percepcji nie tylko z dziedziny chemii, ale również z przedmiotów 
humanistycznych. Treści programowe przedmiotów ogólnouniwersyteckich nie mogą pokrywać się z treściami programowymi 
przedmiotów minimum programowego oraz przedmiotów kierunkowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

Przedmiot 
fakultatywny ## 

        15 1 

K_W01, K_W04-13,& 
K_W14, K_W15, K_U01, 

K_U04-12,& K_U13, 
K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U20, K_U23, 
K_U24, K_K01, K_K02, 

K_K05 
& w zależności od 

wybranego przedmiotu 
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Treści programowe  
Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie realizacji przedmiotów minimum programowego, niezbędne do zrealizowania 
wybranej przez studenta ścieżki rozwoju w zakresie podstawowych działów chemii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Kol 

Lektorat &        60 & 60 & 2 & K_U19, K_U20, K_U21  

Treści programowe  

Odpowiednio do poziomu zaawansowania student: rozwija umiejętności językowe, które będą pozwalały (w miarę zaawansowania) 
na porozumiewanie się - w mowie i piśmie – z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą 
posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. 
Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi 
zainteresowaniami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T / Kol 

# W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 11 ECTS i nie więcej niż 14 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów 
(ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS. 

## Przedmioty fakultatywne – wybrane przez studenta przedmioty z listy przedmiotów dedykowanych dla studentów 1-go stopnia, zdefiniowanych przez 
Wydział Chemii w sem. letnim w danym roku akademickim i niezbędne do uzyskania minimalnej wymaganej liczby punktów ECTS w semestrze (30 ECTS).  

$ W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 240 godzin zajęć z języka obcego uzyskując tym samym 8 punktów ECTS oraz zobowiązany 
jest do zdania egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie B2.  
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30&  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 405&  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2714 

& W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 240 godzin zajęć z języka obcego uzyskując tym samym 8 punktów ECTS oraz zobowiązany 
jest do zdania egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie B2. 
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Rok studiów: czwarty 

Semestr: siódmy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Raze
m: 

liczb
a  

godzi
n 

zajęć 

Raze
m: 

punk
ty 

ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

Wy
kła
d 

Ko
nw
ers
ato
riu
m 

Se
mi
na
riu
m 

Ćw
icz
eni
a 

La
bo
rat
ori
um 

Wa
rsz
tat
y 

Pr
oje
kt 

Inn
e 

Pracownia 
inżynierska 

    240    240 20 

K_W01, K_W04, K_W15, 
K_W16, 

K_U02,K_U03,K_U12, 
K_U13, K_U14, K_U15, 
K_U18, K_U19, K_U22, 
K_U23, K_U24, K_U26, 
K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05, K_K06 

nauki chemiczne 

Treści programowe  
W trakcie pracowni studenci przygotowują pracę inżynierską, która obejmuje przegląd literaturowy, niezbędne eksperymenty i jeśli 
konieczne symulacje komputerowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

Seminarium 
inżynierskie 

  30      30 3 

K_W01, K_W04, K_W15, 
K_W16, K_U01, K_U16, 
K_U17, K_U18, K_U20, 
K_U21, K_U22, K_U23, 
K_U24, K_U26, K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05, K_K06 

nauki chemiczne 



40 
 

Treści programowe  

W trakcie seminariów inżynierskich studenci przygotowują prezentację przedstawiającą złożenia realizowanego projektu oraz 
uzyskane przez siebie wyniki badań: referują aktualny stan wiedzy w zagadnieniu, którym się zajmują; omawiają prowadzone przez 
siebie prace i uzyskane wyniki, a także perspektywy na przyszłość. Uczestniczą także w dyskusji dotyczącej prac dyplomowych 
pozostałych studentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Prez 

Gospodarka 
odpadami 

15        15 1,5 K_W12 nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykład obejmuje: kierunki rozwoju gospodarki odpadami w aspekcie podstaw prawnych i technologii utylizacji, technologie 
stosowane w utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych (metody termiczne, recykling, kompostowanie, fermentacja 
beztlenowa), metody biotechnologiczne oraz membranowe w oczyszczaniu ścieków, składowanie odpadów, postępowanie 
z odpadami niebezpiecznymi w tym odpadami radioaktywnymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Zarządzanie 
laboratorium 
chemicznym 

15        15 1,5 
K_W13, K_W14, K_W17, 
K_U25, K_U26, K_K01, 

K_K02, K_K05 
 

Treści programowe  

Zarządzanie laboratorium chemicznym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Wymagania ogólne 
dotyczące bezstronności i poufności. Wymagania dotyczące struktury. Wymagania dotyczące zasobów: personel; pomieszczenia 
i warunki środowiskowe; wyposażenie; spójność pomiarowa; wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz. Wymagania dotyczące 
procesów w laboratorium: od przeglądu zapytań, ofert i umów do raportowania wyników. Wymagania dotyczące systemu 
zarządzania: opcja A i opcja B. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Egzamin 
certyfikacyjny z 
języka obcego na 
poziomie B2 

         2   

Treści programowe   
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Lektorat &        60 & 60 & 2 & K_U19, K_U20, K_U21  

Treści programowe  

Odpowiednio do poziomu zaawansowania student: rozwija umiejętności językowe, które będą pozwalały (w miarę zaawansowania) 
na porozumiewanie się - w mowie i piśmie – z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą 
posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. 
Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi 
zainteresowaniami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T / Kol 

# W trakcie studiów Student ma obowiązek uzyskać: nie mniej niż 11 ECTS i nie więcej niż 14 ECTS za przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów 
(ogólnouniwersyteckie), w tym za przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych minimum 5 ECTS. 

## Przedmioty fakultatywne – wybrane przez studenta przedmioty z listy przedmiotów dedykowanych dla studentów 1-go stopnia, zdefiniowanych przez 
Wydział Chemii w sem. zimowym w danym roku akademickim i niezbędne do uzyskania minimalnej wymaganej liczby punktów ECTS w semestrze (30 
ECTS).  

$ W trakcie studiów Student ma obowiązek zrealizować 240 godzin zajęć z języka obcego uzyskując tym samym 8 punktów ECTS oraz zobowiązany jest do 
zdania egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie B2. 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30&  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360&  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2714 

& przy założeniu, że Student zrealizuje minimum programowe 

 

OBJAŚNIENIA – Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 

– EU – egzamin ustny 

– EP – egzamin pisemny 

– T – test 

– E – esej 

– Proj – projekt 
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– PR – praca roczna 

– Prez – prezentacja 

– Kol – kolokwium  

– WER – wejściówka (kolokwium) + eksperyment + raport pisemny 

– Inne (należy podać jakie) 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

nauki ścisłe i przyrodnicze nauki chemiczne 89% 

   

   

”. 
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Załącznik nr 10 
do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

„Załącznik nr 19 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW 

dziennikarstwo i medioznawstwo 
 

nazwa kierunku studiów 
dziennikarstwo i medioznawstwo 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Journalism and Media Studies 

język wykładowy 
język polski 

poziom kształcenia 
studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 
6 

profil studiów 
profil praktyczny 

liczba semestrów 
6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 
180 

forma studiów 
studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom (nazwa kwalifikacji   
w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 
lub innych osób prowadzących zajęcia 

90 
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liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 

5 ECTS) 
9 

 
 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów 

uczenia się) 

Dziedzina nauk humanistycznych 

historia 5%  

językoznawstwo 12%  

Dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych 

informatyka techniczna 
i telekomunikacja 

15%  

Dziedzina nauk społecznych 
nauki o komunikacji społecznej 

i mediach 
56% 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Dziedzina sztuki 
sztuki plastyczne i konserwacja 

dzieł sztuki 
12%  

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
różnie struktury i instytucje medialne w ramach społeczeństwa informacyjnego w wymiarze 

krajowym, europejskim i globalnym 
P6S_WG 
P6S_WK 

K_W02 struktury, instytucje i procesy społeczne w ramach społeczeństwach demokracji liberalnej P6S_WG 

K_W03 typy, sposoby i efekty komunikacji społecznej oraz telekomunikacji P6S_WG 

K_W04 instytucje prawne i relacje między nimi zachodzącymi w państwach demokratycznych P6S_WG 

K_W05 
akty normatywne regulujące funkcjonowanie systemu medialnego oraz systemów 

informatycznych i telekomunikacyjnych 
P6S_WG 

K_W06 najbardziej wpływowe prądy filozoficzne P6S_WG 

K_W07 najważniejsze postacie, instytucie, wydarzenia i procesów ostatnich dwóch stuleci 
P6S_WG 
P6S_WK 

K_W08 
instytucje, zjawiska, relacje i procesy natury ekonomicznej, warunkujące funkcjonowanie 

wolnego rynku na poziomie krajowym, europejskim i globalnym 
P6S_WG 
P6S_WK 

K_W09 gatunki i typy wypowiedzi dziennikarskich P6S_WG 

K_W10 
struktury, zadania i cele podmiotów konstytuujących system ekonomiczny i uczestniczących 

w charakterze zleceniodawców i mocodawców w systemie medialnym 
P6S_WG 

K_W11 
zasady BHP w sali wykładowej, zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz zasady 

udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 
 

P6S_WG 

K_W12 
dyscypliny pochodne sztukom plastycznym (poligrafia, obróbka obrazu, projektowanie graficzne) 

pozwalająca realizować zadań zespołowych i interdyscyplinarnych. 
P6S_WG 
P6S_WG 
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K_W13 
zasady funkcjonowania zawodu artysty fotografa, posługującego się współczesnymi technikami 

o charakterze multimedialnym w kontekście finansowym, marketingowym i prawnym, 
ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich i pokrewnych. 

P6S_WG 
P6S_WG 

K_W14 metody i narzędzia skutecznego porozumiewania się. P6S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
identyfikować grupy społeczne, rozpoznawać relacje między nimi zachodzące oraz nimi 

zarządzać. 
P6S_UK 

K_U02 
rozróżniać poszczególne instytucje polskiego systemu medialnego oraz analizować relacje, 

jakie między nimi zachodzą. 
P6S_UW 

K_U03 scharakteryzować i używać różne style wypowiedzi. P6S_UW 

K_U04 
rozpoznawać, analizować oraz zarządzać relacjami komunikacyjnymi na poziomie 

interpersonalnym, grupowym, instytucjonalnym oraz masowym. 
P6S_UO 

K_U05 
analizować różne akty prawne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu medialnego oraz 

systemów informacyjnych i telekomunikacyjnych 
P6S_UW 

K_U06 rozróżniać prądy filozoficzne warunkujące współczesne systemy wartości. P6S_UW 

K_U07 
porządkować, analizować oraz łączyć ze sobą różne fakty, problemy, zdarzenia i procesy 

historyczne. 
P6S_UW 

K_U08 budować skuteczny komunikat perswazyjny. P6S_UK 

K_U09 
rozpoznawać cele projektów badawczych dedykowanych mediom oraz dostosowywać do nich 

repertuar technik i metod badawczych. 
P6S_UW 
P6S_UO 

K_U10 
Rozpoznawać i analizować problemy natury politycznej, socjologicznej, ekonomicznej oraz 

kulturowej. Potrafi zebrać i zestawić różne stanowiska radzenia sobie z określonymi trudnościami, 
wskazując te najbardziej fortunne. 

P6S_UK 

K_U11 tworzyć skuteczne i perswazyjnie fortunne przekazy medialne. P6S_UK 

K_U12 
przygotowywać wystąpień publicznych w formie ustnej i pisemnej w języku polskim i języku 

obcym. 
P6S_UK 

K_U13 
zrozumieć wzajemne relacje zachodzące pomiędzy formą dzieła a komunikatem z niego 

wynikającym przewidując efekty dzieła w kontekście społecznym estetycznym, kulturowym oraz 
prawnym 

P6S_UW 
P6S_UW 
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K_U14 
właściwie rozumieć zagadnienia związane ze sztuką mediów, szczególnie zasady tworzenia 

przekazu medialnego oraz łączenia funkcji estetycznych z informacyjnymi. 
P6S_UW 
P6S_UW 

K_U15 
samodzielnie wykonywać podstawowe zadania związane z komunikacją organizacji 

i podmiotów. 
P6S_UK 
P6S_UO 

K_U16 identyfikować cele badawcze dedykowanych komunikacji sieciowej i telekomunikacji P6S_UW 

K_U17 
dysponuje umiejętnościami językowymi w zakresie medioznawstwa zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 
P6S_UK 
P6S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
do współtworzenia skutecznych w działaniu grup zawodowych oraz organizować pracę własną 

i zespołową w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów. 
P6S_KO 

K_K02 
współtworzenia różnego rodzaju projekty badawcze, mające na celu analizowanie podmiotów 
medialnych, jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, 

naukowe i etyczne. 
P6S_KO 

K_K03 
do zaadaptowania  w szybki i skuteczny sposób  do nowej sytuacji, grupy społecznej, do 
nowych zmiennych okoliczności, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania pracy 

zawodowej lub twórczej . 
P6S_KO 

K_K04 podejmowania  odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji działań w sferze medialnej. P6S_KO 

K_K05 zaprezentowania w sposób świadomy i profesjonalny własnej twórczości P6S_KR 

K_K06 
profesjonalnego postępowania w ramach powierzonych mu zadań, szczególnie z zakresu 

komunikowania. 
P6S_KR 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 
 

Nazwa specjalności: dziennikarstwo 

Symbol 
efektów 

zdefiniowanych 
dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 
Symbol efektów uczenia 

się zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 
zasady tworzenia i edycji obrazu oraz dźwięku, ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, 

obiektów i systemów technicznych, ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm 
technicznych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów. 

K_W09, K_W12, K_W13, 

S1_W02 
jakie są główne cechy poszczególnych gatunków i umie pokazać te cechy w wybranych materiałów 

dla różnych typów mediów. 
K_W09, 

S1_W03 
zasady zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej, zna 

ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę 
z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów. 

K_W05, K_W14, 

S1_W04 
repertuar związany ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością, osiągniętą przez 

indywidualną pracę i poszukiwania, ma wiedzę z zakresu środków warsztatowych w stopniu 
niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych, 

K_W03, K_W07, K_W08, 

S1_W05 
problematykę związaną z technologiami stosowanymi w filmie i jest świadoma rozwoju 

technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością. 
K_W03, K_W07, K_W08, 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 
przeprowadzać rozmowy, gromadzić i selekcjonować materiały i łączenie w całość różnorodnych 

materiałów dziennikarskich oraz korzystać z podstawowych narzędzi dziennikarskich adekwatnych 
do realizowanej specjalizacji dla różnych typów mediów. 

K_U03, K_U04, K_U07 

S1_U02 przeanalizować każdy materiał dziennikarski, wykazując jego wady i zalety. K_U07, K_U10 

S1_U03 
posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych 

dla działalności inżynierskiej w świecie mediów elektronicznych i nowych mediów 
K_U04, K_U05, K_U08 

S1_U04 
dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania zaplecza mediów elektronicznych i nowych 

mediów i ocenić zwłaszcza ze studiowanym kierunkiem studiów istniejące rozwiązania techniczne 
K_U05, K_U07, K_U10 

S1_U05 
Ma doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń obiektów i systemów typowych dla 

studiowanego kierunku. 
K_U15 

S1_U06 
Świadomie korzysta z różnorodnych możliwości ekspresji jakie daje sztuka mediów (obraz, dźwięk, 

animacja, multimedia) – dobór narzędzi i materiałów. 
K_U11, K_U08, 

S1_U07 
podejmować zadania o charakterze kreacyjnym z wykorzystaniem wiedzy na temat techniki 

i technologii cyfrowych 
K_U03, K_U11, K_U08, 

S1_U08 twórczo i kreatywnie wykorzystywać trendy i tendencje obecne we współczesnych mediach K_U08, 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 
wychwycenia manipulacji informacyjnej, oraz posiada wiedzę umożliwiającą unikanie w praktyce 

naruszeń prawa prasowego i innych przepisów związanych z pracą dziennikarską. 
K_K04, K_K06 

S1_K02 zrozumienia na czym polega związek etyki dziennikarskiej z warsztatem dziennikarskim. K_K03, K_K04, K_K05 

S1_K03 
zrozumienia, na czym polega praca dziennikarza radiowego i TV, zwłaszcza w kontekście 

odpowiedzialności i stosowania się do zasad etyki zawodowej. 
K_K04, K_K06 

S1_K04 odróżnienia przekazu informacyjnego od publicystycznego oraz promocyjnego lub reklamowego K_K01, K_K04, K_K06 

S1_K05 zorganizowania pracy w zespole dziennikarskim. K_K01, K_K02 
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Nazwa specjalności: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Symbol 
efektów 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 
Symbol efektów uczenia 

się zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 
konstrukcję obrazu cyfrowego, metody pracy z plikami graficznymi, użycia programu Photoshop, 

obróbkę plików graficznych oraz innych standardów technicznych związanych ze studiowanym 
kierunkiem. 

K_W03, K_W09, 

S2_W02 
zakres zastosowania fotografii we współczesnym projektowaniu reklamowym, wiedzę na temat roli 

znaków w identyfikacji i komunikacji wizualnej oraz roli fotografii w wizualizacji idei społecznych 
i politycznych. Zna metody łączenia materiału fotograficznego z elementami tekstowymi i graficznymi. 

K_W03, K_W09, K_W14 

S2_W03 
najważniejsze zagadnienia dotyczące kompozycji i estetyki obrazu oraz środków wyrazu artystycznego 

stosowanych w fotografii. Zna zasady budowania formalnie poprawnego obrazu w kadrze fotograficznym. 
Posiada wiedzę o różnorodnych technikach zdjęciowych i ich specyfice. 

K_W03, K_W09 

S2_W04 

historię o początkach fotografii, pionierach fotografii i pierwszych technikach fotograficznych oraz 
zastosowania fotografii w prasie, nauce, propagandzie, dokumentalistyce oraz jako niezależnego 
medium artystycznego. Zna zasady dotyczące poprawności warsztatowej przy realizacji najważniejszych 
klasycznych tematów fotograficznych. Posiada wiedzę o twórczości najwybitniejszych fotografów 
polskich i światowych. 

K_W12, K_W13 

S2_W05 

zasady pracy fotoreportera i fotografa specjalizującego się w dziedzinach: wydarzenia, sport, teatr, film, 
przyroda, architektura czy fotografia wojenna. Zna charakterystykę pracy w wydawnictwach oraz 
agencjach fotograficznych i reklamowych. Ma wiedzę o specyfice fotografii studyjnej - reklamowej, 
portretowej oraz fotografii mody. 

K_W12, K_W13 

S2_W06 
podstawowy zakres teorii mediów wizualnych, fotografii i realizacji obrazu, komunikacji intermedialnej 

i multimediów. 
K_W12, K_W13 

S2_W07 
zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z technikami i technologiami wykorzystywane 

we współczesnej fotografii i (techniki analogowe i cyfrowe). 
K_W12, K_W14 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 
posługiwać się graficznymi aplikacjami komputerowymi oraz projektować fotograficzne materiały 

reklamowe. Umie łączyć materiał zdjęciowy z elementami tekstowymi i graficznymi. 
K_U03, K_U07, 

S2_U02 
stosować poprawnie zasady tworzenia obrazów czarno-białych metodą analogową. Umie samodzielnie 

realizować fotograficzny materiał dziennikarski a także ilustrować za pomocą fotografii zamierzone cele 
wizualnej wypowiedzi w ramach klasycznych tematów fotograficznych oraz fotografii prasowej. 

K_U03, K_U14 

S2_U03 
stosować właściwy sprzęt i oświetlenie do realizacji określonych zadań fotograficznych oraz stosować 

kanony kompozycji obrazu. Potrafi realizować różnorodne tematy fotograficzne. Zna podstawowe funkcje 
programów graficznych do obróbki cyfrowej obrazów. 

K_U03, K_U08, K_U11 

S2_U04 
wskazać autora i tytuł najważniejszych obrazów w historii fotografii oraz umie rozpoznać historyczne 

techniki i technologie fotograficzne oraz wskazać najwartościowsze dzieła i ich wpływ na współczesną 
fotografię. 

K_U14 

S2_U05 
przygotować materiał do publikacji w prasie drukowanej i internetowej. Potrafi przygotować autorskie 

portfolio, dające mu szansę wejścia na zawodowy rynek fotografii prasowej. 
K_U13 

S2_U06 
swobodnie poruszać się w obrębie nowych technologii z wykorzystaniem mediów masowych, mediów 

poligraficznych i elektronicznych wykorzystując w sposób praktyczny wiedzę na temat kompozycji, 
proporcji, perspektywy, światłocienia i koloru. 

K_U03, K_U04 

S2_U07 
świadomie korzystać z różnorodnych możliwości ekspresji i kreacji twórczej jakie daje sztuka mediów 

(wykorzystanie fotografii, multimediów – dobór narzędzi i materiałów) 
K_U07, K_U08, K_U10 

S2_U08 podejmować zadania o charakterze kreacyjnym z wykorzystaniem technologii analogowej i cyfrowej K_U08, K_U11, K_U15 

S2_U09 kreatywnie wykorzystać trendy i tendencje obecne we współczesnych mediach. K_U08, K_U11, K_U15 

S2_U10 
podjąć pracę jako samodzielny fotograf, grafik oraz zorganizować plan i warsztat pracy potrzebnych do 

realizacji projektów. 
K_U08, K_U11, K_U15 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 
zastosowania we współczesnym świecie medialnym fotografii cyfrowej oraz rozumie różnice 

występujące miedzy zapisem obrazu na materiale negatywowym czarno-białym a zapisem cyfrowym. 
K_K05, K_K06, 

S2_K02 
zrozumienia na czym polega tendencyjna lub obiektywna konstrukcja materiału reportażowego oraz 

społeczną rolę i znaczenie fotografii dla kultury współczesnej. 
K_K03, K_K04, K_K06 

S2_K03 
wskazania związków i zależności między fotografią a innymi formami przekazu wizualnego, a także 

znaczenia fotografii dla rozwoju sztuki i kultury współczesnej. 
K_K03, K_K04, K_K06 

S2_K04 
określenia wartości dzieła fotograficznego, odnosząc je do czasu powstania i znaczenia dla historii oraz 

umiejętność budowania własnej, autorskiej wypowiedzi fotograficznej. 
K_K03, K_K04, K_K06 

S2_K05 

wzięcia odpowiedzialność za powierzone mu zadania w różnych obszarach związanych z fotografią, 
zgodnie z zasadami poprawnego funkcjonowania w społeczności zawodowej. Ma umiejętność 
skutecznego pozyskiwania materiałów fotograficznych z różnych źródeł oraz etycznego pozyskiwania 
informacji do wizualnego opisu w ramach fotoreportażu, z uwzględnieniem praw autorskich. 

K_K04 

 
 

Nazwa specjalności: public relations i marketing medialny 

Symbol 
efektów 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 
Symbol efektów uczenia 

się zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 
uwarunkowania prawne i etyczne dotyczące działalności z zakresu PR, środków masowego przekazu 

i komunikacji społecznej. 
K_W04, K_W05 

S3_W02 
historię, ewolucji i zmianach w zakresie public relations na przestrzeni XX i XXI wieku, przebiegające 

w ramach dziedziny w Polsce i na świecie. 
K_W01, K_W07 

S3_W03 
podstawowe uwarunkowania i techniki reklamy i promocji, struktury rynku reklamowego w kraju i za 

granicą oraz znaczenie reklamy i innych narzędzi komunikacji marketingowej w procesie komunikowania 
i oddziaływaniu na odbiorców. 

K_W02, K_W03 
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S3_W04 
podstawowe uwarunkowania i kierunki rozwoju marketingu medialnego oraz teorii organizacji 

i zarządzania w aspekcie krajowym i zagranicznym, jak również ich znaczenie w procesie skutecznego 
komunikowania. 

K_W01, K_W08, 

S3_W05 
wiedzę z zakresu etykiety językowej, komunikacji wizualnej i autoprezentacji niezbędną do ich 

skutecznego i właściwego wykorzystania w procesie komunikowania. 
K_W13, K_W14, 

S3_W06 
podstawową terminologię właściwą dla nauk o komunikowaniu, public relations i dziedzin pokrewnych 

oraz działalności z tego zakresu. 
K_W01, 

S3_W07 
prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania, jak i dobrych praktykach instytucji medialnych, 

public relations, reklamowych, itp., oraz o rynku, na którym działają. 
K_W01, K_W08 

S3_W08 odbiorców kultury, mediów, działań public relations, marketingowych i reklamowych. K_W08, K_W03 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 
dostrzegać i dokonać logicznych obserwacji i interpretacji zjawisk z obszaru komunikowania masowego, 

public relations, marketingu i reklamy. 
K_U04, 

S3_U02 
analizować procesy komunikowania i działań public relations na podstawie nabytej wiedzy teoretycznej 

z tego zakresu. 
K_U05, K_U07 

S3_U03 
poddać analizie przyczyny występowania i przebieg zjawisk w obrębie dziedzin komunikowania, public 

relations, marketingu, reklamy, teorii organizacji i zarządzania, itp. 
K_U07 

S3_U04 
efektywnie projektować i prowadzić działania public relations w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną 

i praktyczną. 
K_U03, K_U08, K_U11 

S3_U05 
projektować i prowadzić działania z zakresu promocji organizacji i osób z wykorzystaniem standardów 

najlepszych praktyk. 
K_U03, K_U08, K_U11 

S3_U06 
rozpoznać normy etyczne public relations i posługuje się nimi w praktyce w oparciu o kodeksy etyki 

zawodu i najlepszych praktyk. 
K_U04, K_U06, 

S3_U07 współpracować przy zadaniach strategicznych public relations i marketingu medialnego. K_U04, K_U08, K_U11 

S3_U08 
posługiwać się narzędziami i strategiami komunikowania z publicznościami (m.in. wewnętrznego 

i zewnętrznego) w oparciu o nabytą wiedzę i najlepsze praktyki. 
K_U04, K_U08, K_U11 

S3_U09 
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu źródeł i sposobów 

zasadnych dla public relations i komunikowania społecznego. 
K_U04, K_U15, 
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S3_U10 
pracować indywidualnie i współpracować w zespole w zakresie zadań związanych z działaniami public 

relations. 
K_U04, K_U15 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 przestrzegania norm i zasad kodeksów praktyki dziennikarskiej, marketingowej oraz pr-owskiej. K_K04, K_K06 

S3_K02 świadomej odpowiedzialności i konsekwencji działań w sferze medialnej. K_K04, K_K06 

S3_K03 
aktywnego uczestniczenia w działaniach grupowych z zakresu public relations i szeroko pojętego 

komunikowania w ramach organizacji lub podmiotów. 
K_K03, K_K06 

S3_K04 uczestniczenia w pracach zespołów realizujących konkretne działania i projekty public relations. K_K03, K_K06 

S3_K05 
zastosowania aspektów prawnych i instytucjonalnych, na których opiera się funkcjonowanie organizacji 

i podmiotów związanych z public relations. 
K_K04 

S3_K06 
przewidywania skutków podejmowanych decyzji i działań w obszarze public relations i komunikowania 

na podstawie wiedzy dziedzinowej i ogólnopoznawczej, jak też działać w sposób przedsiębiorczy. 
K_K02, K_K04 

S3_K07 
do pracy w instytucjach i organizacjach publicznych, gospodarczych, prywatnych, pozarządowych 

i rządowych w zakresie komunikowania i public relations. 
K_K03, 

S3_K08 
komunikowania się z publicznością na zasadach określonych w teorii public relations, komunikowania 

społecznego, masowego i interpersonalnego, promocji sprzedaży, marketingu medialnego, logiki, etc. 
K_K05 

S3_K09 
rozwijania zdobytej wiedzy i doskonalić zdobyte umiejętności zarówno w zakresie przedmiotowym 

public relations, jak i pozostałych. 
K_K01 

S3_K10 
etycznego postępowania w pracy w dziedzinie public relations i pokrewnych, w szczególności w oparciu 

o dziedzinowe branżowe kodeksy etyczne, krajowe i zagraniczne. 
K_K04, K_K06, 

S3_K11 wzięcia odpowiedzialności za powierzone mu zadania. K_K04, K_K06, 

S3_K12 
skutecznego pozyskiwania i selekcjonowania informacji z wykorzystaniem różnorodnych źródeł oraz 

wykorzystania ich do aktywności zawodowej, prywatnej, zdobywania i doskonalenia wiedzy 
i umiejętności. 

K_K02, K_K05 

S3_K13 
prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu 

specjalisty public relations. 
K_K01, K_K04, K_K06 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
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– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0). 



 

 

Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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 Symbole 
efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, do 
których odnosi się przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Wybrane zagadnienia z historii 
Polski   30             30 3 

K_W07,  
K_U07 
K_K02 

historia 

Treści programowe Przedmiot prowadzony jest przez różnych wykładowców. Każdy z nich prezentuje historię Polski z innej perspektywy. 
Studenci wybierają jaki zakres ich interesuje. Zajęcia mają za zadanie przedstawić studentom wybrane aspekty historii 
Polski z uwzględnieniem kwestii politycznych, kulturowych i społecznych 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Wybrane zagadnienia z historii 
powszechnej 

  30             30 3 
K_W07,  
K_U07 
K_K02 

historia 

Treści programowe Przedmiot prowadzony jest przez różnych wykładowców. Każdy z nich prezentuje historię powszechną z innej 
perspektywy. Studenci wybierają jaki zakres ich interesuje. Na zajęciach przekazana jest podstawowa wiedza 
o najważniejszych zagadnieniach politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Mikroekonomia 30               30 2 
K_W02, 
K_U02 
K_K01 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach  

Treści programowe Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem 
podstawowych pojęć, najważniejsze typy regulacji ekonomicznej, systemy gospodarowania, polityka fiskalna oraz 
globalne rachunki gospodarcze, inflacja, wzrost gospodarczy, budżet, inflacja, teorie cyklu koniunkturalnego, teoria 
pieniądza. 



 

 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test, (zaliczenie na ocenę) 

Podstawy prawa 

30     30         60 3 

K_W04, 
K_W05 

K_U05 
K_K04 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z zakresu nauki o państwie, teorii prawa, prawa konstytucyjnego, 
administracyjnego, karnego i cywilnego. Podstawowym kryterium doboru analizowanych pojęć i instytucji jest ich 
późniejsze wykorzystywanie w prawie prasowym i autorskim. Nadto w ramach przedmiotu jest wprowadzenie 
i uporządkowanie wiedzy dotyczącej takich pojęć, jak państwo i jego formy, demokracja, suwerenność 
i praworządność. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

W - Test, (zaliczenie na ocenę) 
Ć – Test, Inne (kolokwium) (zaliczenie) 

Prawo prasowe z elementami 
własności intelektualnej 

30     30         60 2,5 

K_W04, 
K_W05 

K_U05 
K_K04 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe Przedmiot stanowi fragment bloku przedmiotów prawnych, tworzących sekwencję przedmiotową: podstawy prawa 
(przedmiot poprzedzający), prawo prasowe, prawo autorskie (przedmiot kończący). Celem jest: 

 1. omówienie materiału normatywnego, wyznaczającego ramy prawne działania mediów, a także dostępu do 
informacji publicznej (prawa i obowiązki w procesie komunikowania, zakres tajemnic – zwłaszcza dziennikarskiej, 
ochrona prywatności, prawo do wizerunku, autoryzacja itp.)   

2. nauczenie, poprzez analizę kazusów, interpretacji zjawisk i oceny materiałów prasowych z punktu widzenia ich 
legalności. W efekcie student nabywa umiejętność stosowania prawa w praktyce dziennikarskiej i public relations . 

3. nauczenie samodzielnego pisania wniosków o rejestrację dziennika lub czasopisma, sprostowań informacji 
nieprawdziwej bądź nieścisłej i odpowiedzi na stwierdzenia zagrażające dobrom osobistym, sprawozdań sądowych, 
tekstów krytycznych, odpowiedzi na krytykę prasową. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

W – Egzamin pisemny (egzamin) 
Ć –Projekt, (zaliczenie) 

Historia polskiej prasy 30               30 3 
K_W07,  
K_U07 
K_K02 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe Przedmiot obejmuje całość czasopiśmiennictwa polskiego od momentu jego powstania w połowie XVI wieku aż po 
lata dziewięćdziesiąte XX w 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt, (Zaliczenie). Przedmiot całoroczny 

Polskie media w XX wieku 
  30             30 3 

K_W07,  
K_U07 
K_K02 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 



 

 

Treści programowe Konwersatorium ma pogłębić wiedzę o polskich mediach w przełomowym dla nich dwudziestym stuleciu. Część 
pierwsza zajęć poświęcona będzie analizie systemu prasy, rozwojowi radiofonii w XX- leciu międzywojennym, a także 
prasie lat wojny i okupacji hitlerowskiej. Część druga koncentruje się na polskich mediach w kraju i na emigracji po 
1945 roku. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Inne (aktywności na zajęciach) Zaliczenie 

Teoria komunikacji społecznej 
30     30         60 2 

K_W01, 
K_U02 
K_K06 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia ogólnej wiedzy o komunikowaniu społecznym oraz wybrane 
zagadnienia dotyczące komunikowania interpersonalnego, grupowego, masowego, sieciowego i międzykulturowego. 
Za pomocą interdyscyplinarnej aparatury pojęciowej i różnych perspektyw teoriopoznawczych przedstawione zostaną 
główne czynniki warunkujące przebieg i efekty interakcji komunikacyjnych między jednostkami, grupami, instytucjami 
nadawczymi i całym społeczeństwem. Opis i wyjaśnienie mechanizmów porozumiewania się ludzi w różnych 
sytuacjach i konfiguracjach społecznych obejmuje też analizę barier i wypaczeń procesów komunikacji społecznej.   

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

W – Egzamin pisemny- (egzamin)  
Ć – Projekt (zaliczenie) 

Gatunki dziennikarskie 30               30 2 
K_W03, K_W14 
K_U12 
K_K06 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe Program wykładu obejmuje prezentację zarówno genealogii form wypowiedzi dziennikarskiej i ich ewolucji na 
przestrzeni wieków, jak i wyznaczników kompozycyjnych, formalnych i treściowych poszczególnych gatunków 
i odmian. W oparciu o przykłady studenci zapoznają się także z funkcjami typowych form informacyjnych 
i publicystycznych w prasie i mediach elektronicznych. Osobne miejsce zajmuje omówienie wybranych form 
publicystycznych, takich jak: felieton, reportaż czy esej. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny, test (Egzamin) 

Fotografia w kulturze wizualnej   30             30  2 
K_W12 
K_U14 
K_K06 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe W ramach zajęć słuchacze zapoznają się z w kulturze wizualnej jakie nastąpiły po pojawienia się fotografii i innych 
mediów bazujących na mechanicznym i elektronicznym zapisie obrazu. Słuchacze zapoznają się z rolą komunikatów 
obrazowych w życiu społecznym i poznają narzędzia estetyczne pozwalające na budowanie wypowiedzi wizualnych 
by służyły informowaniu, promocji i reklamie oraz tworzeniu swobodnych wypowiedzi w obszarze sztuki. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Podstawy public relations 
30               30 2 

K_W03 
K_U08,  
K_U11 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 



 

 

K_K01 

Treści programowe Przedmiot jest wprowadzeniem do tematyki komunikowania organizacji, instytucji, firm i stowarzyszeń z różnymi 
grupami w ich otoczeniu. Kurs ma zapoznać uczestników z podstawowymi koncepcjami, głównymi obszarami, 
narzędziami i technikami PR, wypracowanymi w teorii i w praktyce polskiej i zagranicznej. 

Program zajęć obejmuje między innymi: 
1/ zaprezentowanie PR jako jednej z zasadniczych funkcji zarządzania organizacjami z różnych sektorów, 
2/ wskazanie ewolucji i form public relations, sposobów uprawiania, organizacji funkcji PR, 
3/ przedstawienie zastosowań public relations w praktyce życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego 

i politycznego. 
Odwołania do praktyki public relations będą służyły przybliżeniu uczestnikom zadań wykonywanych przez 

konsultantów public relations, spełnianych przez nich ról i zasad współpracy z innymi specjalistami i działami 
w instytucjach. Dzięki temu studenci lepiej zrozumieją pozycję i zadania dyscypliny w nowoczesnym komunikowaniu 
i zarządzaniu. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Lektorat    60     60 2 
K_U17 
K_U12 

 

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój 
umiejętności językowych na odpowiednim poziomie) 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (zaliczenie na ocenę) 

BHP        4 4 0,5   

Treści programowe  Celem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test (Zaliczenie) 

Zajęcia z wychowania fizycznego        30 30    

Treści programowe  Celem zajęć jest rozwój kultury fizycznej studenta 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone są w sylabusie przedmiotu (zaliczenie) 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 514 
 
Na specjalności dziennikarstwo  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2119 
 
Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2509 
 



 

 

Na specjalności public relations i marketing medialny 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2314  



 

 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Filozofia 
30               30 2 

K_W06 
K_U06 
K_K04 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Najpierw zostaną omówione podstawowe zagadnienia metafilozofii, następnie główne problemy trzech podstawowych 
działów filozofii: ontologii, epistemologii i aksjologii, wreszcie przedstawione zostaną zasadnicze problemy wybranych 
tzw. „filozofii dziedzinowych”, czyli filozofii człowieka, filozofii umysłu, filozofii dziejów (historiozofii), filozofii religii 
i filozofii nauki. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny (Egzamin) 

Prawo prasowe z elementami 
własności intelektualnej 30     30         60 3 

K_W04, K_W05 
K_U05 
K_K04 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przedmiot stanowi fragment bloku przedmiotów prawnych, tworzących sekwencję przedmiotową: podstawy prawa 
(przedmiot poprzedzający), prawo prasowe, prawo autorskie (przedmiot kończący). Celem jest: 

 1. omówienie materiału normatywnego, wyznaczającego ramy prawne działania mediów, a także dostępu do 
informacji publicznej (prawa i obowiązki w procesie komunikowania, zakres tajemnic – zwłaszcza dziennikarskiej, 
ochrona prywatności, prawo do wizerunku, autoryzacja itp.)   

2. nauczenie, poprzez analizę kazusów, interpretacji zjawisk i oceny materiałów prasowych z punktu widzenia ich 
legalności. W efekcie student nabywa umiejętność stosowania prawa w praktyce dziennikarskiej i public relations . 

3. nauczenie samodzielnego pisania wniosków o rejestrację dziennika lub czasopisma, sprostowań informacji 
nieprawdziwej bądź nieścisłej i odpowiedzi na stwierdzenia zagrażające dobrom osobistym, sprawozdań sądowych, 
tekstów krytycznych, odpowiedzi na krytykę prasową .                   

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

W – Egzamin pisemny, (Egzamin) 
Ć - Projekt, (zaliczenie 



 

 

Historia polskiej prasy 
30               30 2 

K_W07,  
K_U07 
K_K02 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przedmiot obejmuje całość czasopiśmiennictwa polskiego od momentu jego powstania w połowie XVI wieku aż po lata 
dziewięćdziesiąte XX w. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Polskie media w XX wieku 
  30             30 2 

K_W07,  
K_U07 
K_K02 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Konwersatorium ma pogłębić wiedzę o polskich mediach w przełomowym dla nich dwudziestym stuleciu. Część 
pierwsza zajęć poświęcona będzie analizie systemu prasy, rozwojowi radiofonii w XX- leciu międzywojennym, a także 
prasie lat wojny i okupacji hitlerowskiej. Część druga koncentruje się na polskich mediach w kraju i na emigracji po 
1945 roku. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Makroekonomia 30               30 2 
K_W07,  
K_U07 
K_K02 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem 
podstawowych pojęć, najważniejsze typy regulacji ekonomicznej, systemy gospodarowania, polityka fiskalna oraz 
globalne rachunki gospodarcze, inflacja, wzrost gospodarczy, budżet, inflacja, teorie cyklu koniunkturalnego, teoria 
pieniądza. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test, (zaliczenie na ocenę) 

Socjologia mediów 
      30         30 3 

K_W02, K_W04 
K_U01 
K_K01 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przedmiot poświęcony jest różnym zagadnieniom związanym z wpływem mediów na procesy społeczne – 
wspólnotowe (socjologiczne) w ramach wielowektorowych relacji, jakie zachodzą między osobami, poszczególnymi 
grupami społecznymi, wreszcie instytucjami medialnymi, politycznymi, biznesowymi, czy też kulturalnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test, (zaliczenie na ocenę) 

Przedmiot ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk humanistycznych* 

        

15 
(mini
mum
) 

3   



 

 

Treści programowe  
Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku 
studiów 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 

Zajęcia z wychowania fizycznego        30 30    

Treści programowe  Celem zajęć jest rozwój kultury fizycznej studenta 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Sposoby weryfikacji określone są w sylabusie przedmiotu (zaliczenie) 

Lektorat    60     60 2 
K_U17 
K_U12 

 

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój 
umiejętności językowych na odpowiednim poziomie) 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (zaliczenie na ocenę) 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo i public relations i marketing medialny 

Media i polityka  30             30 4 

K_W02, K_W03, 
K_U05,  
K_U07, K_U10 
K_K01, K_K02, 
K_K04, K_K06 
S3_W03, S1_U02, 
S1_U04, S1_K05, 
S3_K09, S3_K13 

 

Treści programowe Przedmiot prezentuje wiedzę o podstawowych definicjach i teoriach z zakresu nauki o polityce. Student na zajęciach 
zdobywa wiedzę na temat opisu, analizowania i uogólniania zjawisk politycznych; wykorzystywania teorii politycznych 
w działalności badawczej i praktycznej; porównywania instytucji i procesów politycznych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

III przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 

Warsztat dziennikarski cz. I         30       30 4 

K_W09, K_U03, 
K_U04,  
K_U07, K_U10, 
K_K01, 
K_K04, K_K06, 
S1_W02, S1_U01, 
S1_U02 S1_K03, 
S1_K04 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 



 

 

Treści programowe Program zajęć obejmuje: •zapoznanie studentów z różnymi gatunkami dziennikarskimi •nauczenie podstaw zbierania 
materiałów dziennikarskich i pisania tekstów prasowych •zapoznanie ze słownictwem dziennikarskim i specyfiką pracy 
redakcyjnej •nauczenie redagowania tekstu prasowego •ćwiczenie kreatywności Wiedza przekazywana na zajęciach 
z tego przedmiotu wprowadza systematycznie studentów w temat, uczy podstaw we wszystkich gatunkach 
dziennikarskich, przygotowuje do dalszych zajęć w ramach specjalizacji dziennikarskich: prasowej, radiowej, 
telewizyjnej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Etyka dziennikarska 30     30         60 3 

K_W09, K_U07, 
K_U10 
K_K03, K_K04, 
K_K05 
S1_W02, S1_U02, 
S1_K02 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z zakresu etyki zawodowej związane bezpośrednio z podstawowymi 
problemami etycznymi wynikającymi z wykonywania zawodu dziennikarza. Podstawowym kryterium doboru tych 
problemów jest ich późniejsze wykorzystanie w praktyce zawodowej. Zajęcia koncentrują się na dwóch poziomach 
analizy: -na założeniach teoretycznych związanych z istotą etyki zawodowej a zwłaszcza aksjologią określającą pojęcia 
dobra i zła, a także na omówieniu podstawowych standardów i zasad (takich jak wolność, prawda, uczciwość), które 
mają uświadomić studentom, że cała filozofia dziennikarstwa ma jednoznacznie etyczne podłoże -na założeniach 
praktycznych czyli na analizie orzeczeń, oświadczeń organów samokontroli działających w środowisku dziennikarskim 
(Rada Etyki Mediów, sądy koleżeńskie działające przy stowarzyszeniach dziennikarskich) jak również na studium 
kazusów, naruszeń standardów etycznych i analizie medioznawczo-etycznej dziennikarskiej rzetelności 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

W – Egzamin pisemny (zaliczenie na ocenę) 
Ć – Praca roczna, Inne (obecność na zajęciach) (zaliczenie) 

IV przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Historia fotografii   30             30 3 

K_W12, K_W13, 
K_U14 
K_K03, K_K04, 
K_K06 
S2_W04, S2_U04, 
S2_K03 

sztuki plastyczne 
i konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe W trakcie zajęć słuchacze poznają pierwsze 90 lat istnienia fotografii, z jednej strony jako istotnego wynalazku, stale 
rozwijanego w wymiarze warsztatowym, z drugiej jako systemu zapisywania obrazów rzeczywistości 
i wyimaginowanych wizji artystycznych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Pracownia podstaw fotografii         60       60  4 
K_W05, K_W14 
K2_W03,  

sztuki plastyczne 
i konserwacja dzieł sztuki 



 

 

S2_W07S2_U03, 
S2_K02 

Treści programowe W ramach zajęć przedstawiane są zagadnienia dotyczące technicznych i estetycznych podstaw fotografii 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Estetyka fotografii   30     60       90 4 

K_W03, K_W09, 
K_U03, K_U14, 
K_K03, K_K04,  
K_K06, S2_W03, 
S2_U02, S2_K03 

sztuki plastyczne 
i konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe W ramach zajęć przedstawiane są zagadnienia dotyczące estetyki i kompozycji obrazu fotograficznego. W oparciu 
o liczne przykłady z fotografii współczesnej studenci poznają różnorodność tematyczną i formalną fotograficznego 
obrazowania. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

K – Test, (zaliczenie) 
L – Projekt (zaliczenie na ocenę) 

V przedmioty właściwe dla danej specjalności public relations i marketing medialny 

Public relations, komunikowanie i 
promocja w Polsce i na świecie 

  30             30 2 

K_W01, K_W07, 
K_W08 
K_U04,K_K02, 
K_K05 
S3_W02, S3_W07 
S3_U01, S3_K08, 
S3_K12 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W ramach przedmiotu prezentowane są i omawiane treści związane z public relations i komunikacją społeczną oraz 
marketingową, dotyczące najnowszych i interesujących trendów obecnych w Polsce i na świecie. Zajęcia mają za 
zadanie wprowadzić studentów w tematykę komunikacji społecznej i marketingowej poprzez prezentację, dyskusję 
i zderzenie opinii. Ich celem jest także zbudowanie podstawowego korpusu wiedzy, rozbudzenie i skanalizowanie 
zainteresowań z zakresu public relations i komunikacji. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Komunikacja w nowych mediach   30             30 2 

K_W02, K_W03, 
K_W08 
K_U07, K_K02, 
K_K04,  
K_K06, S3_W03, 
S3_W08 S3_U03,, 
S3_K06, S3_K10 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Podczas wykładu zostaną omówione zagadnienia dotyczące komunikowania się w nowych mediach. 



 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Trening PR         30       30 3 

K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W08, 
K_U04, K_U15, 
K_K03, K_K06, 
S3_W01, S3_W08, 
S3_U09, S3_U10, 
S3_K04 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Wprowadzenie do praktyki PR, zbliżone do pracy agencji PR/komórki PR w organizacji. Warsztatowy charakter zajęć 
sprawia, że elementy teoretyczne są ograniczone do minimum. Zadania są wykonywane w zespołach i indywidualnie. 
Każdy zespół realizuje program PR dla istniejącej organizacji. Działa wg zasad w realiach biznesowych: od kontaktu 
z organizacją (klientem) przez raportowanie postępu prac po prezentację efektów. Taka formuła pozwoli na zebranie 
doświadczeń, także z użycia różnych narzędzi PR. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

 
Na specjalności dziennikarstwo  
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 435 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2119 
 
Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 495 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2509 
 
Na specjalności public relations i marketing medialny 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 435 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2314  



 

 

Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci  
 

Nazwa przedmiotu 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Modele 
systemów 
medialnych 

Polski system 
medialny 

15   30     45 2 K_W01, K_W02, 
K_W05 
K_U02K_K06 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe Przedmiot obejmuje wiedzę dotyczącą organizacji, struktury i zasad funkcjonowania współczesnego systemu 
medialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jego ewolucji po roku 1989 oraz rozwoju w przyszłości 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

W - Inne (frekwencja) (zaliczenie) 
Ć – Inne (frekwencja, aktywność na zajęciach) (zaliczenie) 

Modele 
systemów 
medialnych 

Systemy medialne na 
świecie 15              15 2 

K_W01, K_W02, 
K_W05 
K_U02K_K06 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W toku nauczania przedmiotu charakteryzowane instytucje i systemy informacji masowej działające w różnych 
krajach europejskich oraz pozaeuropejskich, w tym w USA. Charakterystyka systemów występujących 
w poszczególnych krajach obejmuje zarówno strukturę organizacyjną i zasady działania kluczowych instytucji 
zajmujących się gromadzeniem i rozpowszechnianiem informacji, jak też ogólne mechanizmy regulujące działanie 
i współdziałanie tych instytucji w ramach systemu krajowych nadawców. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Inne (frekwencja) (zaliczenie) 
 

Modele 
systemów 
medialnych 

Systemy medialne 
w badaniach 
porównawczych 

 30       30 2 
K_W01, K_W02, 
K_W05 
K_U02K_K06 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W trakcie zajęć zostaną omówione główne teorie związane z rozumieniem pojęcia systemu medialnego oraz jego 
zewnętrznego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru społecznego, kulturowego, politycznego 
i ekonomicznego. Wady i zalety podejścia systemowego zostaną skonfrontowane w oparciu o wybrane kryteria 
analizy porównawczej systemów medialnych, w tym m.in. cztery modele systemów prasowych Sieberta, Petersona 



 

 

i Schramma (model autorytarny, model komunistyczny, model libertariański oraz model odpowiedzialności 
społecznej) i trzy modele mediów i polityki Hallina i Manciniego (model liberalny, model demokratycznego 
korporacjonizmu oraz model liberalny). Na zajęciach zostaną omówione współczesne koncepcje systemów 
medialnych, z uwzględnieniem przemian zachodzących pod wpływem nowych mediów i technologii (modele 
hybrydowe) oraz prób usystematyzowania badań porównawczych w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Inne – kolokwium (zaliczenie na ocenę) 

Technologie informacyjne mediów 30               30 2 
K_W03 
K_U04, K_U16 
K_K04 

informatyka techniczna 
i telekomunikacja 

Treści programowe W ramach zajęć studenci zapoznają się ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów. 
Tematyka: formy informacji, korzystanie ze współczesnych urządzeń IT i oprogramowania. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny, (Egzamin) 

Język jako narzędzie komunikacji 15               15 2 
K_W09, K_W14 
K_U08, K_K06 

językoznawstwo 

Treści programowe Język jako narzędzie komunikacji to przedmiot wprowadzający do cyklu zajęć z zakresu wiedzy o języku na 
studiach dziennikarskich (język wypowiedzi dziennikarskiej, pragmatyka, językowa, zajęcia z zakresu stylistyki, 
fonetyki i wiele innych). Obejmuje podstawowe informacje o języku, zwłaszcza zaś o jego budowie, aspektach 
informacyjnych i perswazyjnych, a także wiele użytecznych w pracy dziennikarskiej informacji dotyczących szeroko 
rozumianej kultury i etyki językowej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Inne (frekwencja), (Zaliczenie) 

Język wypowiedzi medialnej 15     30         45 3 
K_W09, K_U03 
K_K04 

językoznawstwo 

Treści programowe Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii kultury języka i stylistyki, charakterystyki odmian 
stylowych (także gatunków dziennikarskich) i socjalnych współczesnej polszczyzny oraz jej tendencji rozwojowych. 
Zajęcia ćwiczeniowe są poświęcone kształceniu praktycznych umiejętności studentów w sprawnym posługiwaniu 
się językiem. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

W – Inne (frekwencja) (zaliczenie) 
Ć – T, Inne (frekwencja) (zaliczenie) 

Retoryka i erystyka 30     30         60 3 
K_W09, K_U03 
K_K04 

językoznawstwo 

Treści programowe W ramach przedmiotu poruszana jest tematyka publicznego komunikowania, głównie w aspekcie perswazji. 
Analizie poddawane są psychologiczne i językowe warunki sprawnej wypowiedzi, a także najczęściej stosowane 
tropy, argumenty i chwyty erystyczne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

W – Inne (frekwencja) (zaliczenie) 
Ć – T, Inne (frekwencja) (zaliczenie) 



 

 

Przedmiot ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk humanistycznych* 

        

15 
(mini
mum
) 

3   

Treści programowe  
Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku 

studiów 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 

Zajęcia z wychowania fizycznego        30 30    

Treści programowe  Celem zajęć jest rozwój kultury fizycznej studenta 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Sposoby weryfikacji określone są w sylabusie przedmiotu (zaliczenie) 

Lektorat    60     60 2 
K_U17 
K_U12 

 

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój 

umiejętności językowych na odpowiednim poziomie) 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (zaliczenie na ocenę) 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 

Warsztat dziennikarski cz. II         30       30 3 

K_W09, K_U03, 
K_U04,  
K_U07, K_U10, 
K_K01, 
K_K04, K_K06, 
S1_W02, S1_U01, 
S1_U02 S1_K03, 
S1_K04 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Program zajęć obejmuje: •zapoznanie studentów z różnymi gatunkami dziennikarskimi •nauczenie podstaw 
zbierania materiałów dziennikarskich i pisania tekstów prasowych •zapoznanie ze słownictwem dziennikarskim 
i specyfiką pracy redakcyjnej •nauczenie redagowania tekstu prasowego •ćwiczenie kreatywności Wiedza 
przekazywana na zajęciach z tego przedmiotu wprowadza systematycznie studentów w temat, uczy podstaw we 
wszystkich gatunkach dziennikarskich, przygotowuje do dalszych zajęć w ramach specjalizacji dziennikarskich: 
prasowej, radiowej, telewizyjnej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Warsztat specjalizacyjny wstęp         60       60 3 
K_W09, K_W12,  
K_W13, K_U05, 
K_U07,  

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 



 

 

K_U10, K_K01,  
K_K02S1_W01, 
S1_U02, S1_U04, 
S1_U06S1_K05 

Treści programowe Wprowadzenie do zajęć ze specjalizacji w ramach, których student poznaje specyfikę specjalizacji, które znajdują 
się w ofercie do wyboru. W ramach zajęć prezentowana jest specyfika specjalizacji: radiowej, telewizyjnej, 
dziennikarstwo online, prasowej, multimedialnej. Dodatkowo realizowane są zajęcia o charakterze warsztatowych 
w następujących modułach: Logopedia, wystąpienia publiczne, research. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt.  (Zaliczenie na ocenę) 

III przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo oraz fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Gatunki i formaty we współczesnych 
mediach 

  30             30 3 

K_W03, K_W05, 
K_W07, K_W08, 
K_W09, 
K_W14K_U07, 
K_U10, 
K_U12K_K04, 
K_K06, S1_W03, 
S1_W04, S1_W05, 
S2_W06, S1_U02, 
S2_U07, S1_K01, 
S1_K03, S2_K03 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W trakcie zajęć studenci zapoznają się z gatunkami i formatami medialnymi obecnymi w polskich mediach, 
zarówno w prasie, jak i w mediach elektronicznych oraz nowych mediach. Podczas zajęć analizowana będzie oferta 
medialna oraz jej zbieżność ze znanymi z literatury tematu normami gatunkowymi. Przedstawiane będą także 
obecne w mediach elektronicznych formaty medialne. Przedmiot, zgodnie z założeniem, ma formę konwersatorium, 
co oznacza, że wymagać będzie aktywnej obecności i zaangażowania studentów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test (Zaliczenie na ocenę) 

IV przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Historia fotografii   30             30  2 

K_W12, K_W13 
K_U14K_K03, 
K_K04,  
K_K06S2_W04, 
S2_U04 
S2_K03 

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe W trakcie zajęć słuchacze poznają pierwsze 90 lat istnienia fotografii, z jednej strony jako istotnego wynalazku, 
stale rozwijanego w wymiarze warsztatowym, z drugiej jako systemu zapisywania obrazów rzeczywistości 



 

 

i wyimaginowanych wizji artystycznych W trakcie zajęć słuchacze poznają dzieje fotografii światowej i polskiej od 
zakończenia I Wojny Światowej do końca XX wieku, zarówno o użytkowym jak i o artystycznym charakterze. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Pracownia podstaw fotografii         60       60  2 

K_W12, K_W13, 
K_W14K_U03, 
K_U07, K_U08, 
K_U10, K_U11 
K_K03, K_K04, 
K_K06 
S2_W04, S2_W07, 
S2_U03, S2_U07 
S2_K04 

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe W ramach zajęć przedstawiane są zagadnienia dotyczące technicznych i estetycznych podstaw fotografii 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

Fotografia w kulturze współczesnej   30             30  2 

K_W12, K_W13, 
K_U14 
K_K03, K_K04, 
K_K06, S2_W04, 
S2_W05, S2_U04, 
S2_K03, S2_K04 

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe W czasie zajęć przybliżone zostaną zagadnienia obecności fotografii w szeroko rozumianej kulturze współczesnej, 
od zastosowań użytkowych w prasie i reklamie, przez realizacje artystyczne dla galerii, rynku kolekcjonerskiego 
i albumów, po prywatne zapisy życia rodzinnego i towarzyskiego oraz formy ich prezentacji. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

V przedmioty właściwe dla danej specjalności public relations i marketing medialny 

Podstawy komunikacji 
marketingowej 

30               30 3 

K_W04, K_W05, 
K_U03, K_U05, 
K_U07, K_U08,  
K_U11, K_K04, 
K_K05, 
K_K06, S3_W01, 
S3_U02, S3_U05, 
S3_K08, S3_K11 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przedmiot przedstawia podstawowe uwarunkowania, modele oraz techniki komunikacji marketingowej. 
Wprowadzenie stanowi opis zjawiska współczesnej marketingowej orientacji rynkowej ze szczególnym naciskiem 
na zjawisko konsumpcji. Wykład omawia podstawowe pojęcia takie jak marka, branding, marketing, SWOT, 4P, a 



 

 

także narzędzia komunikacji marketingowej ze szczególnym naciskiem na rolę mediów w tym procesie. Studenci w 
grupach aplikują teorię w praktykę przygotowując podstawowe analizy marketingowe w oparciu o studium 
przypadku. Podsumowanie przedmiotu stanowi omówienie najnowszych trendów w komunikacji marketingowej np. 
neuromarketingu. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny, Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

Materiały i teksty PR       30         30 3 

K_W04, 
K_W05K_U03, 
K_U05, K_U07, 
K_U08, 
K_U11K_K04, 
K_K05, K_K06, 
S3_W01, S3_U02, 
S3_U05,S3_K08, 
S3_K11 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Rozwój masowej komunikacji wymaga od specjalisty public relations umiejętności sprawnego, jasnego 
i efektywnego formułowania komunikatów i informacji, które będą dobrze odpowiadały oczekiwaniom odbiorców –
grup docelowych. W działaniach PR słowa, informacje i komunikaty mają ogromną siłę, mogą skutecznie 
przekonywać, budować dobrą reputację lub ją niszczyć, współdecydować o sukcesie lub porażce. Specjalista public 
relations powinien dysponować niezbędną wiedzą z zakresu retoryki, perswazji, sztuki skutecznej argumentacji, 
umiejętności efektywnego polemizowania, jasnego prezentowania swoich racji i budowania pięknej formy słownej 
komunikatu. Przedmiot obejmuje szeroki zasób wiedzy tym zakresie, zarówno od strony teoretycznej (zasady 
budowy tekstów i komunikatów) jak i umiejętności praktycznych (ćwiczenia praktyczne, analiza case study) Główny 
nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności praktycznych studentów, niezbędnych w pracy na stanowisku 
specjalisty PR. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie). Przedmiot całoroczny. 

Autoprezentacja         30       30 3 

K_W03, K_W08, 
K_W13, 
K_W14,K_U04, 
K_U08, K_U11, 
K_U15K_K01, 
K_K03, K_K04, 
K_K06 
S3_W05, 
S3_W08S3_U07, 
S3_U10S3_K07, 
S3_11, S3_K13 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 



 

 

Treści programowe Przedstawienie podstawowych zasad autoprezentacji przed mikrofonem i kamerą, mające na celu zapoznanie 
i oswojenie studentów z nowoczesnymi środkami przekazu audiowizualnego w przypadku bezpośredniego z nimi 
kontaktu. Zajęcia zmierzają do nauczenia studentów właściwych odruchów, sposobów zachowania oraz mówienia, 
a także zlikwidowania zachowań niepożądanych u przyszłych fachowców PR (takich jak np. unikanie kontaktu 
wzrokowego z rozmówcą, niedostosowanie się do poziomu odbiorców etc). 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

 

Na specjalności dziennikarstwo  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 465 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2119 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 495 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2509 

Na specjalności public relations i marketing medialny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 435 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2314 
 
 
 
 

  



 

 

Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi się 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Modele 
systemów 
medialnych 

Polski system 
medialny 15     30         45 3 

K_W01, K_W02, 
K_W05K_U02K_K06 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przedmiot obejmuje wiedzę dotyczącą organizacji, struktury i zasad funkcjonowania współczesnego systemu 
medialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jego ewolucji po roku 1989 oraz rozwoju w przyszłości 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

W – Egzamin pisemny, (egzamin) 
Ć – Test (zaliczenie) 

Modele 
systemów 
medialnych 

Systemy 
medialne na 
świecie 

15     30         45 2 
K_W01, K_W02, 
K_W05K_U02K_K06 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W toku nauczania przedmiotu charakteryzowane instytucje i systemy informacji masowej działające w różnych 
krajach europejskich oraz pozaeuropejskich, w tym w USA. Charakterystyka systemów występujących w 
poszczególnych krajach obejmuje zarówno strukturę organizacyjną i zasady działania kluczowych instytucji 
zajmujących się gromadzeniem i rozpowszechnianiem informacji, jak też ogólne mechanizmy regulujące działanie 
i współdziałanie tych instytucji w ramach systemu krajowych nadawców. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

W – Egzamin pisemny (egzamin) 
Ć – Test (zaliczenie) 

Język jako narzędzie komunikacji 15               15 2 
K_W09, 
K_W14K_U08, 
K_K06 

językoznawstwo 

Treści programowe Język jako narzędzie komunikacji to przedmiot wprowadzający do cyklu zajęć z zakresu wiedzy o języku na 
studiach dziennikarskich (język wypowiedzi dziennikarskiej, pragmatyka, językowa, zajęcia z zakresu stylistyki, 
fonetyki i wiele innych). Obejmuje podstawowe informacje o języku, zwłaszcza zaś o jego budowie, aspektach 
informacyjnych i perswazyjnych, a także wiele użytecznych w pracy dziennikarskiej informacji dotyczących szeroko 
rozumianej kultury i etyki językowej. 



 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny, (Egzamin) 

Język wypowiedzi medialnej 15     30         45 2 
K_W09, 
K_U03K_K04 

językoznawstwo 

Treści programowe Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii kultury języka i stylistyki, charakterystyki odmian 
stylowych (także gatunków dziennikarskich) i socjalnych współczesnej polszczyzny oraz jej tendencji rozwojowych. 
Zajęcia ćwiczeniowe są poświęcone kształceniu praktycznych umiejętności studentów w sprawnym posługiwaniu 
się językiem 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

W – Egzamin pisemny (egzamin) 
Ć – Test (zaliczenie) 

Retoryka i erystyka 0     30         30 3 
K_W09, 
K_U03 
K_K04 

językoznawstwo 

Treści programowe W ramach przedmiotu poruszana jest tematyka publicznego komunikowania, głównie w aspekcie perswazji. 
Analizie poddawane są psychologiczne i językowe warunki sprawnej wypowiedzi, a także najczęściej stosowane 
tropy, argumenty i chwyty erystyczne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

W – Egzamin pisemny, Egzamin ustny (egzamin) 
Ć - Projekt(zaliczenie) 

Przedmiot ogólnouniwersytecki 
z obszaru nauk humanistycznych 

        
15 

(minimum) 
3   

Treści programowe  
Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku 

studiów 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 

Lektorat    60     60 2 
K_U17 
K_U12 

 

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój 

umiejętności językowych na odpowiednim poziomie) 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (zaliczenie na ocenę) 

Egzamin certyfikacyjny z j. 
obcego na poziomie B2 

                  2 
K_U17 
K_U12 

 

Treści programowe Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem egzaminu jest 
weryfikacja umiejętności językowych na odpowiednim poziomie 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

egzamin pisemny i ustny 

 
 



 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 

IT 30   30     60 3 
K_W03, K_U04, 
K_U16, K_K04 

informatyka 
techniczna 
i telekomunikacja 

Treści programowe 

Omawiane są najważniejsze aspekty technologiczne działania komunikacji online sprzętowe, podstawowe 
narzędzia programowe służące gromadzeniu, przetwarzaniu i transmisji cyfrowych informacji. Podkreślana jest istota 
systemów i standardów zaawansowanych narzędzi IT. Wyróżniona jest problematyka różnej skali sieci 
komputerowych (LAN, MAN, WAN) oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Sygnalizowane są także 
przyszłościowe zastosowania komputerów oraz mechanizmów skutecznego wyszukiwania informacji w sieci i jej 
pozycjonowania. Omawiane są także aspekty społeczne takie jak zasady netetykiety i walki ze spamem, rozwój 
komunikacji od Web 1.0 do Web 3.0, roli serwisów społecznościowych w ewolucji mediów. Podkreślono znaczenie 
zagadnień związanych z bezpieczeństwem korzystania z zasobów online. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

W – test, egzamin pisemny (egzamin) 
Ć – test, inne (aktywność na zajęciach) (zaliczenie) 

Media i kultury kreatywne 

30               30 2 

K_W03, K_W07, 
K_W08, 
K_U05, K_U07, 
K_U10 
K_K03, K_K04, 
K_K05 
S1_W04 
S1_U04 
S1_K02 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Celem zajęć będzie analiza współczesnych mediów w oparciu o koncepcję ekosystemów i współpracy mediów 
z sektorem kreatywnym i zaawansowanych technologii (high tech). W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane próby 
zdefiniowania i usystematyzowania pojęcia kultury organizacyjnej i kultury innowacji, a także klastrów kreatywnych 
(creative clusters), które świadczą o zacieraniu się granic między mediami, kulturą, sztuką oraz przemysłem 
filmowym, mody, architektury itd. Kultury kreatywne będą analizowane w oparciu o koncepcję przedsiębiorczości 
(entrepreneurship) oraz przykłady inicjatyw transdyscyplinarnych, łączących media i zaawansowane technologie 
z przedstawicielami przemysłów kreatywnych. Specjalna uwaga zostanie poświęcona nowym formom 
organizacyjnym i modelom współpracy, w odniesieniu do przestrzeni startupów, co-workingowych, tzw. ‘miast 
mediów' (media cities) i korytarzy kreatywnych we współczesnym mieście. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Warsztat 
specjalizacyjny 
cz. I 

Specjalizacja 
radiowa 

        60       60 4 

K_W09, K_W12, 
K_W13,K_U05, 
K_U07, K_U08, 
K_U10, 

nauki o komunikacji 
społecznej 

i mediach Specjalizacja 
telewizyjna 



 

 

Specjalizacja 
dziennikarstwo 
multimedialne 

K_U11, K_U12, 
K_K01,  
K_K02, S1_W01, 
S1_U02, S1_U04,  
S1_U06, S1_K05 

Specjalizacja 
prasowa 

Specjalizacja 
analityk mediów 

Treści programowe Zajęcia mają charakter fakultatywny. Studenci, który wybiorą specjalizację telewizyjną lub radiową poznają 
najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące realizacji programów telewizyjnych i radiowych. Studenci chcący 
doskonalić swój warsztat pisarski wybierają specjalizację prasową na której tworzą teksty z różnych gatunków 
dziennikarskich. Na specjalizacji analityk mediów studenci zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami badawczymi 
oraz z zastosowaniem różnych metod i technik badawczych. Wykładowcy z specjalizacji dziennikarstwo on-line 
zapoznają studentów między innymi z metodami konstrukcja stron w Sieci, multimediami czy komercją sieciową. 
Studenci na specjalizacji dziennikarstwo multimedialne dowiadują jak między innymi docierać do źródeł i gromadzić 
dokumentację, w jaki sposób selekcjonować informacje oraz przekształcać je w komentarze, recenzje, krótkie formy 
dokumentalne i reportaże. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Egzamin, projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Techniki mowy 

        30       30 2 

K_W09,K_U04, 
K_U05, K_U07, 
K_U08, K_U10, 
K_U12, K_K04, 
K_K06 
S1_W02, S1_U02, 
S1_U03, S1_K03 

nauki o komunikacji 
społecznej 

i mediach 

Treści programowe Zagadnienia dotyczące techniki mowy ze szczególnym uwzględnieniem techniki mowy mikrofonowej oraz normy 
ortofonicznej współczesnej polszczyzny. Studenci doskonalą swój warsztat dziennikarski poprzez pracę nad głosem 
i wyrazistością mówienia: dykcją, logicznym akcentowaniem i adekwatną do treści ekspresją mówienia. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

III przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Pracownia fotografii analogowej         60       60  2 

K_W12, K_W13, 
K_W14 
K_U03, K_U14, 
K_K04 
S2_W05, S2_W07 
S2_U02, S2_K05 

sztuki plastyczne 
i konserwacja dzieł 

sztuki 

Treści programowe Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z medium jakim jest fotografia monochromatyczna, jej specyfiką, 
rozwijać umiejętności postrzegania świata w fotografii, obserwacji, doboru fotografowanych motywów, zdarzeń jak i 
właściwej selekcji ostatecznego materiału końcowego. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Pracownia projektowania 
graficznego 

        30       30  2 

K_W03, K_W09, 
K_W12, K_W14 
K_U03, K_U07, 
K_K05, K_K06, 
S2_W01, S2_W07 
S2_U01,  
S2_K01 

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł 
sztuki 

Treści programowe Grupa ćwiczeniowa pod kierunkiem prowadzącego, korzystając z osobnych komputerów, zapoznaje się 
z podstawowym zasobem narzędzi Photoshop. 

Grupa podejmuje samodzielną pracę nad pierwszymi zadaniami projektowymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Studio         60       60  3 

K_W12, K_W14, 
K_U03, K_U04, 
K_U08, K_U11, 
K_U15 
S2_W07,  
S2_U06, S2_U10 
S2_K05 

sztuki plastyczne  
i konserwacja dzieł 
sztuki 

Treści programowe Nauka fotografowania w warunkach studyjnych z wykorzystaniem lamp błyskowych oraz lamp ze światłem ciągłym. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Pracownia fotoreportażu         60       60  2 

K_W03, K_W09, 
K_W14 
K_U07, K_U08, 
K_U10, K_U11, 
K_U15 

sztuki plastyczne  
i konserwacja dzieł 
sztuki 



 

 

K_K03, K_K04, 
K_K06 
S2_W02, S2_W03 
S2_U07, S2_U09 
S2_K02, S2_K04 

Treści programowe W trakcie zajęć słuchacze poznają współczesne tendencje tematyczne, estetyczne i warsztatowe w fotografii 
prasowej przeznaczonej do publikacji w prasie drukowanej i internetowej oraz nauczą się realizować własne materiały 
o fotoreporterskim charakterze. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Klasyczne tematy fotografii - 
zajęcia terenowe 

  
        30       30  2 

K_W12, K_W13 
K_U03, K_U07, 
K_U08, K_U10,  
K_U11,  
K_K04 
S2_W05 
S2_U03, S2_U07 
S2_K05 

sztuki plastyczne  
i konserwacja dzieł 
sztuki 

Treści programowe Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z metodami pracy fotografa poza studiem fotograficznym przy realizacji 
klasycznych tematów, takich jak portret, reportaż, pejzaż, moda, architektura i martwa natura. Słuchacze mają 
opanować warsztat techniczny i estetyczny, związany z pracą poza studiem, oraz nauczyć się szybkiego reagowania 
na zmieniające się warunki oświetleniowe i na przebieg fotografowanej sytuacji, tak by zarejestrować kluczowy jej 
moment. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

IV przedmioty właściwe dla danej specjalności public relations i marketing medialny 

Wykład monograficzny z zakresu 
PR 

30               30 2 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W07 
K_U05, K_U07 
K_K03, K_K04, 
K_K06 
S3_W01, S3_W02, 
S3_W03 
S3_U02, S3_U03 
S3_K01, S3_K07, 
S3_K10 

sztuki plastyczne  
i konserwacja dzieł 
sztuki 

Treści programowe W każdym roku akademickim proponowane są zajęcia o tematyce związanej z public relations i komunikowaniem 
społecznym. Zajęcia dostosowane są do aktualnej tematyki branżowej i potrzeb rynkowych. 



 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test (Zaliczenie na ocenę) 

Etyka PR 15     30         45 2 

K_W04, K_W05 
K_U04, K_U06, 
K_K04, K_K06 
S3_W01,  
S3_U06,  
S3_K01, S3_K02 

nauki o komunikacji 
społecznej 

i mediach 

Treści programowe W ramach przedmiotu zostają zaprezentowane i omówione najważniejsze kwestie etyczne w zawodzie public 
relations.. Zawiera on analizę istniejących zasad profesjonalnego i etycznego postępowania, a także ocenę 
praktycznego ich wdrożenia. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną różne metody dydaktyczne takie jak: prezentacja 
przypadków, prezentacje, dyskusje. 

Przedmiot zawiera omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu etyki public relations. Zaprezentowane 
zostaną zasady profesjonalnej komunikacji, branżowe kodeksy etyczne, a także praktyczne problemy z pogranicza 
etyki, z którymi muszą się mierzyć profesjonaliści zajmujący się public relations. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

W – Egzamin pisemy, (zaliczenie na ocenę) 
Ć - Projekt. (zaliczenie) 

Materiały i teksty PR       30         30 3 

K_W04, K_W05 
K_U03, K_U05, 
K_U07, K_U08, 
K_U11 
K_K04, K_K05, 
K_K06, 
S3_W01,  
S3_U02, S3_U05, 
S3_K08, S3_K11 

nauki o komunikacji 
społecznej 

i mediach 

Treści programowe Rozwój masowej komunikacji wymaga od specjalisty public relations umiejętności sprawnego, jasnego 
i efektywnego formułowania komunikatów i informacji, które będą dobrze odpowiadały oczekiwaniom odbiorców – 
grup docelowych. W działaniach PR słowa, informacje i komunikaty mają ogromną siłę, mogą skutecznie 
przekonywać, budować dobrą reputację lub ją niszczyć, współdecydować o sukcesie lub porażce. Specjalista public 
relations powinien dysponować niezbędną wiedzą z zakresu retoryki, perswazji, sztuki skutecznej argumentacji, 
umiejętności efektywnego polemizowania, jasnego prezentowania swoich racji i budowania pięknej formy słownej 
komunikatu. Przedmiot obejmuje szeroki zasób wiedzy tym zakresie, zarówno od strony teoretycznej (zasady budowy 
tekstów i komunikatów) jak i umiejętności praktycznych (ćwiczenia praktyczne, analiza case study) Główny nacisk 
położony jest na rozwijanie umiejętności praktycznych studentów, niezbędnych w pracy na stanowisku specjalisty 
PR. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Proj. (Zaliczenie na ocenę) 

Komunikacja wizualna         30       30 2 K_W01, K_W08, nauki o komunikacji 



 

 

K_U03, K_U08, 
K_U11 
K_K05 
S3_W04,  
S3_U05,  
S3_K08 

społecznej 
i mediach 

Treści programowe Współcześnie będąc świadkami zwrotu ikonicznego w otaczającym nas świecie, nie tylko znajomość mediów 
audialnych oraz kodów werbalnych jest niezbędna do skutecznej komunikacji. Przedmiot wprowadza podstawowe 
pojęcia zakresu komunikacji wizualnej, analizuje koncepcje piękna i zastosowanie sztuki w obszarze promocji 
i marketingu. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Językowy savoir vivre       30         30 2 

K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W08, 
K_U04, K_U08, 
K_U11 
K_K03, K_K02, 
K_K04 
S3_W01, S3_W08 
S3_U08,  
K06, S3_K07 

nauki o komunikacji 
społecznej 

i mediach 

Treści programowe W ramach przedmiotu student zapoznaje się z funkcją wypowiedzi grzecznościowych w komunikacji werbalnej 
w aspekcie skuteczności komunikacyjnej. Ważnym składnikiem treści wykładów jest międzynarodowa etykieta 
biznesu. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Egzamin (Zaliczenie na ocenę) 

 
 

Na specjalności dziennikarstwo  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 235 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2119 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 495 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2509 



 

 

Na specjalności public relations i marketing medialny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 420 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2314  



 

 

Rok studiów: trzeci  

Semestr: piąty 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zajęcia fakultatywne                 
 60 

(minimum) 
12 

K_W01, K_W02 
K_U02, K_U04, 
K_U10 
K_K01, K_K03 
S1_W03, 
S3_W01,    
S1_U04, S3_U02 
S1_K01, S3_K05 

  
nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone 
jako zajęcia do wyboru organizowane przez Wydziału.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę) 

Seminarium licencjackie         15       15 5 

K_W01, K_W02 
K_U02, K_U04, 
K_U10 
K_K01, K_K03 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 

Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Student 
powinien umieć zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe 
wnioski. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Przygotowanie koncepcji/fragmentu pracy dyplomowej (zaliczenie) 



 

 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo oraz public relations i marketing medialny 

Komunikowanie interpersonalne   30             30 3 

K_W03, K_W07, 
K_W08, K_W13, 
K_W14, 
K_U04, K_U05, 
K_U07, K_U08,  
K_K04, K_K05, 
K_K06 
S1_W05, S3_W05 
S1_U03, S3_U02 
S1_K04, S3_K08 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Celem wykładu jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i motywacji do komunikowania się w różnych 
okolicznościach z różnymi osobami. Służy temu analiza elementów składowych procesu bezpośredniej interakcji 
społecznej. Poznanie i zrozumienie zasad komunikacji interpersonalnej ma przyczynić się do większej efektywności 
w kontaktach z innymi osobami. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

III przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 

Warsztat 
specjalizacyjny 
cz. II 

Specjalizacja 
radiowa 

      60    60 10 

K_W09, K_W12, 
K_W13,  K_U05, 
K_U07, K_U10, 
K_U12, K_K01, 
K_K02, S1_W01, 
S1_U02, S1_U04, 
S1_U06, S1_K05 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Specjalizacja 
telewizyjna 

Specjalizacja 
dziennikarstwo 
multimedialne 

Specjalizacja 
prasowa 

Specjalizacja 
analityk mediów 

Treści programowe Zajęcia mają charakter fakultatywny. Studenci, który wybiorą specjalizację telewizyjną lub radiową poznają 
najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące realizacji programów telewizyjnych i radiowych. Studenci chcący 
doskonalić swój warsztat pisarski wybierają specjalizację prasową na której tworzą teksty z różnych gatunków 
dziennikarskich. Na specjalizacji analityk mediów studenci zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami badawczymi 
oraz z zastosowaniem różnych metod i technik badawczych. Wykładowcy z specjalizacji dziennikarstwo on-line 
zapoznają studentów między innymi z metodami konstrukcja stron w Sieci, multimediami czy komercją sieciową. 
Studenci na specjalizacji dziennikarstwo multimedialne dowiadują jak między innymi docierać do źródeł i gromadzić 
dokumentację, w jaki sposób selekcjonować informacje oraz przekształcać je w komentarze, recenzje, krótkie formy 
dokumentalne i reportaże. 



 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

IV przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Słowo wobec fotografii       30         30  2 

K_W03, K_W09, 
K_W14 
K_U08, K_U11, 
K_U13, K_U15, 
K_K03, K_K04, 
K_K06, S2_W02, 
S2_U05, S2_U10, 
S2_K03, S2_K05 

 językoznawstwo 

Treści programowe W ramach przedmiotu student zdobywa umiejętność pisania i redagowania narracyjnego tekstu towarzyszącego 
fotografiom. Gatunkiem omawianym realizowanym w tym kontekście jest Reportaż. Ważnym uzupełnieniem zajęć 
będą warsztaty związane z pisaniem i redagowaniem pracy licencjackiej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Inne (praca pisemna) (Zaliczenie na ocenę) 

Konwersatorium specjalistyczne   60             60  3 

K_W03, K_W09, 
K_W14K_U07, 
K_U08, K_U10, 
K_U13, K_K03, 
K_K04, K_K05, 
K_K06, 
S2_W01, 
S2_W02, 
S2_W03, S2_U5, 
S2_U07, S2_K01, 
S2_03 

sztuki plastyczne 
i konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe Cykl wykładów, na które zapraszani są znani fotograficy, fotoedytorzy prezentujący swój dorobek zawodowy. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Inne (obecność na zajęciach) (Zaliczenie na ocenę) 

Pracownia projektowania 
graficznego 

        30       30  2 

K_W03, K_W09, 
K_U03, K_U07, 
K_K05, K_K06, 
S2_W01 
S2_U01,  
S2_K01 

sztuki plastyczne 
i konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe Grupa ćwiczeniowa pod kierunkiem prowadzącego, korzystając z osobnych komputerów, zapoznaje się 
z podstawowym zasobem narzędzi Photoshop. 

Grupa podejmuje samodzielną pracę nad pierwszymi zadaniami projektowymi. 



 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Fotografia reklamowa         60       60  3 

K_W03, K_W09, 
K_W12, K_W13, 
K_W14 
K_U03, K_U07, 
K_U08, K_U11, 
K_U15 
K_K05, K_K06, 
S2_W01, S2_W05 
S2_U01, S2_U10 
S2_K01 

sztuki plastyczne 
i konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe Nauka fotografowania w warunkach studyjnych, z wykorzystaniem lamp błyskowych ze światłem modelującym 
i osprzętem oświetleniowym, teł barwnych, stołu bezcieniowego. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

Pracownia rejestracji obrazu         60       60  3 

K_W03, K_W09, 
K_U03, K_U07, 
K_K05, K_K06, 
S2_W01 
S2_U01,  
S2_K01 

sztuki plastyczne 
i konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe W ramach przedmiotu studenci wykonują serię ćwiczeń w pracowni komputerowej z uprzednio przygotowanych 
przez siebie lub prowadzącego zajęcia plików cyfrowych. Ćwiczenia stanowią podstawę zajęć praktycznych 
koniecznych do opanowania cyfrowej obróbki obrazu. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

V przedmioty właściwe dla danej specjalności public relations i marketing medialny 

Laboratorium PR cz. I         60       60 3 

K_W01, K_W07, 
K_W08, 
K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U07, 
K_K04, K_K06 
S3_W02, 
S3_W04, S3_W06 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U06 
S3_K01, S3_K05 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 



 

 

Treści programowe W realizacji przedmiotu – w formie gościnnych wykładów -  uczestniczą doświadczeni specjaliści public relations, 
którzy przekazują zgromadzonym studentom informacje praktyczne z zakresu public relations, promocji, marketingu, 
komunikacji, reklamy, etyki PR i biznesu oraz narzędzi zarządzania komunikacją. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (zaliczenie na ocenę) 

Reklama a PR   30             30 2 

K_W01, K_W03, 
K_W08, 
K_U04, K_U07 
K_K03, K_K06 
S3_W04, S3_W08 
S3_U01, S3_U03 
S3_K04, S3_K07, 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Cele, funkcje, modele reklamowe. Reklama a orientacje marketingowe. Strategie reklamowe. Planowanie 
i realizacja kampanii reklamowej. Koncepcje i formy przekazu reklamowego.  Insight reklamowy. Ogólne 
determinanty skuteczności reklamy. Reklama w procesie komunikacyjnym .Wady i zalety mediów reklamowych 

Techniki perswazyjne stosowane w reklamie. Emocje w reklamie. Język reklamy. TV, outdoor, ambient, prasa, 
radio, Internet – kanały reklamowe i ich charakterystyka. Etyka w reklamie. Wpadki reklamowe. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny, (Zaliczenie na ocenę) 

Konwersatorium specjalistyczne         60       60 3 

K_W01, 
K_U03, K_U07, 
K_U08, K_U11 
K_K04, K_K06 
S3_W06,  
S3_U03, S3_U05,  
S3_K02, 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Konwersatorium specjalistyczne ma na celu prowadzenie zajęć kursowych z tematyki istotnej dla public relations. 
Prowadzone przez specjalistów poszczególnych dziedzin, w formie konwersatorium praktycznego. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

Marketing medialny 30               30 2 

K_W01, K_W04, 
K_W05, K_W08, 
K_U05, K_U07 
K_K01 
S3_W01, S3_W04 
S3_U02,  
S3_K09 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 



 

 

Treści programowe Przedmiot ma na celu omówienie marketingu prowadzonego przez środki przekazu z uwzględnieniem kondycji 
(finansowej, etycznej) mediów oraz całej branży medialnej. Celem jest też wskazania podmiotowości mediów oraz 
tego, w jaki sposób zarządzają one swoim produktem, ceną, dystrybucją i promocją. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny, Test, (Egzamin) 

 
 

Na specjalności dziennikarstwo  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 165 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2119 
 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 315 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2509 
 

Na specjalności public relations i marketing medialny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 285 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2314 
 
 

  



 

 

Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole 
efektów uczenia 
się dla 
specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, do 
których odnosi się 
przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium licencjackie     15           15 5 

K_W01, K_W02 
K_U02, K_U04, 
K_U10 
K_K01, K_K03 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 

Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien 
umieć zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Napisanie pracy licencjackiej (Zaliczenie ) 

Praktyki                 720 12 

K_W10,  
K_U01, K_U04 
K_K03 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi się 
przedmiot 

Treści programowe TREŚCI PROGRAMOWE: 
Praktyki studenckie praktyczne przygotowują studentkę/studenta do wymagań współczesnego rynku mediów. 

Poprzez rozwijanie umiejętności warsztatowych związanych z konkretnymi rodzajami mediów (prasa, radio, 
telewizja, internet) oraz różnorodnymi gatunkami i formami dziennikarskimi. Nie mniej istotnym elementem jest 
także poszerzenie kompetencji studentów z zakresu umiejętności autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. 
Praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem 
rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz zaplecza medialnego 
takich jako koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR. 

 
FORMA PRAKTYK: 
Praktyki zawodowe na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo mogą mieć formę: 

1. praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych, 



 

 

2. pracy zawodowej, 
3. praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.     

 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYK: 

1. Praktyki zawodowe na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo stanowią integralną część kształcenia, 

spójną z planem studiów i programem kształcenia z uwzględnieniem efektów kształcenia i podlegają 

zaliczeniu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zasadach odbywania praktyk 

zawodowych na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.  Praktyki zawodowe należą do grupy 

przedmiotów obowiązkowych, a ich zaliczenie w wymaganym terminie oznacza uzyskanie określonej 

liczby punktów zgodnie z systemem punktacji ECTS przyjętym dla oceny indywidualnych dokonań 

studenta. Wśród efektów kształcenia wymienia się: 

2. Posiadanie ugruntowanej wiedzy na temat zakresów i efektów oddziaływania mediów masowych na 

poszczególne grupy odbiorców w ramach szerokich (krajowych oraz międzynarodowych) audytoriów, 

struktur społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturalnych. 

3. Umiejętność diagnozowania wielowymiarowych zjawisk i procesów zmediatyzowanej rzeczywistości 

współczesnych systemów politycznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz zajmowania stanowisk, 

podlegających kryteriom rzetelności i uczciwości, względem różnych perspektyw teoretycznych 

i badawczych. 

4. Umiejętność krytycznego odbieranych treści oraz poddawania konstruktywnej krytyce działania innych 

osób. 

5. Odbywanie praktyki w formie pracy zawodowej wymaga zgody opiekuna praktyk zawodowych na kierunku 

Dziennikarstwo i medioznawstwo, który zobowiązany jest zweryfikować czy zakres działalności podmiotu, 

w którym pracuje student/studentka oraz zakres obowiązków pracowniczych studenta/studentki zapewnia 

możliwość osiągnięcia efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk oraz czy pracodawca gotowy jest 

udzielić informacji niezbędnych do oceny stopnia osiągnięcia przez studenta/studentkę efektów uczenia 

się zdefiniowanych dla praktyk zawodowych.    

6. Praktyki powinny odbywać się w instytucjach gwarantujących realizację programu praktyk. Do tych 

instytucji należą przede wszystkim: publiczne i niepubliczne instytucje związane z funkcjonowaniem rynku 

mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe), koncerny medialne, 

drukarnie, wydawnictwa, firmy PR-owe, agencje reklamowe, biura prasowe jednostek samorządu 

terytorialnego (Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, Urząd 

Wojewódzki), biura prasowe organów władzy państwowej, organizacji pozarządowych i instytucji kultury 

(teatry, opera, muzea). 



 

 

7. Oprócz wymienionych, przykładowych instytucji studentka/t ma możliwość realizacji praktyki w innym niż 

wskazane miejsca. Wówczas konsultuje swój wybór z opiekunem praktyk z Wydziału Dziennikarstwa, 

Informacji i Bibliologii UW i po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji może rozpocząć praktykę. 

8. Studentka/student jest zobowiązana/ny do odbycia zawodowej praktyki ciągłej w ciągu 3 lat studiów 

pierwszego stopnia, w systemie stacjonarnym. Oznacza to, że całą lub część praktyki można odbyć już 

na I roku studiów. Ostatecznym terminem rozliczenia praktyki ciągłej jest VI semestr studiów pierwszego 

stopnia. 

9. Rozliczenie praktyki ciągłej jest warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do obrony pracy 

dyplomowej. 

10. Studentka/student, jest zobowiązana/y nie późnej niż miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, przedłożyć 

opiekunowi praktyki samodzielnie wypełnione skierowanie na praktyki w celu uzyskania akceptacji 

i podpisu.  

11. Rozliczenie praktyk następuje w VI semestrze studiów I stopnia, nie później niż miesiąc przez obroną 

pracy dyplomowej. Oznacza to, iż studentka/t musi przedłożyć opiekunowi praktyk z Wydziału 

Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW wypełniony komplet dokumentów nie później niż do 15 sierpnia. 

12. Wymiar praktyk zawodowych określa program studiów. Studenci są zobowiązani do zrealizowania: 

13. 720 godzin – w przypadku studiów pierwszego stopnia, w systemie stacjonarnym. 

14. Praktyki realizowane są w ciągu roku, bądź w terminach poza rokiem akademickim (lipiec, sierpień, 

wrzesień), zgodnie z programem kształcenia, programem studiów, w tym planem studiów i siatką godzin 

danego kierunku bądź specjalności, zgodnie z zapisami w sylabusie. 

15. Podczas trwania praktyki studentka/t powinna/en wykazać się zdolnością samodzielnego, krytycznego 

myślenia, analizowania zjawisk oraz procesów dotyczących szeroko pojętej branży medialnej.  

16. Praktyka może być realizowana w całości w jednej instytucji lub podzielona na kilka części w różnych 

placówkach. 

17. Praktyki można odbywać u wielu organizatorów praktyk. W celu zaliczenia praktyk odbywanych u różnych 

organizatorów praktyk sumuje się wymiar godzinowy praktyk odbytych u wszystkich organizatorów 

praktyk. 

18. Decyzję o zmianach w zakresie terminu czy sposobu organizacji odbywania praktyk, podejmuje opiekun 

praktyk zawodowych. 

19. Praktyka zawodowa zaliczana jest na ocenę przez opiekuna praktyk zawodowych. Podstawą do 
wystawienia oceny z praktyki odbytej w jednostce UW lub w podmiocie zewnętrznym (także z praktyki 
odbytej w formie pracy zawodowej) jest zaświadczenie o przebiegu praktyk i osiągniętych efektach uczenia 
się wystawione przez podmiot przyjmujący studenta na praktyki, opinia o wykonywaniu obowiązków 
służbowych wystawiona przez przełożonego oraz ankieta ewaluacyjna o przebiegu praktyk i osiągniętych 
efektach uczenia się wypełniona przez studenta.  



 

 

20. Studentka/student ma obowiązek zaliczyć praktyki (lub uzyskać zgodę na uznanie praktyk za odbyte) 

w terminie wskazanym w planie studiów, jednak nie później niż  miesiąc przed obroną pracy dyplomowej. 

21. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyk jest dokonanie przez opiekuna praktyk zawodowych wpisu do 

USOSa. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Zaświadczenie o przebiegu praktyk, opinia o wykonywaniu obowiązków służbowych, ankieta (auto)ewaluacyjna 
o przebiegu praktyk (Zaliczenie na ocenę) 

Zajęcia fakultatywne                 

 30 
(mini
mum
) 

3 

K_W01, K_W02 
K_U02, K_U04, 
K_U10 
K_K01, K_K03 
S1_W03, S3_W01,    
S1_U04, S3_U02 
S1_K01, S3_K05 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone 
jako zajęcia do wyboru organizowane przez Wydział.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę) 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 

Warsztat 
specjalizacyj
ny cz. III 

Specjalizacja 
radiowa 

        60       60 10 

K_W09, K_W12, 
K_W13,  K_U05, 
K_U07, K_U10, 
K_U12, K_K01, 
K_K02, S1_W01, 
S1_U02, S1_U04, 
S1_U06, 1_K05 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Specjalizacja 
telewizyjna 

Specjalizacja 
dziennikarstwo 
multimedialne 

Specjalizacja 
prasowa 

Specjalizacja 
analityk mediów 

Treści programowe Zajęcia mają charakter fakultatywny. Studenci, który wybiorą specjalizację telewizyjną lub radiową poznają 
najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące realizacji programów telewizyjnych i radiowych. Studenci chcący 
doskonalić swój warsztat pisarski wybierają specjalizację prasową na której tworzą teksty z różnych gatunków 
dziennikarskich. Na specjalizacji analityk mediów studenci zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami 
badawczymi oraz z zastosowaniem różnych metod i technik badawczych. Wykładowcy z specjalizacji 
dziennikarstwo on-line zapoznają studentów między innymi z metodami konstrukcja stron w Sieci, multimediami 
czy komercją sieciową. Studenci na specjalizacji dziennikarstwo multimedialne dowiadują jak między innymi 



 

 

docierać do źródeł i gromadzić dokumentację, w jaki sposób selekcjonować informacje oraz przekształcać je 
w komentarze, recenzje, krótkie formy dokumentalne i reportaże. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

III przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Pracownia Krótkich Form 
Filmowych 

        60       60  3 

K_W03, K_W09, 
K_W12, K_W13, 
K_W14, K_U03, 
K_U08, K_U11 
K_K03, K_K04, 
K_K06, S2_W03, 
S2_W05, S2_W07 
S2_U03, S2_K03, 

sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 

Treści programowe Zajęcia „Pracownia krótkich form filmowych” ma za zadanie przedstawienie studentom metod realizacji krótkich 
prasowych form wideo takich jaki: wywiad, relacja, reportaż. Omówione zostaną techniczne aspekty takie jak: 
oświetlenie, dźwięk, obraz, podstawowy montaż. Analizowane również będą tematy takie jak: wybór tematu, wybór 
bohatera, dokumentacja, narracja. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

Słowo wobec fotografii       30         30  3 

K_W03, K_W09, 
K_W14, K_U08, 
K_U11, K_U13, 
K_U15, K_K03, 
K_K04, K_K06 
S2_W02, S2_U05, 
S2_U10, S2_K03, 
S2_K05 

sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 

Treści programowe W ramach przedmiotu student zdobywa umiejętność pisania i redagowania narracyjnego tekstu towarzyszącego 
fotografiom. Gatunkiem omawianym realizowanym w tym kontekście jest Reportaż. Ważnym uzupełnieniem zajęć 
będą warsztaty związane z pisaniem i redagowaniem pracy licencjackiej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Inne (praca pisemna (Zaliczenie na ocenę) 

Fotografia reklamowa         60       60 4 

K_W03, K_W09, 
K_W12, K_W13 
K_U03, K_U07, 
K_U08, K_U11, 
K_U15 
K_K05, K_K06, 
S2_W01, S2_W05 

sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 



 

 

S2_U01, S2_U10 
S2_K01 

Treści programowe Nauka fotografowania w warunkach studyjnych, z wykorzystaniem lamp błyskowych ze światłem modelującym 
i osprzętem oświetleniowym, teł barwnych, stołu bezcieniowego. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

IV przedmioty właściwe dla danej specjalności public relations i marketing medialny 

Laboratorium PR cz. II         60       60 2 

K_W01, K_W04, 
K_W05, K_W08, 
K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U07 
S3_W02, S3_W04, 
S3_06, S3_U01, 
S3_U02, S3_U06 
S3_K01, S3_K05 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe W realizacji przedmiotu – w formie gościnnych wykładów - uczestniczą doświadczeni specjaliści public relations, 
którzy przekazują zgromadzonym studentom informacje praktyczne z zakresu public relations, promocji, 
marketingu, komunikacji, reklamy, etyki PR i biznesu oraz narzędzi zarządzania komunikacją. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Teoria organizacji i zarządzania         30       30 3 

K_W01, K_W04, 
K_W05, K_W07 
K_U04, K_U05, 
K_U07, K_K01, 
K_K04, K_K06 
S3_W01, S3_W02 
S3_U01, S3_U02 
S3_K01, S3_K10 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe Jest to przedmiot, w ramach, którego studenci poznają zasady funkcjonowania organizacji i sposoby zarządzania 
nimi. Przedmiot wprowadzi ich w obszar działań celowych, ukaże potrzebę koordynacji wysiłku zbiorowego, 
przybliży mechanizmy motywacji, pokaże kształtowanie się kultury korporacyjnej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Komunikacja korporacyjna   30             30 2 

K_W01, K_W03, 
K_W08, 
K_U04, K_U07, 
K_U08, K_U11 
K_K03, K_K04 
S3_W04, S3_W08 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 



 

 

S3_U03, S3_U10 
S3_K05, S3_K07 

Treści programowe Program zajęć obejmuje takie zagadnienia jak: komunikacja korporacyjna - istota, funkcje, narzędzia; procesy w 
komunikacji korporacyjnej planowanie i strategia; interesariusze i ich rola w organizacji; marka – tożsamość, 
reputacja, wizerunek, misja, wizja, wartości, identyfikacja wizualna. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Marketing medialny - warsztaty      60         60 3 

K_W01, K_W04, 
K_W05, K_W08, 
K_U05, K_U07 
K_K01 
S3_W01, S3_W04 
S3_U02,  
S3_K09 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe Przedmiot ma na celu praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej. Studenci pracują w grupach, tworząc od 
podstaw swój własny produkt medialny, wyceniając go, planując jego dystrybucję oraz promocję. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test, (zaliczenie na ocenę) 

 
 

Na specjalności dziennikarstwo  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 105 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2119 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 195 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2509 

Na specjalności public relations i marketing medialny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2314 
 

  



 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów. 

 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie 

punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk humanistycznych 
historia 2% 

językoznawstwo 6% 

Dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych 

informatyka techniczna i 
telekomunikacja 

1% 

Dziedzina nauk społecznych 
nauki o komunikacji społecznej i 

mediach 
66% 

Dziedzina sztuki 
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 

sztuki 
18% 

”. 
 



 
Załącznik nr 11 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
„Załącznik nr 20 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

PROGRAM STUDIÓW 

dziennikarstwo i medioznawstwo 
 

nazwa kierunku studiów dziennikarstwo i medioznawstwo 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Journalism and Media Studies 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil praktyczny 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia niestacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom (nazwa kwalifikacji w 
oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

80 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

9 

 
 



Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk humanistycznych 

historia 5%  

językoznawstwo 12%  

Dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych 

informatyka techniczna i telekomunikacja 15%  

Dziedzina nauk społecznych 
nauki o komunikacji społecznej 

i mediach 
56% 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Dziedzina sztuki 
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 

sztuki 
12%  

Razem: - 100% - 

 
 
Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji 
na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
różne struktury i instytucje medialne w ramach społeczeństwa informacyjnego w wymiarze krajowym, 
europejskim i globalnym 

P6S_WG 
P6S_WK 

K_W02 struktury, instytucje i procesy społeczne w ramach społeczeństwach demokracji liberalnej P6S_WG 

K_W03 typy, sposoby i efekty komunikacji społecznej oraz telekomunikacji P6S_WG 

K_W04 instytucje prawne i relacje między nimi zachodzącymi w państwach demokratycznych P6S_WG 



K_W05 
akty normatywne regulujące funkcjonowanie systemu medialnego oraz systemów informatycznych 
i telekomunikacyjnych 

P6S_WG 

K_W06 najbardziej wpływowe prądy filozoficzne P6S_WG 

K_W07 najważniejsze postacie, instytucie, wydarzenia i procesów ostatnich dwóch stuleci 
P6S_WG 
P6S_WK 

K_W08 
instytucje, zjawiska, relacje i procesy natury ekonomicznej, warunkujące funkcjonowanie wolnego rynku na 
poziomie krajowym, europejskim i globalnym 

P6S_WG 
P6S_WK 

K_W09 gatunki i typy wypowiedzi dziennikarskich P6S_WG 

K_W10 
struktury, zadania i cele podmiotów konstytuujących system ekonomiczny i uczestniczących w charakterze 
zleceniodawców i mocodawców w systemie medialnym 

P6S_WG 

K_W11 
zasady BHP w sali wykładowej, zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz zasady udzielania 
pierwszej pomocy przedlekarskiej. 
 

P6S_WG 

K_W12 
dyscypliny pochodne sztukom plastycznym (poligrafia, obróbka obrazu, projektowanie graficzne) 
pozwalająca realizować zadań zespołowych i interdyscyplinarnych. 

P6S_WG 
P6S_WG 

K_W13 
zasady funkcjonowania zawodu artysty fotografa, posługującego się współczesnymi technikami o 
charakterze multimedialnym w kontekście finansowym, marketingowym i prawnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw autorskich i pokrewnych. 

P6S_WG 
P6S_WG 

K_W14 metody i narzędzia skutecznego porozumiewania się. P6S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 identyfikować grupy społeczne, rozpoznawać relacje między nimi zachodzące oraz nimi zarządzać. P6S_UK 

K_U02 
rozróżniać poszczególne instytucje polskiego systemu medialnego oraz analizować relacje, jakie między 
nimi zachodzą. 

P6S_UW 

K_U03 scharakteryzować i używać różne style wypowiedzi. P6S_UW 

K_U04 
rozpoznawać, analizować oraz zarządzać relacjami komunikacyjnymi na poziomie interpersonalnym, 
grupowym, instytucjonalnym oraz masowym. 

P6S_UO 

K_U05 
analizować różne akty prawne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu medialnego oraz systemów 
informacyjnych i telekomunikacyjnych 

P6S_UW 

K_U06 rozróżniać prądy filozoficzne warunkujące współczesne systemy wartości. 
P6S_UW 

 

K_U07 porządkować, analizować oraz łączyć ze sobą różne fakty, problemy, zdarzenia i procesy historyczne. P6S_UW 



K_U08 budować skuteczny komunikat perswazyjny. P6S_UK 

K_U09 
rozpoznawać cele projektów badawczych dedykowanych mediom oraz dostosowywać do nich repertuar 
technik i metod badawczych. 

P6S_UW 
P6S_UO 

K_U10 
Rozpoznawać i analizować problemy natury politycznej, socjologicznej, ekonomicznej oraz kulturowej. 
Potrafi zebrać i zestawić różne stanowiska radzenia sobie z określonymi trudnościami, wskazując te 
najbardziej fortunne. 

P6S_UK 

K_U11 tworzyć skuteczne i perswazyjnie fortunne przekazy medialne. P6S_UK 

K_U12 przygotowywać wystąpień publicznych w formie ustnej i pisemnej w języku polskim i języku obcym. P6S_UK 

K_U13 
zrozumieć wzajemne relacje zachodzące pomiędzy formą dzieła a komunikatem z niego wynikającym 
przewidując efekty dzieła w kontekście społecznym estetycznym, kulturowym oraz prawnym 

P6S_UW 
P6S_UW 

K_U14 
właściwie rozumieć zagadnienia związane ze sztuką mediów, szczególnie zasady tworzenia przekazu 
medialnego oraz łączenia funkcji estetycznych z informacyjnymi. 

P6S_UW 
P6S_UW 

K_U15 samodzielnie wykonywać podstawowe zadania związane z komunikacją organizacji i podmiotów. 
P6S_UK 
P6S_UO 

 

K_U16 identyfikować cele badawcze dedykowanych komunikacji sieciowej i telekomunikacji P6S_UW 

K_U17 
dysponuje umiejętnościami językowymi w zakresie medioznawstwa zgodne z wymaganiami określonymi dla 
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

P6S_UK 
P6S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
do współtworzenia skutecznych w działaniu grup zawodowych oraz organizować pracę własną i zespołową 
w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów. 

P6S_KO 

K_K02 
współtworzenia różnego rodzaju projekty badawcze, mające na celu analizowanie podmiotów medialnych, 
jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne. 

P6S_KO 

K_K03 
do zaadaptowania  w szybki i skuteczny sposób  do nowej sytuacji, grupy społecznej, do nowych zmiennych 
okoliczności, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania pracy zawodowej lub twórczej . 

P6S_KO 

K_K04 podejmowania odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji działań w sferze medialnej. P6S_KO 

K_K05 zaprezentowania w sposób świadomy i profesjonalny własnej twórczości P6S_KR 

K_K06 profesjonalnego postępowania w ramach powierzonych mu zadań, szczególnie z zakresu komunikowania. P6S_KR 

 
 
 
 



Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 
 

Nazwa specjalności: dziennikarstwo 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych dla 
specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 
zasady tworzenia i edycji obrazu oraz dźwięku, ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, 
obiektów i systemów technicznych, ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm 
technicznych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów. 

K_W09, K_W12, K_W13, 

S1_W02 
jakie są główne cechy poszczególnych gatunków i umie pokazać te cechy w wybranych materiałów 
dla różnych typów mediów. 

K_W09, 

S1_W03 
zasady zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej, zna 
ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę 
z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów. 

K_W05, K_W14, 

S1_W04 
repertuar związany ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością, osiągniętą przez 
indywidualną pracę i poszukiwania, ma wiedzę z zakresu środków warsztatowych w stopniu 
niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych, 

K_W03, K_W07, K_W08, 

S1_W05 
problematykę związaną z technologiami stosowanymi w filmie i jest świadoma rozwoju 
technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością. 

K_W03, K_W07, K_W08, 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 
przeprowadzać rozmowy, gromadzić i selekcjonować materiały i łączenie w całość różnorodnych 
materiałów dziennikarskich oraz korzystać z podstawowych narzędzi dziennikarskich adekwatnych 
do realizowanej specjalizacji dla różnych typów mediów. 

K_U03, K_U04, K_U07 

S1_U02 przeanalizować każdy materiał dziennikarski, wykazując jego wady i zalety. K_U07, K_U10 

S1_U03 
posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych 
dla działalności inżynierskiej w świecie mediów elektronicznych i nowych mediów 

K_U04, K_U05, K_U08 

S1_U04 
dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania zaplecza mediów elektronicznych i nowych 
mediów i ocenić zwłaszcza ze studiowanym kierunkiem studiów istniejące rozwiązania techniczne 

K_U05, K_U07, K_U10 

S1_U05 
Ma doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń obiektów i systemów typowych dla 
studiowanego kierunku. 

K_U15 



S1_U06 
Świadomie korzysta z różnorodnych możliwości ekspresji jakie daje sztuka mediów (obraz, dźwięk, 
animacja, multimedia) – dobór narzędzi i materiałów. 

K_U11, K_U08, 

S1_U07 
podejmować zadania o charakterze kreacyjnym z wykorzystaniem wiedzy na temat techniki i 
technologii cyfrowych 

K_U03, K_U11, K_U08, 

S1_U08 twórczo i kreatywnie wykorzystywać trendy i tendencje obecne we współczesnych mediach K_U08, 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 
wychwycenia manipulacji informacyjnej, oraz posiada wiedzę umożliwiającą unikanie w praktyce 
naruszeń prawa prasowego i innych przepisów związanych z pracą dziennikarską. 

K_K04, K_K06 

S1_K02 zrozumienia na czym polega związek etyki dziennikarskiej z warsztatem dziennikarskim. K_K03, K_K04, K_K05 

S1_K03 
zrozumienia, na czym polega praca dziennikarza radiowego i TV, zwłaszcza w kontekście 
odpowiedzialności i stosowania się do zasad etyki zawodowej. 

K_K04, K_K06 

S1_K04 odróżnienia przekazu informacyjnego od publicystycznego oraz promocyjnego lub reklamowego K_K01, K_K04, K_K06 

S1_K05 zorganizowania pracy w zespole dziennikarskim. K_K01, K_K02 

 

Nazwa specjalności: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych dla 
specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 
konstrukcję obrazu cyfrowego, metody pracy z plikami graficznymi, użycia programu Photoshop, 
obróbkę plików graficznych oraz innych standardów technicznych związanych ze studiowanym 
kierunkiem. 

K_W03, K_W09, 

S2_W02 
zakres zastosowania fotografii we współczesnym projektowaniu reklamowym, wiedzę na temat roli 
znaków w identyfikacji i komunikacji wizualnej oraz roli fotografii w wizualizacji idei społecznych i 
politycznych. Zna metody łączenia materiału fotograficznego z elementami tekstowymi i graficznymi. 

K_W03, K_W09, K_W14 

S2_W03 
najważniejsze zagadnienia dotyczące kompozycji i estetyki obrazu oraz środków wyrazu 
artystycznego stosowanych w fotografii. Zna zasady budowania formalnie poprawnego obrazu w 
kadrze fotograficznym. Posiada wiedzę o różnorodnych technikach zdjęciowych i ich specyfice. 

K_W03, K_W09 



S2_W04 

historię o początkach fotografii, pionierach fotografii i pierwszych technikach fotograficznych oraz 
zastosowania fotografii w prasie, nauce, propagandzie, dokumentalistyce oraz jako niezależnego 
medium artystycznego. Zna zasady dotyczące poprawności warsztatowej przy realizacji 
najważniejszych klasycznych tematów fotograficznych. Posiada wiedzę o twórczości 
najwybitniejszych fotografów polskich i światowych. 

K_W12, K_W13 

S2_W05 

zasady pracy fotoreportera i fotografa specjalizującego się w dziedzinach: wydarzenia, sport, teatr, 
film, przyroda, architektura czy fotografia wojenna. Zna charakterystykę pracy w wydawnictwach 
oraz agencjach fotograficznych i reklamowych. Ma wiedzę o specyfice fotografii studyjnej - 
reklamowej, portretowej oraz fotografii mody. 

K_W12, K_W13 

S2_W06 
podstawowy zakres teorii mediów wizualnych, fotografii i realizacji obrazu, komunikacji 
intermedialnej i multimediów. 

K_W12, K_W13 

S2_W07 
zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z technikami i technologiami wykorzystywane we 
współczesnej fotografii i (techniki analogowe i cyfrowe). 

K_W12, K_W14 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 
posługiwać się graficznymi aplikacjami komputerowymi oraz projektować fotograficzne materiały 
reklamowe. Umie łączyć materiał zdjęciowy z elementami tekstowymi i graficznymi. 

K_U03, K_U07, 

S2_U02 

stosować poprawnie zasady tworzenia obrazów czarno-białych metodą analogową. Umie 
samodzielnie realizować fotograficzny materiał dziennikarski a także ilustrować za pomocą fotografii 
zamierzone cele wizualnej wypowiedzi w ramach klasycznych tematów fotograficznych oraz 
fotografii prasowej. 

K_U03, K_U14 

S2_U03 
stosować właściwy sprzęt i oświetlenie do realizacji określonych zadań fotograficznych oraz 
stosować kanony kompozycji obrazu. Potrafi realizować różnorodne tematy fotograficzne. Zna 
podstawowe funkcje programów graficznych do obróbki cyfrowej obrazów. 

K_U03, K_U08, K_U11 

S2_U04 
wskazać autora i tytuł najważniejszych obrazów w historii fotografii oraz umie rozpoznać historyczne 
techniki i technologie fotograficzne oraz wskazać najwartościowsze dzieła i ich wpływ na 
współczesną fotografię. 

K_U14 

S2_U05 
przygotować materiał do publikacji w prasie drukowanej i internetowej. Potrafi przygotować autorskie 
portfolio, dające mu szansę wejścia na zawodowy rynek fotografii prasowej. 

K_U13 

S2_U06 
swobodnie poruszać się w obrębie nowych technologii z wykorzystaniem mediów masowych, 
mediów poligraficznych i elektronicznych wykorzystując w sposób praktyczny wiedzę na temat 
kompozycji, proporcji, perspektywy, światłocienia i koloru. 

K_U03, K_U04 

S2_U07 
świadomie korzystać z różnorodnych możliwości ekspresji i kreacji twórczej jakie daje sztuka 
mediów (wykorzystanie fotografii, multimediów – dobór narzędzi i materiałów) 

K_U07, K_U08, K_U10 

S2_U08 podejmować zadania o charakterze kreacyjnym z wykorzystaniem technologii analogowej i cyfrowej K_U08, K_U11, K_U15 



S2_U09 kreatywnie wykorzystać trendy i tendencje obecne we współczesnych mediach. K_U08, K_U11, K_U15 

S2_U10 
podjąć pracę jako samodzielny fotograf, grafik oraz zorganizować plan i warsztat pracy potrzebnych 
do realizacji projektów. 

K_U08, K_U11, K_U15 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 
zastosowania we współczesnym świecie medialnym fotografii cyfrowej oraz rozumie różnice 
występujące miedzy zapisem obrazu na materiale negatywowym czarno-białym a zapisem cyfrowym. 

K_K05, K_K06, 

S2_K02 
zrozumienia na czym polega tendencyjna lub obiektywna konstrukcja materiału reportażowego oraz 
społeczną rolę i znaczenie fotografii dla kultury współczesnej. 

K_K03, K_K04, K_K06 

S2_K03 
wskazania związków i zależności między fotografią a innymi formami przekazu wizualnego, a także 
znaczenia fotografii dla rozwoju sztuki i kultury współczesnej. 

K_K03, K_K04, K_K06 

S2_K04 
określenia wartości dzieła fotograficznego, odnosząc je do czasu powstania i znaczenia dla historii 
oraz umiejętność budowania własnej, autorskiej wypowiedzi fotograficznej. 

K_K03, K_K04, K_K06 

S2_K05 

wzięcia odpowiedzialność za powierzone mu zadania w różnych obszarach związanych z fotografią, 
zgodnie z zasadami poprawnego funkcjonowania w społeczności zawodowej. Ma umiejętność 
skutecznego pozyskiwania materiałów fotograficznych z różnych źródeł oraz etycznego pozyskiwania 
informacji do wizualnego opisu w ramach fotoreportażu, z uwzględnieniem praw autorskich. 

K_K04 

 

Nazwa specjalności: public relations i marketing medialny 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych dla 
specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 
uwarunkowania prawne i etyczne dotyczące działalności z zakresu PR, środków masowego przekazu 
i komunikacji społecznej. 

K_W04, K_W05 

S3_W02 
historię, ewolucji i zmianach w zakresie public relations na przestrzeni XX i XXI wieku, przebiegające 
w ramach dziedziny w Polsce i na świecie. 

K_W01, K_W07 

S3_W03 
podstawowe uwarunkowania i techniki reklamy i promocji, struktury rynku reklamowego w kraju i za 
granicą oraz znaczenie reklamy i innych narzędzi komunikacji marketingowej w procesie 
komunikowania i oddziaływaniu na odbiorców. 

K_W02, K_W03 



S3_W04 
podstawowe uwarunkowania i kierunki rozwoju marketingu medialnego oraz teorii organizacji 
i zarządzania w aspekcie krajowym i zagranicznym, jak również ich znaczenie w procesie 
skutecznego komunikowania. 

K_W01, K_W08, 

S3_W05 
wiedzę z zakresu etykiety językowej, komunikacji wizualnej i autoprezentacji niezbędną do ich 
skutecznego i właściwego wykorzystania w procesie komunikowania. 

K_W13, K_W14, 

S3_W06 
podstawową terminologię właściwą dla nauk o komunikowaniu, public relations i dziedzin pokrewnych 
oraz działalności z tego zakresu. 

K_W01, 

S3_W07 
prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania, jak i dobrych praktykach instytucji 
medialnych, public relations, reklamowych, itp., oraz o rynku, na którym działają. 

K_W01, K_W08 

S3_W08 odbiorców kultury, mediów, działań public relations, marketingowych i reklamowych. K_W08, K_W03 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 
dostrzegać i dokonać logicznych obserwacji i interpretacji zjawisk z obszaru komunikowania 
masowego, public relations, marketingu i reklamy. 

K_U04, 

S3_U02 
analizować procesy komunikowania i działań public relations na podstawie nabytej wiedzy 
teoretycznej z tego zakresu. 

K_U05, K_U07 

S3_U03 
poddać analizie przyczyny występowania i przebieg zjawisk w obrębie dziedzin komunikowania, 
public relations, marketingu, reklamy, teorii organizacji i zarządzania, itp. 

K_U07 

S3_U04 
efektywnie projektować i prowadzić działania public relations w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną 
i praktyczną. 

K_U03, K_U08, K_U11 

S3_U05 
projektować i prowadzić działania z zakresu promocji organizacji i osób z wykorzystaniem 
standardów najlepszych praktyk. 

K_U03, K_U08, K_U11 

S3_U06 
rozpoznać normy etyczne public relations i posługuje się nimi w praktyce w oparciu o kodeksy etyki 
zawodu i najlepszych praktyk. 

K_U04, K_U06, 

S3_U07 współpracować przy zadaniach strategicznych public relations i marketingu medialnego. K_U04, K_U08, K_U11 

S3_U08 
posługiwać się narzędziami i strategiami komunikowania z publicznościami (m.in. wewnętrznego 
i zewnętrznego) w oparciu o nabytą wiedzę i najlepsze praktyki. 

K_U04, K_U08, K_U11 

S3_U09 
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu źródeł i 
sposobów zasadnych dla public relations i komunikowania społecznego. 

K_U04, K_U15, 

S3_U10 
pracować indywidualnie i współpracować w zespole w zakresie zadań związanych z działaniami 
public relations. 

K_U04, K_U15 

 
 



Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 przestrzegania norm i zasad kodeksów praktyki dziennikarskiej, marketingowej oraz pr-owskiej. K_K04, K_K06 

S3_K02 świadomej odpowiedzialności i konsekwencji działań w sferze medialnej. K_K04, K_K06 

S3_K03 
aktywnego uczestniczenia w działaniach grupowych z zakresu public relations i szeroko pojętego 
komunikowania w ramach organizacji lub podmiotów. 

K_K03, K_K06 

S3_K04 uczestniczenia w pracach zespołów realizujących konkretne działania i projekty public relations. K_K03, K_K06 

S3_K05 
zastosowania aspektów prawnych i instytucjonalnych, na których opiera się funkcjonowanie 
organizacji i podmiotów związanych z public relations. 

K_K04 

S3_K06 
przewidywania skutków podejmowanych decyzji i działań w obszarze public relations 
i komunikowania na podstawie wiedzy dziedzinowej i ogólnopoznawczej, jak też działać w sposób 
przedsiębiorczy. 

K_K02, K_K04 

S3_K07 
do pracy w instytucjach i organizacjach publicznych, gospodarczych, prywatnych, pozarządowych 
i rządowych w zakresie komunikowania i public relations. 

K_K03, 

S3_K08 
komunikowania się z publicznością na zasadach określonych w teorii public relations, 
komunikowania społecznego, masowego i interpersonalnego, promocji sprzedaży, marketingu 
medialnego, logiki, etc. 

K_K05 

S3_K09 
rozwijania zdobytej wiedzy i doskonalić zdobyte umiejętności zarówno w zakresie przedmiotowym 
public relations, jak i pozostałych. 

K_K01 

S3_K10 
etycznego postępowania w pracy w dziedzinie public relations i pokrewnych, w szczególności 
w oparciu o dziedzinowe branżowe kodeksy etyczne, krajowe i zagraniczne. 

K_K04, K_K06, 

S3_K11 wzięcia odpowiedzialności za powierzone mu zadania. K_K04, K_K06, 

S3_K12 
skutecznego pozyskiwania i selekcjonowania informacji z wykorzystaniem różnorodnych źródeł oraz 
wykorzystania ich do aktywności zawodowej, prywatnej, zdobywania i doskonalenia wiedzy 
i umiejętności. 

K_K02, K_K05 

S3_K13 
prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu 
specjalisty public relations. 

K_K01, K_K04, K_K06 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0). 



 
 

Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
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Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Wybrane zagadnienia z historia 
Polski 

 18       18 3 
K_W07, 
K_U07 
K_K02 

historia 

Treści programowe Przedmiot prowadzony jest przez różnych wykładowców. Każdy z nich prezentuje historię Polski z innej perspektywy. 
Studenci wybierają jaki zakres ich interesuje. Zajęcia mają za zadanie przedstawić studentom wybrane aspekty historii 
Polski z uwzględnieniem kwestii politycznych, kulturowych i społecznych 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Wybrane zagadnienia z historii 
powszechnej 

 18       18 3 
K_W07, 
K_U07 
K_K02 

historia 

Treści programowe Przedmiot prowadzony jest przez różnych wykładowców. Każdy z nich prezentuje historię powszechną z innej 
perspektywy. Studenci wybierają jaki zakres ich interesuje. Na zajęciach przekazana jest podstawowa wiedza o 
najważniejszych zagadnieniach politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Mikroekonomia 18        18 4 
K_W07, 
K_U07 
K_K02 

nauk o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem 
podstawowych pojęć, najważniejsze typy regulacji ekonomicznej, systemy gospodarowania, polityka fiskalna oraz 
globalne rachunki gospodarcze, inflacja, wzrost gospodarczy, budżet, inflacja, teorie cyklu koniunkturalnego, teoria 
pieniądza. 



Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Test, (zaliczenie na ocenę) 

Podstawy prawa 18   18     36 4,5 
K_W04, K_W05 
K_U05 
K_K04 

nauk o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z zakresu nauki o państwie, teorii prawa, prawa konstytucyjnego, 
administracyjnego, karnego i cywilnego. Podstawowym kryterium doboru analizowanych pojęć i instytucji jest ich 
późniejsze wykorzystywanie w prawie prasowym i autorskim. Nadto w ramach przedmiotu jest wprowadzenie  
i uporządkowanie wiedzy dotyczącej takich pojęć, jak państwo i jego formy, demokracja, suwerenność  
i praworządność. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

W - Test, (zaliczenie na ocenę) 
Ć – Test, Inne (kolokwium) (zaliczenie) 

Polskie media w XX wieku 
 18       18 4 

K_W07, 
K_U07 
K_K02 

nauk o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Konwersatorium ma pogłębić wiedzę o polskich mediach w przełomowym dla nich dwudziestym stuleciu. Część 
pierwsza zajęć poświęcona będzie analizie systemu prasy, rozwojowi radiofonii w XX- leciu międzywojennym, a także 
prasie lat wojny i okupacji hitlerowskiej. Część druga koncentruje się na polskich mediach  w kraju i na emigracji po 
1945 roku. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test,  (Zaliczenie na ocenę) 

Gatunki dziennikarskie 18        18 3 
K_W03, K_W14 
K_U12 
K_K06 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Program wykładu obejmuje prezentację zarówno genealogii form wypowiedzi dziennikarskiej i ich ewolucji na 
przestrzeni wieków, jak i wyznaczników kompozycyjnych, formalnych i treściowych poszczególnych gatunków  
i odmian. W oparciu o przykłady studenci zapoznają się także z funkcjami typowych form informacyjnych  
i publicystycznych w prasie i mediach elektronicznych. Osobne miejsce zajmuje omówienie wybranych form 
publicystycznych, takich jak: felieton, reportaż czy esej. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny, Test (Egzamin) 

Fotografia w kulturze wizualnej  18       18 3 
K_W12 
K_U14 
K_K06 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W ramach zajęć słuchacze zapoznają się z przemianami w kulturze wizualnej jakie nastąpiły po pojawienia się 
fotografii i innych mediów bazujących na mechanicznym i elektronicznym zapisie obrazu. Słuchacze zapoznają się 
z rolą komunikatów obrazowych w życiu społecznym i poznają narzędzia estetyczne pozwalające na budowanie 
wypowiedzi wizualnych by służyły informowaniu, promocji i reklamie oraz tworzeniu swobodnych wypowiedzi 
w obszarze sztuki. 



Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Podstawy public relations 18        18 3 
K_W03 
K_U08, K_U11 
K_K01 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przedmiot jest wprowadzeniem do tematyki komunikowania organizacji, instytucji, firm i stowarzyszeń z różnymi 
grupami w ich otoczeniu. Kurs ma zapoznać uczestników z podstawowymi koncepcjami, głównymi obszarami, 
narzędziami i technikami PR, wypracowanymi w teorii i w praktyce polskiej i zagranicznej. 
Program zajęć obejmuje między innymi: 
1/ zaprezentowanie PR jako jednej z zasadniczych funkcji zarządzania organizacjami z różnych sektorów, 
2/ wskazanie ewolucji i form public relations, sposobów uprawiania, organizacji funkcji PR, 
3/ przedstawienie zastosowań public relations w praktyce życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego 
i politycznego. 
Odwołania do praktyki public relations będą służyły przybliżeniu uczestnikom zadań wykonywanych przez 
konsultantów public relations, spełnianych przez nich ról i zasad współpracy z innymi specjalistami i działami 
w instytucjach. Dzięki temu studenci lepiej zrozumieją pozycję i zadania dyscypliny w nowoczesnym komunikowaniu 
i zarządzaniu. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Lektorat*   60      60 2 
K_U17 
K_U12 

 

Treści programowe Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój 
umiejętności językowych na odpowiednim poziomie) 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (zaliczenie na ocenę) 

BHP        4 4 0,5   

Treści programowe Celem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test (Zaliczenie) 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 226 

Na specjalności dziennikarstwo  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1152 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1441 

Na specjalności public relations i marketing medialny 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1318 
 
 



Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Makroekonomia 18               18 4 
K_W02, 
K_U02 
K_K01 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem 
podstawowych pojęć, najważniejsze typy regulacji ekonomicznej, systemy gospodarowania, polityka fiskalna oraz 
globalne rachunki gospodarcze, inflacja, wzrost gospodarczy, budżet, inflacja, teorie cyklu koniunkturalnego, teoria 
pieniądza. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Test, (zaliczenie na ocenę) 

Prawo prasowe z elementami 
własności intelektualnej 

18     18         36 3,5 
K_W04, K_W05 
K_U05 
K_K04 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przedmiot stanowi fragment bloku przedmiotów prawnych, tworzących sekwencję przedmiotową: podstawy prawa 
(przedmiot poprzedzający), prawo prasowe, prawo autorskie (przedmiot kończący). Celem jest: 
 1. omówienie materiału normatywnego, wyznaczającego ramy prawne działania mediów, a także dostępu do 
informacji publicznej (prawa i obowiązki w procesie komunikowania, zakres tajemnic – zwłaszcza dziennikarskiej, 
ochrona prywatności, prawo do wizerunku, autoryzacja itp.)   
2. nauczenie, poprzez analizę kazusów, interpretacji zjawisk i oceny materiałów prasowych z punktu widzenia ich 
legalności. W efekcie student nabywa umiejętność stosowania prawa w praktyce dziennikarskiej i public relations . 
3. nauczenie samodzielnego pisania wniosków o rejestrację dziennika lub czasopisma, sprostowań informacji 
nieprawdziwej bądź nieścisłej i odpowiedzi na stwierdzenia zagrażające dobrom osobistym, sprawozdań sądowych, 
tekstów krytycznych, odpowiedzi na krytykę prasową.   

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

W – Egzamin pisemny (egzamin) 
Ć –Projekt (zaliczenie) 

Socjologia mediów       18         18 4 
K_W02, K_W04 
K_U01 
K_K01 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 



Treści programowe Przedmiot poświęcony jest różnym zagadnieniom związanym z wpływem mediów na procesy społeczne –
wspólnotowe (socjologiczne) w ramach wielowektorowych relacji, jakie zachodzą między osobami, poszczególnymi 
grupami społecznymi, wreszcie instytucjami medialnymi, politycznymi, biznesowymi, czy też kulturalnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Test, (zaliczenie na ocenę) 

Przedmiot ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk humanistycznych 

                

15 
(mini
mum
) 

3   
  
  

Treści programowe Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku 
studiów 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 

Lektorat   60      60 2 
K_U17 
K_U12 

 

Treści programowe Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój 
umiejętności językowych na odpowiednim poziomie) 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (zaliczenie na ocenę) 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo i public relations i marketing medialny 

Filozofia 18               18 3 
K_W06 
K_U06 
K_K04 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Najpierw zostaną omówione podstawowe zagadnienia metafilozofii, następnie główne problemy trzech podstawowych 
działów filozofii: ontologii, epistemologii i aksjologii, wreszcie przedstawione zostaną zasadnicze problemy wybranych 
tzw. „filozofii dziedzinowych”, czyli filozofii człowieka, filozofii umysłu, filozofii dziejów (historiozofii), filozofii religii 
i filozofii nauki. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Egzamin pisemny (Egzamin) 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 

Wykład monograficzny z zakresu 
medioznawstwa 

18               18 3 

K_W02, K_W03, 
K_W09,  
K_U02, K_U04, 
K_U09, K_U14 
K_K01, K_K03, 
K_K04,  
S1_W03,  
S1_U02, S1_U04 
S1_K02, S3_K03,  

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
 



Treści programowe W każdym roku akademickim proponowane są zajęcia o tematyce związanej z dziennikarstwem i komunikowaniem 
społecznym. Zajęcia dostosowane są do aktualnej tematyki branżowej i potrzeb rynkowych. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Test, (Egzamin) 

Historia polskiej prasy 18               18 3,5 

K_W07,  
K_U07 
K_K02 
S1_W04, S1_W05 
S1_U01, S1_U04 
S1_K03, 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przedmiot obejmuje całość czasopiśmiennictwa polskiego od momentu jego powstania w połowie XVI wieku aż po 
lata dziewięćdziesiąte XX w 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Warsztat dziennikarski         18       18 4 

K_W09, 
K_U03, K_U04, 
K_U07, K_U10 
K_K01, K_K04, 
K_K06, 
S1_W02,  
S1_U1, S1_U02 
S1_K03, S1_K04 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Program zajęć obejmuje:  
• zapoznanie studentów z różnymi gatunkami dziennikarskimi  
• nauczenie podstaw zbierania materiałów dziennikarskich i pisania tekstów prasowych  
• zapoznanie ze słownictwem dziennikarskim i specyfiką pracy redakcyjnej  
• nauczenie redagowania tekstu prasowego  
• ćwiczenie kreatywności  
Wiedza przekazywana na zajęciach z tego przedmiotu wprowadza systematycznie studentów w temat, uczy podstaw 
we wszystkich gatunkach dziennikarskich, przygotowuje do dalszych zajęć w ramach specjalizacji dziennikarskich: 
prasowej, radiowej, telewizyjnej. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się  Egzamin, Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Historia fotografii   18             18 4,5 

K_W12, K_W13 
K_U14 
K_K03, K_K04, K_K06 
S2_W04,  
S2_U04 

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 



S2_K03 

Treści programowe W trakcie zajęć słuchacze poznają pierwsze 90 lat istnienia fotografii, z jednej strony jako istotnego wynalazku, stale 
rozwijanego w wymiarze warsztatowym, z drugiej jako systemu zapisywania obrazów rzeczywistości 
i wyimaginowanych wizji artystycznych. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Pracownia podstaw fotografii         36       36 4 

K_W05, K_W14, 
S2_W03, S2_W07 
S2_U03,  
S2_K02 

sztuki plastyczne 
i konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe W ramach zajęć przedstawiane są zagadnienia dotyczące technicznych i estetycznych podstaw fotografii 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

Estetyka fotografii   18     36       72 5 

K_W03, K_W09 
K_U03, K_U14 
K_K03, K_K04, K_K06 
S2_W03,  
S2_U02, 
S2_K03 

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe W ramach zajęć przedstawiane są zagadnienia dotyczące estetyki i kompozycji obrazu fotograficznego. W oparciu 
o liczne przykłady z fotografii współczesnej studenci poznają różnorodność tematyczną i formalną fotograficznego 
obrazowania. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

K – Test, (zaliczenie) 
L – projekt. (zaliczenie na ocenę) 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności public relations i marketing medialny 

Public relations, komunikowanie i 
promocja w Polsce i na świecie 

  18             18 3 

K_W01, K_W07, 
K_W08 
K_U04, 
K_K02, K_K05 
S3_W02, S3_W07 
S3_U01,  
S3_K08, S3_K12 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W ramach przedmiotu prezentowane są i omawiane treści związane z public relations i komunikacją społeczną oraz 
marketingową, dotyczące najnowszych i interesujących trendów obecnych w Polsce i na świecie. Zajęcia mają za 
zadanie wprowadzić studentów w tematykę komunikacji społecznej i marketingowej poprzez prezentację, dyskusję 
i zderzenie opinii. Ich celem jest także zbudowanie podstawowego korpusu wiedzy, rozbudzenie i skanalizowanie 
zainteresowań z zakresu public relations i komunikacji. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 



Komunikacja w nowych mediach   18             18 3,5 

K_W02, K_W03, 
K_W08 
K_U07 
K_K02, K_K04, 
K_K06, 
S3_W03, S3_W08 
S3_U03, 
S3_K06, S3_K10 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Podczas wykładu zostaną omówione zagadnienia dotyczące komunikowania się w nowych mediach. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Trening PR         18       18 4 

K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W08,  
K_U04, K_U15, 
K_K03, K_K06 
S3_W01, S3_W08 
S3_U09, S3_U10 
S3_K04 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Wprowadzenie do praktyki PR, zbliżone do pracy agencji PR/komórki PR w organizacji. Warsztatowy charakter zajęć 
sprawia, że elementy teoretyczne są ograniczone do minimum. Zadania są wykonywane w zespołach i indywidualnie. 
Każdy zespół realizuje program PR dla istniejącej organizacji. Działa wg zasad w realiach biznesowych: od kontaktu 
z organizacją (klientem) przez raportowanie postępu prac po prezentację efektów. Taka formuła pozwoli na zebranie 
doświadczeń, także z użycia różnych narzędzi PR. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

Na specjalności dziennikarstwo  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 219 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1152 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 273 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1441 

Na specjalności public relations i marketing medialny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 219 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1318 
 
 



Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Systemy medialne ma świecie  18   18     36 2 

K_W01, K_W02, 
K_W05 
K_U02 
K_K06 
 
 

nauk o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W toku nauczania przedmiotu charakteryzowane instytucje i systemy informacji masowej działające w różnych krajach 
europejskich oraz pozaeuropejskich, w tym w USA. 
Charakterystyka systemów występujących w poszczególnych krajach obejmuje zarówno strukturę organizacyjną 
i zasady działania kluczowych instytucji zajmujących się gromadzeniem i rozpowszechnianiem informacji, jak też 
ogólne mechanizmy regulujące działanie i współdziałanie tych instytucji w ramach systemu krajowych nadawców. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

W – Egzamin pisemny (egzamin) 
Ć – Test (zaliczenie) 

Technologie informacyjne 
mediów 

18        18 3 

K_W03 
K_U04, K_U16 
K_K04 
 
 

informatyka techniczna 
i telekomunikacja 

Treści programowe W ramach zajęć studenci zapoznają się ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów. 
Tematyka: formy informacji, korzystanie ze współczesnych urządzeń IT i oprogramowania. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny, (Egzamin) 

Język wypowiedzi medialnej 18   18     36 3 

K_W09, 
K_U03 
K_K04 
 
 

językoznawstwo 



Treści programowe Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii kultury języka i stylistyki, charakterystyki odmian 
stylowych (także gatunków dziennikarskich) i socjalnych współczesnej polszczyzny oraz jej tendencji rozwojowych. 
Zajęcia ćwiczeniowe są poświęcone kształceniu praktycznych umiejętności studentów w sprawnym posługiwaniu się 
językiem. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

W – Inne (frekwencja) (zaliczenie) 
Ć – Test, Inne (frekwencja) (zaliczenie) 

Retoryka i erystyka    18     18 3 

K_W09, 
K_U03 
K_K04 
 
 

językoznawstwo 

Treści programowe W ramach przedmiotu poruszana jest tematyka publicznego komunikowania, głównie w aspekcie perswazji. Analizie 
poddawane są psychologiczne i językowe warunki sprawnej wypowiedzi, a także najczęściej stosowane tropy, 
argumenty i chwyty erystyczne. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Test, Inne (frekwencja) (zaliczenie) 

Teoria komunikacji społecznej 18   18     36 2 

K_W01, 
K_U02 
K_K06 
 
 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia ogólnej wiedzy o komunikowaniu społecznym oraz wybrane 
zagadnienia dotyczące komunikowania interpersonalnego, grupowego, masowego, sieciowego i międzykulturowego. 
Za pomocą interdyscyplinarnej aparatury pojęciowej i różnych perspektyw teoriopoznawczych przedstawione zostaną 
główne czynniki warunkujące przebieg i efekty interakcji komunikacyjnych między jednostkami, grupami, instytucjami 
nadawczymi i całym społeczeństwem. Opis i wyjaśnienie mechanizmów porozumiewania się ludzi w różnych 
sytuacjach i konfiguracjach społecznych obejmuje też analizę barier i wypaczeń procesów komunikacji społecznej. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

W – Egzamin pisemny (egzamin) 
Ć – Projekt (zaliczenie) 

Przedmiot ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk humanistycznych 

                
15 
(mini
mum) 

3   
  
  

Treści programowe Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku 
studiów 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 



Lektorat   60      60 2 
K_U17 
K_U12 

 

Treści programowe Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój 
umiejętności językowych na odpowiednim poziomie) 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (zaliczenie na ocenę) 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 

Warsztat specjalizacyjny wstęp         18       18 5 

K_W09, K_W12, 
K_W13,   
K_U05, K_U07, 
K_U10,  
K_K01, K_K02 
S1_W01, 
S1_U02, S1_U04, 
S1_U06 
S1_K05 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Wprowadzenie do zajęć ze specjalizacji w ramach, których student poznaje specyfikę specjalizacji, które znajdują się 
w ofercie do wyboru. W ramach zajęć prezentowana jest specyfika specjalizacji: radiowej, telewizyjnej, dziennikarstwo 
online, prasowej, multimedialnej. Dodatkowo realizowane są zajęcia o charakterze warsztatowych w następujących 
modułach: Logopedia, wystąpienia publiczne, research. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt.  (Zaliczenie na ocenę) 

Etyka dziennikarska 18     18         36 4 

K_W09, 
K_U07, K_U10 
K_K03, K_K04, 
K_K05 
S1_W02, 
S1_U02 
S1_K02 
 
 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z zakresu etyki zawodowej związane bezpośrednio z podstawowymi 
problemami etycznymi wynikającymi z wykonywania zawodu dziennikarza. Podstawowym kryterium doboru tych 
problemów jest ich późniejsze wykorzystanie w praktyce zawodowej. Zajęcia koncentrują się na dwóch poziomach 
analizy:  
- na założeniach teoretycznych związanych z istotą etyki zawodowej a zwłaszcza aksjologią określającą pojęcia dobra 
i zła, a także na omówieniu podstawowych standardów i zasad (takich jak wolność, prawda, uczciwość), które mają 
uświadomić studentom, że cała filozofia dziennikarstwa ma jednoznacznie etyczne podłoże  



- na założeniach praktycznych czyli na analizie orzeczeń, oświadczeń organów samokontroli działających 
w środowisku dziennikarskim (Rada Etyki Mediów, sądy koleżeńskie działające przy stowarzyszeniach 
dziennikarskich) jak również na studium kazusów, naruszeń standardów etycznych i analizie medioznawczo-etycznej 
dziennikarskiej rzetelności. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się W – Egzamin pisemny (zaliczenie na ocenę) 

Ć – Paca roczna, Inne (obecność na zajęciach) (zaliczenie) 

III przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo oraz fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Gatunki i formaty we 
współczesnych mediach 

  18             18 3 

K_W03, K_W05, 
K_W07, K_W08, 
K_W09, K_W14 
K_U07, K_U10, 
K_U12 
K_K04, K_K06 
S1_W03, S1_W04, 
S1_W05, S2_W06 
S1_U02, S2_U07 
S1_K01, S1_K03, 
S2_K03 
 
 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W trakcie zajęć studenci zapoznają się z gatunkami i formatami medialnymi obecnymi w polskich mediach, zarówno 
w prasie, jak i w mediach elektronicznych oraz nowych mediach. Podczas zajęć analizowana będzie oferta medialna 
oraz jej zbieżność ze znanymi z literatury tematu normami gatunkowymi. Przedstawiane będą także obecne 
w mediach elektronicznych formaty medialne. 
Przedmiot, zgodnie z założeniem, ma formę konwersatorium, co oznacza, że wymagać będzie aktywnej obecności 
i zaangażowania studentów. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test (Zaliczenie na ocenę) 

III przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Historia fotografii   18             18 3 

K_W12, K_W13 
K_U14 
K_K03, K_K04, 
K_K06 
S2_W04,  
S2_U04 
S2_K03 
 
 

  
sztuki plastyczne 
i konserwacja dzieł sztuki 



Treści programowe W trakcie zajęć słuchacze poznają pierwsze 90 lat istnienia fotografii, z jednej strony jako istotnego wynalazku, stale 
rozwijanego w wymiarze warsztatowym, z drugiej jako systemu zapisywania obrazów rzeczywistości 
i wyimaginowanych wizji artystycznych 
W trakcie zajęć słuchacze poznają dzieje fotografii światowej i polskiej od zakończenia I Wojny Światowej do końca 
XX wieku, zarówno o użytkowym jak i o artystycznym charakterze. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Pracownia podstaw fotografii         36       36 3 

K_W12, K_W13, 
K_W14 
K_U03, K_U07, 
K_U08, K_U10, 
K_U11 
K_K03, K_K04, 
K_K06 
S2_W04, S2_W07 
S2_U03, S2_U07 
S2_K04 
 
 

sztuki plastyczne 
i konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe W ramach zajęć przedstawiane są zagadnienia dotyczące technicznych i estetycznych podstaw fotografii 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

Fotografia w kulturze 
współczesnej 

  18             18 3 

K_W12, K_W13 
K_U14 
K_K03, K_K04, 
K_K06 
S2_W04, S2_W05 
S2_U04,  
S2_K03, S2_K04 
 
 

sztuki plastyczne 
i konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe W czasie zajęć przybliżone zostaną zagadnienia obecności fotografii w szeroko rozumianej kulturze współczesnej, od 
zastosowań użytkowych w prasie i reklamie, przez realizacje artystyczne dla galerii, rynku kolekcjonerskiego 
i albumów, po prywatne zapisy życia rodzinnego i towarzyskiego oraz formy ich prezentacji. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

IV przedmioty właściwe dla danej specjalności public relations i marketing medialny 

Podstawy komunikacji 
marketingowej 

18               18 4 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W08, 
K_U04, K_U07, 
K_U08, K_U11 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 



K_K03, K_K06 
S3_W03, S3_W04 
S3_U03, S3_U08 
S3_K03, S3_K04 
 

Treści programowe Przedmiot przedstawia podstawowe uwarunkowania, modele oraz techniki komunikacji marketingowej. 
Wprowadzenie stanowi opis zjawiska współczesnej marketingowej orientacji rynkowej ze szczególnym naciskiem na 
zjawisko konsumpcji. Wykład omawia podstawowe pojęcia takie jak marka, branding, marketing, SWOT, 4P, a także 
narzędzia komunikacji marketingowej ze szczególnym naciskiem na rolę mediów w tym procesie. Studenci w grupach 
aplikują teorię w praktykę przygotowując podstawowe analizy marketingowe w oparciu o studium przypadku. 
Podsumowanie przedmiotu stanowi omówienie najnowszych trendów w komunikacji marketingowej np. 
neuromarketingu. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny, Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

Materiały i teksty PR       18         18 4 

K_W04, K_W05 
K_U03, K_U05, 
K_U07, K_U08, 
K_U11 
K_K04, K_K05, 
K_K06, 
S3_W01,  
S3_U02, S3_U05, 
S3_K08, S3_K11 
 
 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Rozwój masowej komunikacji wymaga od specjalisty public relations umiejętności sprawnego, jasnego i efektywnego 
formułowania komunikatów i informacji, które będą dobrze odpowiadały oczekiwaniom odbiorców – grup docelowych. 
W działaniach PR słowa, informacje i komunikaty mają ogromną siłę, mogą skutecznie przekonywać, budować dobrą 
reputację lub ją niszczyć, współdecydować o sukcesie lub porażce. Specjalista public relations powinien dysponować 
niezbędną wiedzą z zakresu retoryki, perswazji, sztuki skutecznej argumentacji, umiejętności efektywnego 
polemizowania, jasnego prezentowania swoich racji i budowania pięknej formy słownej komunikatu. Przedmiot 
obejmuje szeroki zasób wiedzy tym zakresie, zarówno od strony teoretycznej (zasady budowy tekstów i komunikatów) 
jak i umiejętności praktycznych (ćwiczenia praktyczne, analiza case study) Główny nacisk położony jest na rozwijanie 
umiejętności praktycznych studentów, niezbędnych w pracy na stanowisku specjalisty PR. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Projekt (Zaliczenie). Przedmiot całoroczny. 

Autoprezentacja         18       18 4 

K_W03, K_W08, 
K_W13, K_W14, 
K_U04, K_U08, 
K_U11, K_U15 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 



K_K01, K_K03, 
K_K04, K_K06, 
S3_W05, S3_W08 
S3_U07, S3_U10 
S3_K07, S3_11, 
S3_K13 
 

Treści programowe Przedstawienie podstawowych zasad autoprezentacji przed mikrofonem i kamerą, mające na celu zapoznanie 
i oswojenie studentów z nowoczesnymi środkami przekazu audiowizualnego w przypadku bezpośredniego z nimi 
kontaktu. Zajęcia zmierzają do nauczenia studentów właściwych odruchów, sposobów zachowania oraz mówienia, 
a także zlikwidowania zachowań niepożądanych u przyszłych fachowców PR (takich jak np. unikanie kontaktu 
wzrokowego z rozmówcą, niedostosowanie się do poziomu odbiorców etc). 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

* Przedmioty do wyboru 

Na specjalności dziennikarstwo  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 291 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1152 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 309 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1441 

Na specjalności public relations i marketing medialny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 273 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1318 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polski system medialny 18     18         36 3 

K_W01, K_W02, 
K_W05 
K_U02 
K_K06 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przedmiot obejmuje wiedzę dotyczącą organizacji, struktury i zasad funkcjonowania współczesnego systemu 
medialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jego ewolucji po roku 1989 oraz rozwoju w przyszłości. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

W – Egzamin pisemny, (egzamin) 
Ć – Test (zaliczenie) 

Język jako narzędzie komunikacji 18               18 2 
K_W09, K_W14 
K_U08,  
K_K06 

językoznawstwo 

Treści programowe Język jako narzędzie komunikacji to przedmiot wprowadzający do cyklu zajęć z zakresu wiedzy o języku na studiach 
dziennikarskich (język wypowiedzi dziennikarskiej, pragmatyka, językowa, zajęcia z zakresu stylistyki, fonetyki i wiele 
innych). Obejmuje podstawowe informacje o języku, zwłaszcza zaś o jego budowie, aspektach informacyjnych i 
perswazyjnych, a także wiele użytecznych w pracy dziennikarskiej informacji dotyczących szeroko rozumianej kultury 
i etyki językowej. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Egzamin pisemny, (Egzamin) 

Język wypowiedzi medialnej 0     18         18 2 
K_W09,  
K_U03 
K_K04 

językoznawstwo 

Treści programowe Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii kultury języka i stylistyki, charakterystyki odmian 
stylowych (także gatunków dziennikarskich) i socjalnych współczesnej polszczyzny oraz jej tendencji rozwojowych. 
Zajęcia ćwiczeniowe są poświęcone kształceniu praktycznych umiejętności studentów w sprawnym posługiwaniu się 
językiem. 



Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

W – Egzamin pisemny (egzamin) 
Ć – Test (zaliczenie) 

Retoryka i erystyka       18         18 3 
K_W09,  
K_U03 
K_K04 

językoznawstwo 

Treści programowe W ramach przedmiotu poruszana jest tematyka publicznego komunikowania, głównie w aspekcie perswazji. Analizie 
poddawane są psychologiczne i językowe warunki sprawnej wypowiedzi, a także najczęściej stosowane tropy, 
argumenty i chwyty erystyczne. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Test (zaliczenie na ocenę) 

Przedmiot ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk humanistycznych* 

                
15 
(mini
mum) 

3   
  
  

Treści programowe Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku 
studiów 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 

Lektorat   60      60 2 
K_U17 
K_U12 

 

Treści programowe Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój 
umiejętności językowych na odpowiednim poziomie) 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (zaliczenie na ocenę) 

Egzamin certyfikacyjny z j. 
obcego na poziomie B2 

                  2 
K_U17 
K_U12 

  
  

Treści programowe Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem egzaminu jest weryfikacja 
umiejętności językowych na odpowiednim poziomie 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się egzamin pisemny i ustny 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 

Media i kultury kreatywne 18               18 4 

K_W03, K_W07, 
K_W08, 
K_U05, K_U07, 
K_U10 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 



K_K03, K_K04, 
K_K05 
S1_W04 
S1_U04 
S1_K02 

Treści programowe Celem zajęć będzie analiza współczesnych mediów w oparciu o koncepcję ekosystemów i współpracy mediów 
z sektorem kreatywnym i zaawansowanych technologii (high tech). W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane próby 
zdefiniowania i usystematyzowania pojęcia kultury organizacyjnej i kultury innowacji, a także klastrów kreatywnych 
(creative clusters), które świadczą o zacieraniu się granic między mediami, kulturą, sztuką oraz przemysłem filmowym, 
mody, architektury itd. Kultury kreatywne będą analizowane w oparciu o koncepcję przedsiębiorczości 
(entrepreneurship) oraz przykłady inicjatyw transdyscyplinarnych, łączących media i zaawansowane technologie 
z przedstawicielami przemysłów kreatywnych. Specjalna uwaga zostanie poświęcona nowym formom organizacyjnym 
i modelom współpracy, w odniesieniu do przestrzeni startupów, co-workingowych, tzw. ‘miast mediów' (media cities) 
i korytarzy kreatywnych we współczesnym mieście. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Warsztat 
specjalizacyjny 
cz I 

Specjalizacja 
radiowa 

        36       36 5 

K_W09, K_W12, 
K_W13,   
K_U05, K_U07, 
K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12 
K_K01, K_K02 
S1_W01, 
S1_U02, S1_U04, 
S1_U06  
S1_K05 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Specjalizacja 
telewizyjna 

Specjalizacja 
prasowa 

Treści programowe Zajęcia mają charakter fakultatywny. Studenci, który wybiorą specjalizację telewizyjną lub radiową poznają najnowsze 
rozwiązania techniczne dotyczące realizacji programów telewizyjnych i radiowych. Studenci chcący doskonalić swój 
warsztat pisarski wybierają specjalizację prasową na której tworzą teksty z różnych gatunków dziennikarskich.  

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Esej, projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Techniki mowy         18       18 4 

K_W09, 
K_U04, K_U05, 
K_U07, K_U08, 
K_U10, 
K_U12
  
K_K04, K_K06 
S1_W02, 

 nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 



S1_U02, S1_U03,  
S1_K03 

Treści programowe Zagadnienia dotyczące techniki mowy ze szczególnym uwzględnieniem techniki mowy mikrofonowej oraz normy 
ortofonicznej współczesnej polszczyzny. Studenci doskonalą swój warsztat dziennikarski poprzez pracę nad głosem 
i wyrazistością mówienia: dykcją, logicznym akcentowaniem i adekwatną do treści ekspresją mówienia. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Projekt, (Zaliczenie na ocenę) 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Pracownia fotografii analogowej*         36       36 3 

K_W12, K_W13, 
K_W14 
K_U03, K_U14 
K_K04 
S2_W05, S2_W07 
S2_U02,  
S2_K05 

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z medium jakim jest fotografia monochromatyczna, jej specyfiką, 
rozwijać umiejętności postrzegania świata w fotografii, obserwacji, doboru fotografowanych motywów, zdarzeń jak 
i właściwej selekcji ostatecznego materiału końcowego. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Proj. (Zaliczenie na ocenę) 

Klasyczne tematy fotografii - 
zajęcia terenowe 

        18       18 3 

K_W03, K_W09, 
K_W12, K_W14 
K_U03, K_U07, 
K_K05, K_K06, 
S2_W01, S2_W07 
S2_U01,  
S2_K01 

sztuki plastyczne 
i konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe Grupa ćwiczeniowa pod kierunkiem prowadzącego, korzystając z osobnych komputerów, zapoznaje się z 
podstawowym zasobem narzędzi Photoshop. 
Grupa podejmuje samodzielną pracę nad pierwszymi zadaniami projektowymi. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

Studio         36       36 4 

K_W12, K_W14 
K_U03, K_U04, 
K_U08, K_U11, 
K_U15 
S2_W07,  

sztuki plastyczne 
i konserwacja dzieł sztuki 



S2_U06, S2_U10 
S2_K05 

Treści programowe Nauka fotografowania w warunkach studyjnych z wykorzystaniem lamp błyskowych oraz lamp ze światłem ciągłym. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Pracownia fotoreportażu         36       36 3 

K_W03, K_W09, 
K_W14 
K_U07, K_U08, 
K_U10, K_U11, 
K_U15 
K_K03, K_K04, 
K_K06 
S2_W02, S2_W03 
S2_U07, S2_U09 
S2_K02, S2_K04 

sztuki plastyczne 
i konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe W trakcie zajęć słuchacze poznają współczesne tendencje tematyczne, estetyczne i warsztatowe w fotografii prasowej 
przeznaczonej do publikacji w prasie drukowanej i internetowej oraz nauczą się realizować własne materiały 
o fotoreporterskim charakterze. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności public relations i marketing medialny 

Wykład monograficzny z zakresu 
PR 

18               18 2 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W07 
K_U05, K_U07 
K_K03, K_K04, 
K_K06  
S3_W01, S3_W02, 
S3_W03 
S3_U02, S3_U03 
S3_K01, S3_K07, 
S3_K10 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W każdym roku akademickim proponowane są zajęcia o tematyce związanej z public relations i komunikowaniem 
społecznym. Zajęcia dostosowane są do aktualnej tematyki branżowej i potrzeb rynkowych.  

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się  Test (Zaliczenie na ocenę) 

Etyka PR 15     18         39 3 
K_W04, K_W05 
K_U04, K_U06, 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 



K_K04, K_K06 
S3_W01,  
S3_U06,  
S3_K01, S3_K02 

Treści programowe W ramach przedmiotu zostają zaprezentowane i omówione najważniejsze kwestie etyczne w zawodzie public 
relations. Zawiera on analizę istniejących zasad profesjonalnego i etycznego postępowania, a także ocenę 
praktycznego ich wdrożenia. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną różne metody dydaktyczne takie jak: prezentacja 
przypadków, prezentacje, dyskusje. 
Przedmiot zawiera omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu etyki public relations. Zaprezentowane zostaną 
zasady profesjonalnej komunikacji, branżowe kodeksy etyczne, a także praktyczne problemy z pogranicza etyki, 
z którymi muszą się mierzyć profesjonaliści zajmujący się public relations. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

W – Egzamin pisemny, (zaliczenie na ocenę) 
Ć - Projekt. (zaliczenie) 

Materiały i teksty PR       18         18 3 

K_W04, K_W05 
K_U03, K_U05, 
K_U07, K_U08, 
K_U11 
K_K04, K_K05, 
K_K06, 
S3_W01,  
S3_U02, S3_U05, 
S3_K08, S3_K11 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Rozwój masowej komunikacji wymaga od specjalisty public relations umiejętności sprawnego, jasnego i efektywnego 
formułowania komunikatów i informacji, które będą dobrze odpowiadały oczekiwaniom odbiorców – grup docelowych. 
W działaniach PR słowa, informacje i komunikaty mają ogromną siłę, mogą skutecznie przekonywać, budować dobrą 
reputację lub ją niszczyć, współdecydować o sukcesie lub porażce. Specjalista public relations powinien dysponować 
niezbędną wiedzą z zakresu retoryki, perswazji, sztuki skutecznej argumentacji, umiejętności efektywnego 
polemizowania, jasnego prezentowania swoich racji i budowania pięknej formy słownej komunikatu. Przedmiot 
obejmuje szeroki zasób wiedzy tym zakresie, zarówno od strony teoretycznej (zasady budowy tekstów i komunikatów) 
jak i umiejętności praktycznych (ćwiczenia praktyczne, analiza case study) Główny nacisk położony jest na rozwijanie 
umiejętności praktycznych studentów, niezbędnych w pracy na stanowisku specjalisty PR. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Komunikacja wizualna         18       18 3 

K_W01, K_W08, 
K_U03, K_U08, 
K_U11 
K_K05 
S3_W04,  
S3_U05,  
S3_K08 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 



Treści programowe Współcześnie będąc świadkami zwrotu ikonicznego w otaczającym nas świecie, nie tylko znajomość mediów 
audialnych oraz kodów werbalnych jest niezbędna do skutecznej komunikacji. Przedmiot wprowadza podstawowe 
pojęcia zakresu komunikacji wizualnej, analizuje koncepcje piękna i zastosowanie sztuki w obszarze promocji 
i marketingu. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Językowy savoir vivre       18         18 2 

K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W08, 
K_U04, K_U08, 
K_U11 
K_K03, K_K02, 
K_K04 
S3_W01, S3_W08 
S3_U08,  
S3_K06, S3_K07 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W ramach przedmiotu student zapoznaje się z funkcją wypowiedzi grzecznościowych w komunikacji werbalnej 
w aspekcie skuteczności komunikacyjnej. Ważnym składnikiem treści wykładów jest międzynarodowa etykieta 
biznesu. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Esej (Zaliczenie na ocenę) 

* Przedmioty do wyboru 

 

Na specjalności dziennikarstwo  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 237 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1152 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 291 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1441 

Na specjalności public relations i marketing medialny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 276 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1318 
 
 
 
 



Rok studiów: trzeci 
Semestr: piąty 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 
przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium licencjackie     18           18 5 

K_W01 
K_W02 
K_U02, K_U04, 
K_U10 
K_K01, K_0K3 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Student powinien 
umieć zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Przygotowanie koncepcji/fragmentu pracy dyplomowej (zaliczenie) 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo oraz public relations i marketing medialny 

Komunikowanie interpersonalne   18             18 3 

K_W03, K_W07, 
K_W08, K_W13, 
K_W14, 
K_U04, K_U05, 
K_U07, K_U08,  
K_K04, K_K05, 
K_K06 
S1_W05, S3_W05 
S1_U03, S3_U02 
S1_K04, S3_K08 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W ramach przedmiotu prezentowane jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i motywacji do komunikowania się 
w różnych okolicznościach z różnymi osobami. Służy temu analiza elementów składowych procesu bezpośredniej 
interakcji społecznej. Poznanie i zrozumienie zasad komunikacji interpersonalnej ma przyczynić się do większej 
efektywności w kontaktach z innymi osobami. 



Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Zajęcia fakultatywne                 
 36 
(mini
mum) 

12 

K_W01, K_W02 
K_U02, K_U04, 
K_U10 
K_K01, K_K03 
S1_W03, S3_W01,    
S1_U04, S3_U02 
S1_K01, S3_K05 

  
nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako 
zajęcia do wyboru organizowane przez Wydziału. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę) 

III przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 

Warsztat 
specjalizacyjny 
cz II 

Specjalizacja 
radiowa 

        36       36 10 

K_W09, K_W12, 
K_W13,   
K_U05, K_U07, 
K_U10, K_U12,  
K_K01, K_K02 
S1_W01, 
S1_U02, S1_U04, 
S1_U06 
S1_K05 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Specjalizacja 
telewizyjna 

Specjalizacja 
prasowa 

Treści programowe Zajęcia mają charakter fakultatywny. Studenci, który wybiorą specjalizację telewizyjną lub radiową poznają najnowsze 
rozwiązania techniczne dotyczące realizacji programów telewizyjnych i radiowych. Studenci chcący doskonalić swój 
warsztat pisarski wybierają specjalizację prasową na której tworzą teksty z różnych gatunków dziennikarskich.  

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

IV przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Słowo wobec fotografii       18         18 3 

K_W03, K_W09, 
K_W14 
K_U08, K_U11, 
K_U13, K_U15 
K_K03, K_K04, 
K_K06 
S2_W02 
S2_U05, S2_U10 
S2_K03, S2_K05 

językoznawstwo 



Treści programowe W ramach przedmiotu student zdobywa umiejętność pisania i redagowania narracyjnego tekstu towarzyszącego 
fotografiom. Gatunkiem omawianym realizowanym w tym kontekście jest Reportaż. Ważnym uzupełnieniem zajęć 
będą warsztaty związane z pisaniem i redagowaniem pracy licencjackiej. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Inne (praca pisemna (Zaliczenie na ocenę) 

Konwersatorium specjalistyczne   36             36 5 

K_W03, K_W09, 
K_W14 
K_U07, K_U08, 
K_U10, K_U13,  
K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, 
S2_W01, S2_W02, 
S2_W03 
S2_U05, S2_U07 
S2_K01, S2_K03 

sztuki plastyczne 
i konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe 
Cykl wykładów, na które zapraszani są znani fotograficy, fotoedytorzy prezentujący swój dorobek zawodowy. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Inne (obecność na zajęciach) (Zaliczenie na ocenę) 

Pracownia projektowania 
graficznego* 

        18       18 4 

K_W03, K_W09, 
K_U03, K_U07, 
K_K05, K_K06, 
S2_W01 
S2_U01,  
S2_K01 

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe Grupa ćwiczeniowa pod kierunkiem prowadzącego, korzystając z osobnych komputerów, zapoznaje się 
z podstawowym zasobem narzędzi Photoshop. 
Grupa podejmuje samodzielną pracę nad pierwszymi zadaniami projektowymi. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

Fotografia reklamowa         36       36 4 

K_W03, K_W09, 
K_W12, K_W13, 
K_W14 
K_U03, K_U07, 
K_U08, K_U11, 
K_U15 
K_K05, K_K06, 
S2_W01, S2_W05 
S2_U01, S2_U10 
S2_K01 

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 



Treści programowe Nauka fotografowania w warunkach studyjnych, z wykorzystaniem lamp błyskowych ze światłem modelującym 
i osprzętem oświetleniowym, teł barwnych, stołu bezcieniowego. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

Pracownia rejestracji obrazu         36       36 5 

K_W03, K_W09, 
K_U03, K_U07, 
K_K05, K_K06, 
S2_W01 
S2_U01,  
S2_K01 

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe W ramach przedmiotu studenci wykonują serię ćwiczeń w pracowni komputerowej z uprzednio przygotowanych przez 
siebie lub prowadzącego zajęcia plików cyfrowych. Ćwiczenia stanowią podstawę zajęć praktycznych koniecznych do 
opanowania cyfrowej obróbki obrazu. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Zajęcia fakultatywne                 
 36 
(mini
mum) 

4 

K_W01, K_W02 
K_U02, K_U04, 
K_U10 
K_K01, K_K03 
S2_W05,  
S2_U09 
S2_K05 

  
nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 
W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako 
zajęcia do wyboru organizowane przez Wydziału. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę) 

V przedmioty właściwe dla danej specjalności public relations i marketing medialny 

Laboratorium PR cz. I         36       36 2 

K_W01, K_W07, 
K_W08, 
K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U07, 
K_K04, K_K06 
S3_W02, S3_W04, 
S3_W06 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U06 
S3_K01, S3_K05 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 



Treści programowe W realizacji przedmiotu – w formie gościnnych wykładów - uczestniczą doświadczeni specjaliści public relations, którzy 
przekazują zgromadzonym studentom informacje praktyczne z zakresu public relations, promocji, marketingu, 
komunikacji, reklamy, etyki PR i biznesu oraz narzędzi zarządzania komunikacją. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Projekt (zaliczenie na ocenę) 

Reklama a PR   18             18 3 

K_W01, K_W03, 
K_W08, 
K_U04, K_U07 
K_K03, K_K06 
S3_W04, S3_W08 
S3_U01, S3_U03 
S3_K04, S3_K07, 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Cele, funkcje, modele reklamowe. Reklama a orientacje marketingowe. Strategie reklamowe. Planowanie i realizacja 
kampanii reklamowej. Koncepcje i formy przekazu reklamowego.  Insight reklamowy. Ogólne determinanty 
skuteczności reklamy. Reklama w procesie komunikacyjnym .Wady i zalety mediów reklamowych 
Techniki perswazyjne stosowane w reklamie. Emocje w reklamie. Język reklamy. TV, outdoor, ambient, prasa, radio, 
Internet – kanały reklamowe i ich charakterystyka. Etyka w reklamie. Wpadki reklamowe. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Egzamin pisemny, (Zaliczenie na ocenę) 

Konwersatorium specjalistyczne         36       36 2 

K_W01, 
K_U03, K_U07, 
K_U08, K_U11 
K_K04, K_K06 
S3_W06,  
S3_U03, S3_U05,  
S3_K02 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Konwersatorium specjalistyczne ma na celu prowadzenie zajęć kursowych z tematyki istotnej dla public relations. 
Prowadzone przez specjalistów poszczególnych dziedzin, w formie konwersatorium praktycznego. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Marketing medialny 18        18 3 

K_W01, K_W04, 
K_W05, K_W08, 
K_U05, K_U07 
K_K01 
S3_W01, S3_W04 
S3_U02,  
S3_K09 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przedmiot ma na celu omówienie marketingu prowadzonego przez środki przekazu z uwzględnieniem kondycji 
(finansowej, etycznej) mediów oraz całej branży medialnej. Celem jest też wskazania podmiotowości mediów oraz 
tego, w jaki sposób zarządzają one swoim produktem, ceną, dystrybucją i promocją. 



Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Egzamin pisemny, Test, (Egzamin) 

* Przedmioty do wyboru 

Na specjalności dziennikarstwo  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 108 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1152 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 198 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1441 

Na specjalności public relations i marketing medialny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1318 
 
 
Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 
przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium licencjackie     18           18 4 

K_W01, K_W02 
K_U02, K_U04, 
K_U10 
K_K01, K_K03 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 



Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Napisanie pracy licencjackiej (Zaliczenie) 

Praktyki                 720 12 
K_W10,  
K_U01, K_U04 
K_K03 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe TREŚCI PROGRAMOWE: 
Praktyki studenckie praktyczne przygotowują studentkę/studenta do wymagań współczesnego rynku mediów. 
Poprzez rozwijanie umiejętności warsztatowych związanych z konkretnymi rodzajami mediów (prasa, radio, telewizja, 
internet) oraz różnorodnymi gatunkami i formami dziennikarskimi. Nie mniej istotnym elementem jest także 
poszerzenie kompetencji studentów z zakresu umiejętności autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. Praktyki 
zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku 
mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz zaplecza medialnego takich jako 
koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR. 
 
FORMA PRAKTYK: 
Praktyki zawodowe na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo mogą mieć formę: 

1. praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych, 
2. pracy zawodowej, 
3. praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.     

 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYK: 

1. Praktyki zawodowe na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo stanowią integralną część kształcenia, 

spójną z planem studiów i programem kształcenia z uwzględnieniem efektów kształcenia i podlegają zaliczeniu 

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zasadach odbywania praktyk zawodowych na Wydziale 

Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.  Praktyki zawodowe należą do grupy przedmiotów obowiązkowych, 

a ich zaliczenie w wymaganym terminie oznacza uzyskanie określonej liczby punktów zgodnie z systemem 

punktacji ECTS przyjętym dla oceny indywidualnych dokonań studenta. Wśród efektów kształcenia wymienia 

się: 

2. Posiadanie ugruntowanej wiedzy na temat zakresów i efektów oddziaływania mediów masowych na 

poszczególne grupy odbiorców w ramach szerokich (krajowych oraz międzynarodowych) audytoriów, struktur 

społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturalnych. 

3. Umiejętność diagnozowania wielowymiarowych zjawisk i procesów zmediatyzowanej rzeczywistości 

współczesnych systemów politycznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz zajmowania stanowisk, 

podlegających kryteriom rzetelności i uczciwości, względem różnych perspektyw teoretycznych i badawczych. 

4. Umiejętność krytycznego odbieranych treści oraz poddawania konstruktywnej krytyce działania innych osób. 

5. Odbywanie praktyki w formie pracy zawodowej wymaga zgody opiekuna praktyk zawodowych na kierunku 

Dziennikarstwo i medioznawstwo, który zobowiązany jest zweryfikować czy zakres działalności podmiotu, 

w którym pracuje student/studentka oraz zakres obowiązków pracowniczych studenta/studentki zapewnia 

możliwość osiągnięcia efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk oraz czy pracodawca gotowy jest 



udzielić informacji niezbędnych do oceny stopnia osiągnięcia przez studenta/studentkę efektów uczenia się 

zdefiniowanych dla praktyk zawodowych.    

6. Praktyki powinny odbywać się w instytucjach gwarantujących realizację programu praktyk. Do tych instytucji 

należą przede wszystkim: publiczne i niepubliczne instytucje związane z funkcjonowaniem rynku mediów 

(stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe), koncerny medialne, drukarnie, 

wydawnictwa, firmy PR-owe, agencje reklamowe, biura prasowe jednostek samorządu terytorialnego (Urząd 

Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki), biura prasowe 

organów władzy państwowej, organizacji pozarządowych i instytucji kultury (teatry, opera, muzea). 

7. Oprócz wymienionych, przykładowych instytucji studentka/t ma możliwość realizacji praktyki w innym niż 

wskazane miejsca. Wówczas konsultuje swój wybór z opiekunem praktyk z Wydziału Dziennikarstwa, 

Informacji i Bibliologii UW i po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji może rozpocząć praktykę. 

8. Studentka/student jest zobowiązana/ny do odbycia zawodowej praktyki ciągłej w ciągu 3 lat studiów 

pierwszego stopnia, w systemie niestacjonarnym. Oznacza to, że całą lub część praktyki można odbyć już na 

I roku studiów. Ostatecznym terminem rozliczenia praktyki ciągłej jest VI semestr studiów pierwszego stopnia. 

9. Rozliczenie praktyki ciągłej jest warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej. 

10. Studentka/student, jest zobowiązana/y nie późnej niż miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, przedłożyć 

opiekunowi praktyki samodzielnie wypełnione skierowanie na praktyki w celu uzyskania akceptacji i podpisu.  

11. Rozliczenie praktyk następuje w VI semestrze studiów I stopnia, nie później niż miesiąc przez obroną pracy 

dyplomowej. Oznacza to, iż studentka/t musi przedłożyć opiekunowi praktyk z Wydziału Dziennikarstwa, 

Informacji i Bibliologii UW wypełniony komplet dokumentów nie później niż do 15 sierpnia. 

12. Wymiar praktyk zawodowych określa program studiów. Studenci są zobowiązani do zrealizowania: 

13. 720 godzin – w przypadku studiów pierwszego stopnia, systemie niestacjonarnym. 

14. Praktyki realizowane są w ciągu roku, bądź w terminach poza rokiem akademickim (lipiec, sierpień, wrzesień), 

zgodnie z programem kształcenia, programem studiów, w tym planem studiów i siatką godzin danego kierunku 

bądź specjalności, zgodnie z zapisami w sylabusie. 

15. Podczas trwania praktyki studentka/t powinna/en wykazać się zdolnością samodzielnego, krytycznego 

myślenia, analizowania zjawisk oraz procesów dotyczących szeroko pojętej branży medialnej.   

16. Praktyka może być realizowana w całości w jednej instytucji lub podzielona na kilka części w różnych 

placówkach. 

17. Praktyki można odbywać u wielu organizatorów praktyk. W celu zaliczenia praktyk odbywanych u różnych 

organizatorów praktyk sumuje się wymiar godzinowy praktyk odbytych u wszystkich organizatorów praktyk. 

18. Decyzję o zmianach w zakresie terminu czy sposobu organizacji odbywania praktyk, podejmuje opiekun 

praktyk zawodowych. 

19. Praktyka zawodowa zaliczana jest na ocenę przez opiekuna praktyk zawodowych. Podstawą do wystawienia 
oceny z praktyki odbytej w jednostce UW lub w podmiocie zewnętrznym (także z praktyki odbytej w formie 
pracy zawodowej) jest zaświadczenie o przebiegu praktyk i osiągniętych efektach uczenia się wystawione 
przez podmiot przyjmujący studenta na praktyki, opinia o wykonywaniu obowiązków służbowych wystawiona 



przez przełożonego oraz ankieta ewaluacyjna o przebiegu praktyk i osiągniętych efektach uczenia się 
wypełniona przez studenta.  

20. Studentka/student ma obowiązek zaliczyć praktyki (lub uzyskać zgodę na uznanie praktyk za odbyte) 

w terminie wskazanym w planie studiów, jednak nie później niż  miesiąc przed obroną pracy dyplomowej. 

21. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyk jest dokonanie przez opiekuna praktyk zawodowych wpisu do USOSa. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Zaświadczenie o przebiegu praktyk, opinia o wykonywaniu obowiązków służbowych, ankieta (auto)ewaluacyjna o 
przebiegu praktyk (Zaliczenie na ocenę) 

Zajęcia fakultatywne                 
 18 
(minim
um) 

4 

K_W01, K_W02 
K_U02, K_U04, 
K_U10 
K_K01, K_K03 

  
nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako 
zajęcia do wyboru organizowane przez Wydziału. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę) 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 

Warsztat 
specjalizacyjny 
cz II 

Specjalizacja 
radiowa 

        36       36 10 

K_W09, K_W12, 
K_W13,   
K_U05, K_U07, 
K_U10, K_U12,  
K_K01, K_K02 
S1_W01, 
S1_U02, S1_U04, 
S1_U06 
S1_K05 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Specjalizacja 
telewizyjna 

Specjalizacja 
prasowa 

Treści programowe Zajęcia mają charakter fakultatywny. Studenci, który wybiorą specjalizację telewizyjną lub radiową poznają najnowsze 
rozwiązania techniczne dotyczące realizacji programów telewizyjnych i radiowych. Studenci chcący doskonalić swój 
warsztat pisarski wybierają specjalizację prasową na której tworzą teksty z różnych gatunków dziennikarskich.  

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Pracownia Krótkich Form 
Filmowych 

        36       36 3 

K_W03, K_W09, 
K_W12, K_W13, 
K_W14 
K_U03, K_U08, 
K_U11 
K_K03, K_K04, 
K_K06 
S2_W03, S2_W05, 
S2_W07 
S2_U03,  

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 



S2_K03 

Treści programowe Zajęcia „Pracownia krótkich form filmowych” ma za zadanie przedstawienie studentom metod realizacji krótkich 
prasowych form wideo takich jaki: wywiad, relacja, reportaż. Omówione zostaną techniczne aspekty takie jak: 
oświetlenie, dźwięk, obraz, podstawowy montaż. Analizowane również będą tematy takie jak: wybór tematu, wybór 
bohatera, dokumentacja, narracja. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

Słowo wobec fotografii       18         18 2 

K_W03, K_W09, 
K_W14 
K_U08, K_U11, 
K_U13, K_U15 
K_K03, K_K04, 
K_K06 
S2_W02 
S2_U05, S2_U10 
S2_K03, S2_K05 

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe W ramach przedmiotu student zdobywa umiejętność pisania i redagowania narracyjnego tekstu towarzyszącego 
fotografiom. Gatunkiem omawianym realizowanym w tym kontekście jest Reportaż. Ważnym uzupełnieniem zajęć 
będą warsztaty związane z pisaniem i redagowaniem pracy licencjackiej. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Inne (praca pisemna) (Zaliczenie na ocenę) 

Fotografia reklamowa         36       36 3 

K_W03, K_W09, 
K_W12, K_W13 
K_U03, K_U07, 
K_U08, K_U11, 
K_U15 
K_K05, K_K06, 
S2_W01, S2_W05 
S2_U01, S2_U10 
S2_K01 

sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki 

Treści programowe Nauka fotografowania w warunkach studyjnych, z wykorzystaniem lamp błyskowych ze światłem modelującym i 
osprzętem oświetleniowym, teł barwnych, stołu bezcieniowego. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

Pracownia projektowania 
graficznego 

    18    18 2 

K_W03, K_W09, 
K_U03, K_U07, 
K_K05, K_K06, 
S2_W01 
S2_U01,  

sztuki plastyczne 
i konserwacja dzieł sztuki 



S2_K01 

Treści programowe Grupa ćwiczeniowa pod kierunkiem prowadzącego, korzystając z osobnych komputerów, zapoznaje się 
z podstawowym zasobem narzędzi Photoshop. 
Grupa podejmuje samodzielną pracę nad pierwszymi zadaniami projektowymi. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności public relations i marketing medialny 

Laboratorium PR cz. II         36       36 3 

K_W01, K_W04, 
K_W05, K_W08, 
K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U07 
S3_W02, S3_W04, 
S3_06 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U06 
S3_K01, S3_K05 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W realizacji przedmiotu – w formie gościnnych wykładów - uczestniczą doświadczeni specjaliści public relations, którzy 
przekazują zgromadzonym studentom informacje praktyczne z zakresu public relations, promocji, marketingu, 
komunikacji, reklamy, etyki PR i biznesu oraz narzędzi zarządzania komunikacją. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Teoria organizacji i zarządzania         18       18 2 

K_W01, K_W04, 
K_W05, K_W07 
K_U04, K_U05, 
K_U07 
K_K01, K_K04, 
K_K06  
S3_W01, S3_W02 
S3_U01, S3_U02 
S3_K01, S3_K10 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Jest to przedmiot, w ramach, którego studenci poznają zasady funkcjonowania organizacji i sposoby zarządzania 
nimi. Przedmiot wprowadzi ich w obszar działań celowych, ukaże potrzebę koordynacji wysiłku zbiorowego, przybliży 
mechanizmy motywacji, pokaże kształtowanie się kultury korporacyjnej. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

 Test (Zaliczenie na ocenę) 

Komunikacja korporacyjna   18             18 2 

K_W01, K_W03, 
K_W08, 
K_U04, K_U07, 
K_U08, K_U11 
K_K03, K_K04 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 



S3_W04, S3_W08 
S3_U03, S3_U10 
S3_K05, S3_K07 

Treści programowe Program zajęć obejmuje takie zagadnienia jak: komunikacja korporacyjna - istota, funkcje, narzędzia; procesy w 
komunikacji korporacyjnej planowanie i strategia; interesariusze i ich rola w organizacji; marka – tożsamość, reputacja, 
wizerunek, misja, wizja, wartości, identyfikacja wizualna. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Marketing medialny – warsztaty    36     36 3 

K_W01, K_W04, 
K_W05, K_W08, 
K_U05, K_U07 
K_K01 
S3_W01, S3_W04 
S3_U02,  
S3_K09 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Przedmiot ma na celu praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej. Studenci pracują w grupach, tworząc od podstaw 
swój własny produkt medialny, wyceniając go, planując jego dystrybucję oraz promocję. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test, (zaliczenie na ocenę) 

Na specjalności dziennikarstwo  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 72 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1152 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 144 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1441 

Na specjalności public relations i marketing medialny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 144 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1318 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano kierunek 
studiów. 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie 

punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk humanistycznych 
historia 2% 

językoznawstwo 5% 

Dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych 

informatyka techniczna i telekomunikacja 1% 

Dziedzina nauk społecznych nauki o komunikacji społecznej i mediach 65% 

Dziedzina sztuki 
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 

sztuki 
21% 

 

”. 
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Załącznik nr 12 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 21 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

ekonomia 

nazwa kierunku studiów 
ekonomia  

 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Economics 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

92 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

6 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne Ekonomia i finanse 85% Ekonomia i finanse 

Nauki ścisłe i przyrodnicze Matematyka 15%  

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol 
efektów 

uczenia się dla 
programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie 
do 

charakterysty
k drugiego 

stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01  Ma wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii, finansów oraz metod ilościowych w ekonomii, w tym metod 
pozyskiwania i analizowania danych. 

P6S_WG, 
P6S_WK 

K_W02  Wie jak funkcjonuje gospodarka, rynki oraz instytucje rynkowe, co pozwala rozumieć fundamentalne dylematy 
współczesnej cywilizacji w kontekście ekonomicznym. 

P6S_WG, 
P6S_WK  

K_W03  Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego stosowanego przez 
ekonomistę w odniesieniu zarówno do źródeł wiedzy, jak również do źródeł danych i narzędzi 
informatycznych. 

P6S_WK 

K_W04  Ma wiedzę z matematyki, którą stosuje w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych. P6S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01  Potrafi wykorzystać teorię mikro i makroekonomiczną i finansową do modelowania procesów społeczno-
ekonomicznych w oparciu o metodę naukową w zakresie ukończonej specjalności studiów przy wykorzystaniu 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

P6S_UW, 
P6S_UK 

K_U02  Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, jako efekt planowania 
i organizacji pracy własnej oraz w zespole, szczególnie o charakterze interdyscyplinarnym. 

P6S_UK 

K_U03  Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych 
i ekonometrycznych połączoną z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, 
Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych. 

P6S_UW, 
P6S_UK, 
P6S_UU  

K_U04  Potrafi planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, a także brać udział w debatach, krytycznie 
odnosić się do wyników własnych analiz i zestawiać je z badaniami naukowymi w ekonomii i finansach. 

P6S_UK, 
P6S_UO, 
P6S_UU  

K_U05  Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 z użyciem terminologii specjalistycznej potrzebnej 
do pracy i prowadzenia badań w dziedzinie ekonomii i finansów.  

P6S_UK 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01  Jest gotów do uznania wszechstronnych korzyści płynących z posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie 
kompleksowego zarządzania danymi w przedsiębiorstwach, instytucjach badawczych i finansowych, 
bankach, firmach i innych podmiotach oraz jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i do jej 
poszerzania, a także rozwijania i upowszechniania kompetencji i wiedzy. 

P6S_KR, 
P6S_KO  

K_K02  Jest gotów do aktywnego uczestniczenia w pracach zespołów analitycznych, przestrzegania zawodowych 
standardów etycznych oraz do wypełniania zobowiązań społecznych, realizowania złożonych projektów, 
myślenia w sposób przedsiębiorczy i pracy twórczej w ramach zespołów analitycznych. 

P6S_KK, 
P6S_KO  

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

 

Nazwa specjalności: Ekonomia Międzynarodowa 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku 

studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01  Ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu międzynarodowych rynków kapitału, pracy i rynków 
walutowych.  

K_W01, K_W02, 
K_W04  

S_W02  Wie, do jakich zastosowań użyć podstawowych bibliotek języka Python oraz jak wyszukiwać 
biblioteki potrzebne mu do konkretnych zastosowań 

K_W04  

S_W03  Zna i rozumie procesy integracji walutowej i gospodarczej i ich skutki dla podmiotów prywatnych 
i publicznych.  

K_W01, K_W02  
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S_W04  Ma podstawową wiedzę o regułach działania międzynarodowych instytucji gospodarczych 
i ustanawianych przez nie zasadach wymiany międzynarodowej i handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej.  

K_W01, K_W02, 
K_W03  
 

S_W05 Student zna najważniejsze techniki wizualizacji danych. K_W01 

S_W06 Zna podstawowe sposoby zautomatyzowanego pobierania danych z Internetu oraz podstawowe 
algorytmy ML oraz biblioteki implementujące je w języku Python. 

K_W01, K_W04 

S_W07 Zna wady i zalety wykorzystywania modeli dla danych panelowych oraz zna podstawowe techniki 
diagnostyki modeli i konsekwencje niespełnienia założeń. 

K_W01, K_W04 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01  Potrafi zastosować modele mikro i makroekonomiczne, handlu zagranicznego, produkcji 
międzynarodowej i finansów międzynarodowych do analiz empirycznych, także z wykorzystaniem 
narzędzi ekonometrycznych.  

K_U01, K_U02, K_U03  

S_U02  Potrafi skonfigurować środowisko wirtualne oraz wybrać narzędzie, w którym będzie pisać kod, 
odpowiednio do swoich potrzeb 

K_U02, K_U04  

S_U03  Potrafi analizować procesy integracji walutowej i gospodarczej i ich skutki dla podmiotów 
prywatnych i publicznych.  

K_U01, K_U02, K_U03  

S_U04  Potrafi przeprowadzić i analizę biznesową w sektorze publicznym i prywatnym oraz zastosować 
kwalifikacje oraz normy prawne i zawodowe w zakresie rachunkowości i zarządzania do 
podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach działających na rynkach 
zagranicznych.  

K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04  

S_U05  Umie tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, także w języku 
obcym na poziomie min. B2, w szczególności dla potrzeb instytucji i rynków międzynarodowych.  

K_U05  

S_U06 Umie przeprowadzić prostą analizę danych przy użyciu podstawowych algorytmów ML. K_U01, K_U02, K_U03 

S_U07 Umie sprawnie wizualizować dane z wykorzystaniem dobrych praktyk prezentacji. K_U01, K_U02, K_U03 

S_U08 Umie analizować dane panelowe za pomocą podstawowych narzędzi statystycznych i 
ekonometrycznych. 

K_U01 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01  Jest gotów do uczestniczenia w przygotowywaniu projektów z zakresu analiz międzynarodowych 
gospodarek i rynków dla podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki.  

K_K01, K_K02  

S_K02 Etycznego oraz legalnego pozyskiwania danych przy użyciu webscrapingu. K_K02 
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Nazwa specjalności: Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku 

studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01  Zna  i  rozumie  funkcjonowanie  podmiotów  gospodarczych  w  zakresie  szeroko  rozumianych  a
spektów  finansowych, inwestowania oraz prowadzenia rachunkowości 

K_W01, K_W02,  

S_W02  Ma wiedzę z zakresu sprawozdawczości przedsiębiorstw wspartą znajomością polskich i  międzyna
rodowych standardów rachunkowości. 

K_W02  

S_W03  Zna i rozumie sposoby wykorzystania w praktyce gospodarczej rozmaitych instrumentów finansowy
ch i  narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.  

K_W01, K_W02  

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01  Potrafi  przeprowadzać  analizy  ekonomiczne  przedsiębiorstw  w  różnorodnym  otoczeniu  instytu
cjonalnym  i  konkurencyjnym,  wykorzystywać  narzędzia  analizy  strategicznej  przedsiębiorstw,  
badania ich potencjału rynkowego oraz inwestycyjnego. 

K_U01, K_U02  

S_U02  Potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy dotyczące gospodarowania zasobami  
przedsiębiorstwa. 

K_U01, K_U02, K_U04  

S_U03  Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i  
ekonometrycznych oprogramowanie analityczne STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilości
owej  analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych, w szczególności w badaniu  
przedsiębiorstw.  

K_U01, K_U03  

S_U04  Potrafi wyodrębnić złożone procesy oddziaływujące na przedsiębiorstwa we współczesnej gospoda
rce  opartej na wiedzy. 

K_U05 

S_U05  Umie tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, także w języku  
obcym na poziomie min. B2, w szczególności dla potrzeb przedsiębiorstw.  

K_U05  
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01  Jest gotów do uczestniczenia w przygotowywaniu projektów biznesowych dla podmiotów działający
ch w  różnych sektorach gospodarki.  

K_K01, K_K02  
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Nazwa specjalności: Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku 

studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 Zna i rozumie metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauki 
o zarządzaniu i jakości 

K_W01 

S_W02 Ma wiedzę w zaawansowanym stopniu z zakresu mikro- i makroekonomii, finansów oraz metod 
ilościowych w ekonomii, w tym metod pozyskiwania i analizowania danych. 

K_W01, K_W02, 
K_W04 

S_W03 Wie w zaawansowanym stopniu jak funkcjonuje gospodarka, rynki oraz instytucje rynkowe. K_W02 

S_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności 
różnych typów organizacji, jej kluczowych funkcji (operacyjnej, marketingowej, finansowej, 
zarządzania personelem) i jej relacji z otoczeniem.  

K_W02 

S_W05 Ma wiedzę z matematyki, którą stosuje w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i związanych 
z zarządzaniem organizacjami. 

K_W04, K_W01 

S_W06 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji 
i całej gospodarki. 

K_W02 

S_W07 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne 
i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 
 

K_W03 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 Potrafi wykorzystać teorię mikro i makroekonomiczną i finansową do modelowania procesów 
społeczno-ekonomicznych i biznesowych w oparciu o metodę naukową. 

K_U01 

S_U02 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz 
ich integrowania w ramach strategii organizacji, stosując właściwy dobór źródeł oraz 
przystosowując istniejące metody. 

K_U03 
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S_U03 Umie tworzyć raporty dla biznesu i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, 
także w języku angielskim na poziomie min. B2 i wykorzystując narzędzia informatyczno-
komunikacyjne. 

K_U02, K_U05 

S_U04 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych 
i ekonometrycznych połączoną z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego 
STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, 
finansowych i zarządczych, w szczególności w badaniu przedsiębiorstw. 

K_U03 

S_U05 Potrafi brać udział w debatach, krytycznie odnosić się do wyników własnych analiz i zestawiać je 
z badaniami naukowymi w ekonomii i finansach oraz w naukach o zarządzaniu i jakości. Potrafi 
planować i organizować pracę własną oraz w zespole, szczególnie o charakterze 
interdyscyplinarnym. Potrafi planować i realizować własne uczenie się przez całe życie. 

K_U04 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01  Jest gotów do uczestniczenia w przygotowywaniu projektów biznesowych dla podmiotów 
działających w różnych sektorach gospodarki. 

K_K01, K_K02  
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Nazwa specjalności: Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku 

studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01  Zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki.  K_W01, K_W02, 
K_W04  

S_W02  Zna, rozumie i wykorzystuje teorię mikro i makroekonomiczną do modelowania procesów 
społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową.  

K_W02, K_W01  

S_W03  Zna przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić 
błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania.  

K_W02, K_W01, 
K_W03  

S_W04  Posiada kompetencje do analizy podstawowych problemów ekonomicznych.  K_W02, K_W01  

S_W05  Zna problematykę aktuarialną i finansową, ma świadomość jej złożoności. Student wykazuje 
gotowość do pogłębiania swoich umiejętności w oparciu o dostępną bibliografię naukową, 
dostrzegając ograniczoność poznanych metod obliczeniowych.  

K_W02, K_W01, 
K_W03  

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01  Posiada umiejętność wyboru odpowiednich narzędzi, właściwych teorii mikro i makroekonomii, do 
poszukiwania rozwiązań rzeczywistych problemów gospodarczych, rozumiejąc przyczyny 
i przewidując skutki zjawisk ekonomicznych dla funkcjonowania rynków, gospodarstw domowych 
i przedsiębiorstw.  

K_U01, K_U02  

S_U02  Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania 
matematyczne, formułować twierdzenia i definicje.  

K_U01, K_U02, K_K03, 
K_U04  

S_U03  Potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia ekonometryczne we własnym badaniu. Student potrafi 
przygotować materiał empiryczny, sformułować hipotezy badawcze, oszacować model i 
zinterpretować uzyskane wyniki.  

K_U01, K_U02, K_U03  

S_U04  Umie tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, także w języku 
obcym na poziomie min. B2.  

K_U02, K_U05  



11 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01  Jest gotów do podjęcia działań zawodowych w organizacji indywidualne i grupowo. Potrafi w niej się 
skutecznie komunikować. Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy i oceniać swoje 
kompetencje z perspektywy ich rozwiązywania.  

K_K01, K_K02  

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 

Kierunek: Ekonomia, Specjalność Ekonomia Międzynarodowa 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
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Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U05, S_U05  

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 
 

       4 4 0,5   

Treści programowe  

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadu. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie pisemne 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

       6 6 0,5 K_K02, S_K01  

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi ogólnymi 
aspektami prawa własności przemysłowej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach 
dotyczących praw własności intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie 
miał świadomość zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność 
tych zagadnień. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie pisemne 

Mikroekonomia I 

30   30     60 4 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią konsumenta w ramach teorii mikroekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Rozszerzenie 
ekonomii (do 
wyboru: Historia 
myśli ekonomicznej 
/lub/ Historia 
Gospodarcza/ lub/ 
Demografia) 

 60       60 6 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U04, K_K01, K_K02, 
K_K03 
S_W01, S_U01, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

,,Historia myśli ekonomicznej’’: celem wykładu jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. Celem wykładu jest dokonanie 
historycznej rekonstrukcji rozwoju ekonomii, czyli prezentacji idei i teorii na szerszym tle epoki, w kontekście czynników 
gospodarczych, politycznych i kulturowych. 
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,,Historia gospodarcza’’: celem wykładu jest zdobycie przez studenta umiejętności analizy zjawisk ekonomicznych w długiej 
perspektywie, poprzez analizę porównawczą oraz kontekstową. Zajęcia rozszerzają wiedzę ekonomiczną studenta i pozwalają 
zrozumieć genezę współczesnej gospodarki oraz instytucjonalne uwarunkowania nowoczesnego wzrostu gospodarczego. Wiedza 
zdobyta podczas zajęć stanowi dobrą podstawę do dalszego studiowania mikro- i makroekonomii. Student nabywa bowiem 
umiejętności krytycznego patrzenia na zjawiska, procesy i teorie ekonomiczne, dostrzegania zmienności poglądów ekonomicznych 
w historycznym procesie formowania się gospodarki, potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny pozytywistycznych  
i antypozytywistycznych wyjaśnień socjoekonomicznych. Dodatkowo student nabywa umiejętności przygotowywania tekstu 
akademickiego, formułowania hipotez badawczych, zdobywania i porządkowania wiedzy, informacji, analizy i interpretacji danych. 
 
,,Demografia’’: celem wykładu jest zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej stosowanymi w celu wyjaśnienia 
współczesnych zjawisk ludnościowych zarówno na poziomie jednostek jak i całych społeczności, a także analiza współzależności 
zjawisk demograficznych i gospodarczych. Nacisk zostanie położony na opisanie zakresu w jakim metody analizy ekonomicznej  
są w stanie poprawnie opisywać i przewidywać zachowania ludzkie w ramach demografii (dobór partnerski, dzietność, migracje, 
itd.). Wymiernym efektem kształcenia jest poszerzenie zdobywanej w trakcie studiów matematycznych wiedzy z zakresu 
optymalizacji  
o jej praktyczne zastosowanie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Wstęp do ekonomii  

30        30 3 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem wykładu jest: 
* Zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii 
* Omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych 
* Przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów 
Wiodącym motywem kursu jest chęć pokazania w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej 
skali (mikroekonomicznej, makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten uzupełniany (a częściowo także 
zastępowany) jest innymi mechanizmami regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 
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Analiza 
matematyczna I 

30   60     90 5 K_W04, K_U03, K_K01 
S_W01, S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  
Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy Matematycznej 
w zagadnieniach ekonomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Algebra liniowa 

30   60     90 6 K_W04, K_U03, K_K01 
S_W01, S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu podstawowych pojęć algebry liniowej. Omawiane są między innymi: układy równań liniowych 
i metody ich rozwiązywania, przestrzenie liniowe, baza i wymiar, przekształcenia liniowe, rząd i wyznacznik macierzy, wektory  
i wartości własne, diagonalizacja i potęgowanie macierzy, iloczyn skalarny, formy kwadratowe, elementy programowania liniowego. 
Oprócz opanowania technik algebry liniowej celem zajęć jest wyrobienie u słuchaczy umiejętności precyzyjnego i logicznego 
rozumowania oraz przygotowanie do stosowania metod algebry liniowej w ekonomii.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Prawo z elementami 
prawa handlowego 

30        30 3 K_W01, K_W03, K_U01, 
K_U03, K_K02 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_U04, S_K01 

Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu 
jest kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie w 
praktyce obrotu powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. 
W  ramach cyklu wykładów przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków 
kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad 
wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 430 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2208 
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Kierunek: Ekonomia, Specjalność Ekonomia Międzynarodowa 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmiot W
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U05, S_U05  

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Business English B2 
- egzamin WNE 

       4 4 1 K_U02, S_U05  

Treści programowe  

Egzamin sprawdzający umiejętności językowe z zakresy angielskiego ekonomicznego na poziomie B2. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin zgodnie z sylabusem. 

Wychowanie 
fizyczne 
Przedmiot do wyboru 
 

       30 30 0   

Treści programowe  

Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmioty do wyboru 

        60 6   

Treści programowe  
Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych 

dziedzin nauki (w całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Mikroekonomia II 30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią mikroekonomii – moduł B dotyczy zagadnień związanych 
z podażową stroną rynku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Makroekonomia I 30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_K01 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Celem zajęć jest prezentacja podstawowych pojęć, kategorii oraz prostych modeli współczesnej analizy makroekonomicznej. 
Opanowanie materiału powinno umożliwić zrozumienie funkcjonowania gospodarki jako całości, poznanie struktury współczesnej 
teorii makroekonomicznej oraz dać solidną podstawę do studiowania makroekonomii na poziomie średnim i zaawansowanym. Stąd 
też duży nacisk położony zostanie na rzetelne opanowanie podstawowych zależności makroekonomicznych z wyraźnym 
wyodrębnieniem zależności krótko i długookresowych. Zasadniczym przedmiotem rozważań będzie jednak analiza krótkookresowa. 
Analizy będą poparte samodzielną pracą z danymi empirycznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Analiza 
matematyczna II 

30   60     90 5 K_W04, K_U03, K_K01, 
S_W01, S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  
Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy 
Matematycznej w zagadnieniach ekonomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Prawo z elementami 
prawa handlowego 

30        30 3 K_W01, K_W03, K_U01, 
K_U03, K_K02 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U02, S_U03, , 
S_U04, S_K01 

Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu 
jest kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie 
w praktyce obrotu powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. 
W ramach cyklu wykładów przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej  
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków 
kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad 
wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Narzędzia 
informatyczne w 
ekonomii 

 30       30 3 K_W04, K_U03, K_K01  
S_W01, S_U01, S_K01 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi technikami informatycznymi przydatnymi w codziennej pracy 
ekonomisty. W trakcie zajęć zorganizowanych w formie laboratoriów studenci nabywają umiejętność posługiwania się wybranymi 
narzędziami informatycznymi (zaawansowany Excel, Maxima, R) oraz umiejętności dobierania odpowiedniego narzędzia 
analitycznego do rozwiązania typowego problemu z zakresu analizy ekonomicznej. Przed przystąpieniem do kursu wymagane jest 
posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu informatyki i matematyki na poziomie szkoły średniej oraz pierwszego semestru zajęć  
z Algebry liniowej i Analizy matematycznej oraz umiejętności podstaw obsługi arkusza Excel. Student zapoznaje się także  
z technikami informacyjno-komunikacyjnymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 424 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2208 

  



21 

 

Kierunek: Ekonomia, Specjalność Ekonomia Międzynarodowa 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Raze
m: 
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in 

zajęć 
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m: 
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ty 
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S 
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uczenia się dla 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U05, S_U05  

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Wychowanie 
fizyczne 
Przedmiot do wyboru 

       30 30 0   

Treści programowe  

Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

Mikroekonomia III 

 30       30 6 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01  
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_K01  

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami mikroekonomii i jej zastosowaniem w naukach społecznych. Najważniejsze 
omawiane tematy to: równowaga rynkowa, zaburzenia rynkowe, rola rządu, efekt zewnętrzne, dobra publiczne, informacja, 
ekonomia dobrobytu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Makroekonomia II 

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_K01  

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest wprowadzenie pojęć i narzędzi niezbędnych do makroekonomicznej analizy zjawisk i procesów 
gospodarczych na poziomie średniozaawansowanym. Zajęcia te są kontynuacją przedmiotu "Makroekonomia I" i jednocześnie 
stanowią podbudowę do wprowadzenia narzędzi umożliwiających opis zjawisk i procesów gospodarczych na poziomie 
zaawansowanym. 
Pierwsza część wykładu jest poświęcona krótkookresowym wahaniom dochodu oraz efektywności polityk gospodarczych. Część 
druga dotyczy problematyki wzrostu gospodarczego. W oparciu o teorię neoklasyczną dyskutowane są długookresowe determinanty 
poziomu i stopy wzrostu dochodu. Część trzecia koncentruje się na znaczeniu oczekiwań dla procesów gospodarczych, w tym na 
roli oczekiwań w decyzjach dotyczących konsumpcji i inwestycji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Rachunek 
prawdopodobieństw
a 

30   30     60 6 K_W04, K_U03, K_K01, 
S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  
Elementarny rachunek prawdopodobieństwa, zmienne losowe i ich rozkłady, twierdzenia graniczne. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Finanse I lub Finanse I 
(ACCA)  

Przedmiot do wyboru  

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_W04, 
K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_K01, K_K02 
S_W01, S_U01, S_U05, 
S_K01  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

,,Finanse I’’: wykład jest połączeniem wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem instrumentów 
i metod wykorzystywanych na rynkach finansowych, z uwzględnieniem roli państwa we współtworzeniu stabilnego systemu 
finansowego. W ramach zajęć student pozna rolę systemu finansowego w gospodarce, główne instrumenty rynku pieniężnego 
i kapitałowego oraz wykorzystanie ich do wybranych strategii, sprawozdawczość finansową spółki i jej ogólną ocenę sytuacji 
finansowo-ekonomiczną, a następnie kryteria wyboru projektów inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Student 
pozna przy tym główne narzędzia z analizy fundamentalnej i analizy technicznej dla aktywów finansowych. W grupie instrumentów 
finansowych zostaną również przedstawione wybrane instrumenty pochodne. 
,,Finanse I (ACCA)’’: studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: funkcje, instytucje i cechy systemu finansowego, tradycyjne 
i nowe instrumenty rynku finansowego, ocena dochodowości różnych instrumentów finansowych, analiza ryzyka działalności 
gospodarczej wraz z kryteriami podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wnioskowaniem o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 
Wykład ma formę spotkań bezpośrednich. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z przykładowymi 
problemami praktycznymi. Dzięki temu studenci uczą się identyfikować oraz rozwiązywać podstawowe dylematy pojawiające się  
w wybranych segmentach rynku finansowego, a także przeprowadzać analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Wykład 
ten może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania dyplomu ACCA. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

przedmioty właściwe dla specjalności Ekonomia Międzynarodowa 

Wprowadzenie do 
programowania w 
języku Python 

 30       30 2 S_W02, S_U02 Informatyka 

Treści programowe  

Zajęcia mają na celu nauczenie studentów programowania w języku Python. Kurs prowadzony jest od podstaw, dlatego nie jest 
wymagana wcześniejsza znajomość programowania ani informatyki na poziomie wyższym niż szkolny. Na początku zostaną 
przedstawione podstawy programowania oraz języka Python, a następnie najbardziej przydatne w pracy ekonomisty lub analityka 
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biblioteki. Zadaniem zajęć jest przygotowanie teoretyczne uczestników, aby mogli kontynuować poszerzanie wiedzy do własnych 
zastosowań oraz na przedmiocie „Zastosowania języka Python”. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Wyzwania 
współczesnej 
gospodarki 
światowej 

30        30 2 S_W04, S_U05 Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi bieżącymi wyzwaniami gospodarki światowej i ich aspektami 
ekonomicznymi: globalne ocieplenie i jego wpływ na zachowania podmiotów gospodarczych, zwiększająca się skala migracji 
międzynarodowych wywołana czynnikami ekonomicznymi i pozaekonomicznymi, cyfrowa transformacja i różny poziom 
przygotowania do niej uczestników gospodarki światowej, a także tzw. sekularna stagnacja, tzn. stagnacja wzrostu produktywności 
i ograniczenia w innowacyjności oraz przyszłość pracy i zagadnienia związane z automatyzacją. Zajęcia te będą prowadzone  
w oparciu o wyniki i wnioski najnowszych badań ekonomicznych. Treści przekazywane przez wykładowcę będą wzbogacane własną 
analizą danych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2208  
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Kierunek: Ekonomia, Specjalność Ekonomia Międzynarodowa 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U05, S_U05  

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Wychowanie 
fizyczne 
Przedmiot do wyboru 

       30 30 0   

Treści programowe  

Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

Makroekonomia 
gospodarki otwartej  

30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01  
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_U03, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Wykład z Makroekonomii Gospodarki Otwartej obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki w warunkach 
powiązań finansowych i kapitałowych z resztą świata. Przedstawiane są problemy bilansu płatniczego, funkcjonowania rynku 
walutowego oraz polityki gospodarczej w gospodarce otwartej w warunkach rożnych systemów kursowych, kwestie związane 
z międzynarodowymi przepływami kapitału i kryzysami walutowymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Ekonomia 
polityczna 

30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01  
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_U03, S_K01  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem nauczania Ekonomii Politycznej jest wyjaśnienie mechanizmów społeczno-politycznych determinujących procesy 
gospodarowania oraz dokonanie analizy skutków społecznych tych procesów. Zajęcia z tego przedmiotu mają też na celu 
przygotowanie studentów do bardziej kompleksowego i interdyscyplinarnego sposobu analizowania zjawisk gospodarczych niż ma 
to miejsce w standardowym ujęciu mikro- i makroekonomii. W realizacji zajęć duża uwaga zostanie położona na zdobywanie nowych 
umiejętności metodologicznych i na aktywności studentów w trakcie zajęć. Przedmiot ten jest prowadzony w formie wykładów  
i ćwiczeń, ściśle ze sobą powiązanych tematycznie. Zajęcia są przeznaczone dla studentów II roku, którzy ukończyli podstawowe 
kursy z mikroekonomii i makroekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Statystyka 
matematyczna 

30   30     60 5 K_W01, K_W04, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_K01 
S_W01, S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  
Na wykładzie przedstawione będą podstawowe wiadomości i pojęcia statystyki opisowej i statystyki matematycznej, czyli teorii 
wnioskowania statystycznego. Celem jest zarówno przygotowanie słuchaczy do dalszych studiów i pogłębiania wiedzy w tej 
dziedzinie, jak i do samodzielnego posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi (umiejętność budowy 
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modelu statystycznego, poprawnego sformułowania problemu, obliczania i interpretacji podstawowych miar statystyki opisowej 
i miar dynamiki zjawisk, umiejętność stosowania podstawowych metod wnioskowania statystycznego). Wykład zawierać będzie, 
oprócz zarysu teorii, przykłady zastosowań. Do zrozumienia wykładu istotne będzie wcześniejsze opanowanie przez słuchaczy 
wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa, w zakresie jednosemestralnego kursu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Finanse II lub Finanse II 
(ACCA)  

Przedmiot do wyboru 

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_W04, 
K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_K01, K_K02 

S_W01, S_U01, S_U05, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

,,Finanse II’’: głównym celem wykładu jest połączenie wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem 
zaawansowanych instrumentów i metod wykorzystywanych na rynkach finansowych. W ramach zajęć student pozna strategie 
spekulacyjne, hedgindowe i arbitrażowe dla wybranych zaawansowanych instrumentów finansowych (kontraktów terminowych 
futures i forward, opcji oraz swapów). Student pozna również metody wyceny zaawansowanych instrumentów finansowych oraz 
metod budowania portfeli inwestycyjnych z wykorzystaniem teorii rynku kapitałowego. 
,,Finanse II (ACCA)’’: w ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z zaawansowanym instrumentarium 
finansowym. Studenci zapoznają się z teorią portfelową, modelami rynku kapitałowego, a także instrumentami finansowymi rynku 
terminowego: kontraktami futures i forward, opcjami oraz swapami, które mogą być wykorzystane w strategiach ograniczania ryzyka. 
Wykład ma formę spotkań bezpośrednich, podczas których nacisk jest położony na aktywne uczestnictwo studentów w spotkaniach. 
Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z przykładowymi problemami praktycznymi. Wykład ten może (ale nie 
musi) być wykorzystany do uzyskania dyplomu ACCA. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

przedmioty właściwe dla specjalności Ekonomia Międzynarodowa 

Zastosowania języka 
Python 

 30       30 2 S_W05, S_W06, S_U06, 
S_U07, S_K02 

Informatyka 

Treści programowe  

W ramach zajęć studentki i studenci poznają popularne zastosowania języka Python obejmujące: bazy danych, webscraping, 
machine learning, text mining oraz wizualizację danych. Nabyte umiejętności umożliwią im samodzielną pracę z wykorzystaniem 
metod data science. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Handel 
międzynarodowy 

30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01  
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_K01  

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Cel zajęć: ukazanie i wyjaśnienie jak funkcjonuje gospodarka otwarta, powiązana ze światem więzami handlowymi. 
Podstawowe treści: wykład obejmuje zagadnienia związane z teorią handlu międzynarodowego i polityką handlową. Przedstawione 
zostaną główne elementy teorii wyjaśniające przyczyny i skutki handlu międzynarodowego pomiędzy krajami. Pokazane zostaną 
również instrumenty polityki handlowej i skutki ich stosowania. 
Metoda realizacji przedmiotu: wykład w trakcie którego omawiane są główne modele teorii handlu i polityki handlowej oraz 
odniesienia do ich empirycznej weryfikacji. Uzupełnieniem są ćwiczenia, w trakcie których rozwiązuje się głównie zadania 
obliczeniowe, ilustrujące główne elementy teorii handlu i polityki handlowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 420 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2208 
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Kierunek: Ekonomia, Specjalność Ekonomia Międzynarodowa 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot W

y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy – 
egzamin 
Przedmiot do wyboru 

       4 4 2 K_U05, S_U05 

 

Treści programowe  
Egzamin z języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin. 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do wyboru 

        30 3   

Treści programowe  

Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych 
dziedzin nauki (w całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych). 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Ekonometria 

30   30     60 7 K_W01, K_W04, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_K01, K_K02 
S_W01, S_U01, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i najważniejszymi 
zastosowaniami. Głównym celem wykładów jest zapoznanie studentów z teorią ekonometrii. Wykłady ilustrowane są prostymi 
przykładami empirycznymi. Bardziej rozbudowane przykłady empiryczne omawiana będą na ćwiczeniach. 
Na wykładach omawiana będzie problematyka estymacji w Klasycznym Modelu Regresji Liniowej za pomocą Metody Najmniejszych 
Kwadratów. Pierwsza część kursu poświęcona zostanie na przedstawienie modelu, jego założeń i sposobu estymacji oraz 
interpretacji. W drugiej części studenci zostaną zapoznani ze sposobami testowania hipotez, diagnostyki modelu i konsekwencjami 
braku spełnienia poszczególnych założeń. Po wykładzie student powinien potrafić prawidłowo przebadać związki między zmiennymi 
w próbie przekrojowej oraz zinterpretować wyniki prostego badania statystycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Seminarium 
licencjackie 
Przedmiot do wyboru 

  30      30 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_U04, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej, za pomocą poznania teorii ekonomii, kierunków 
ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 
Tematyka wg wyboru studenta i sylabusu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 
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przedmioty właściwe dla specjalności Ekonomia Międzynarodowa 

Praktyki zawodowe 
Przedmiot do wyboru 

       120 120 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_K01 

 

Treści programowe  

TREŚCI PROGRAMOWE: 
Celem praktyk jest wykorzystywanie wiedzy zdobytej podczas studiów i jej poszerzanie, doskonalenie umiejętności oraz kompetencji 
społecznych. W szczególności praktyki mogą obejmować:  
1) w zakresie wiedzy: zastosowanie wiedzy teoretycznej i analitycznej, uzyskanej podczas zajęć akademickich; poznanie zasad 
funkcjonowania środowiska zawodowego, bliskiego kierunkom oferowanym na Wydziale Nauk Ekonomicznych; zrozumienie, jak 
funkcjonują organizacje w praktyce (w zakresie: zasad organizacji pracy, podziału kompetencji, kultury pracy, procedur, czy procesu 
planowania pracy);  
2) w zakresie umiejętności: poszerzenie umiejętności tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników 
samodzielnych analiz; wykorzystanie narzędzi ilościowych i jakościowych do: analizy procesów społeczno-ekonomicznych, badania 
funkcjonowania gospodarki, rynków, instytucji rynkowych, analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych; 
wykorzystanie metod pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i analizowania danych ilościowych oraz jakościowych; 
doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 
3) w zakresie kompetencji społecznych: wykształcenie umiejętności współpracy w organizacji (w tym: wykorzystanie kompetencji 
miękkich), skuteczne komunikowanie się w organizacji, umiejętność planowania i organizacja pracy własnej i zespołowej (efektywne 
zarządzanie czasem), samokształcenie się, przestrzeganie zawodowych standardów etycznych. 
 
FORMA PRAKTYKI: 
Praktyki zawodowe mogą mieć formę: 
1) praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych,  
2) praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego, 
3) pracy zawodowej wykonywanej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, 
4) własnej działalności gospodarczej, 
5) wolontariatu.  
 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYKI: 
1. Zakres własnej działalności gospodarczej, czy zakres działalności podmiotów, w których odbywać się będzie praktyka zawodowa, 
muszą zapewniać możliwość osiągnięcia efektów uczenia się, zdefiniowanych dla praktyk zawodowych. W szczególności,  
w przypadku realizacji praktyk w podmiotach zewnętrznych oznacza to zapewnienie przez podmiot oferujący praktykę opiekuna 
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praktyki o kompetencjach i doświadczeniu zbieżnym z programem praktyki. Należy też oczekiwać udostępnienia miejsca i narzędzi 
pracy niezbędnych dla właściwego wykonania zaplanowanych obowiązków.  
2. Praktyka może odbywać się w podmiotach/instytucjach, które udostępniają ofertę praktyk dla WNE (wykaz podmiotów wraz  
z wymogami i procedurami rekrutacji jest udostępniany na stronie internetowej WNE). Studenci mogą również korzystać z ofert 
przedstawianych przez Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci mają także prawo przedstawić własne propozycje 
miejsc praktyk. W każdym przypadku student jest zobowiązany przed rozpoczęciem praktyki uzyskać od koordynatora praktyk 
akceptację miejsca praktyki, jej programu i okresu realizacji.  
3. Praktykę zawodową w wymiarze godzinowym określonym programem studiów student odbywa w jednym podmiocie. Tylko  
w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest odbycie praktyk w większej liczbie podmiotów.  
4. Praktyka może być odbywana podczas wakacji zimowych lub letnich (praktyka ciągła) oraz w trakcie trwania semestru, w czasie 
wolnym od zajęć dydaktycznych (praktyka śródroczna).  
5. Odbywanie praktyki jest monitorowane przez koordynatora praktyk, który w tym celu utrzymuje ze studentem/studentką kontakt 
e-mailowy/telefoniczny lub osobisty w celu wyjaśniania spraw związanych z praktyką.  
6. Praktyka zaliczana jest na ocenę przez koordynatora praktyk. Podstawą do wystawienia oceny jest poprawne udokumentowanie 
realizacji praktyki i jej programu poprzez przedłożenie koordynatorowi stosownej dokumentacji. Podczas procedury zaliczania 
praktyki oceniane są kompletność i poprawność merytoryczna dokumentacji oraz zdobyte kompetencje i umiejętności. 
7. Sposób organizacji praktyki, jej przebieg oraz procedury są poddawane ewaluacji przez studentów. Wyniki analiz są 
wykorzystywane przy doskonaleniu programów studiów, a także pozwalają na identyfikację miejsc/podmiotów, w których realizacja 
praktyk przynosi pożądane efekty uczenia się. 
8. Procedury zapewniające realizację zasad odbywania i zaliczania praktyk określa uchwała Rady Dydaktycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się na podstawie przedłożonej przez studenta dokumentacji potwierdzającej realizację 
praktyki, w tym: zaświadczenia o odbyciu praktyki, dziennika praktyki oraz sprawozdania z przebiegu praktyki. Dodatkowo, w trakcie 
procesu zaliczenia praktyki, koordynator praktyk może przeprowadzić rozmowę sprawdzającą kompetencje zdobyte przez studenta 
podczas praktyki. 

Analiza empiryczna 
problemów 
ekonomii 
międzynarodowej 

 30       30 3 K_W01, K_W02, K_W04, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01 
S_W01, S_W02, S_W05, 
S_W06, S_W05, S_U07 
S_K02 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Na zajęciach studenci nauczą się: znajdować wiarygodne dane, analizować dane, wizualizować i na tej podstawie tworzyć tzw. 
historie. Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do prowadzenia badań empirycznych w zakresie ekonomii 
międzynarodowej. Studenci nauczą się przeprowadzać samodzielne badania empiryczne w zakresie handlu i makroekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 
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Unia Europejska w 
teorii i praktyce 

30        30 3 K_W02, K_U01, S_W03, 
S_W04, S_U03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z procesem budowania oraz funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Student pozna etapy 
integracji gospodarczej i ich uwarunkowania: zaczynając od strefy wolnego handlu po ideę wspólnego rynku i powstanie Unii 
Gospodarczej i Walutowej. Przedstawiony zostanie system instytucjonalny UE z uwzględnieniem podziału kompetencji między UE 
a kraje członkowskie, a także system finansowania wraz z istotą budżetu unijnego. Studenci poznają także wybrane wspólnotowe 
polityki gospodarcze, m.in. wspólną politykę handlową, rolną, regionalną. Omówione zostaną także uwarunkowania oraz proces 
budowania unii walutowej, tworzenia i ewolucji reguł fiskalnych, a także znaczenie wspólnej waluty dla funkcjonowania UE. Ostatnia 
część wykładu zostanie poświęcona kwestiom członkostwa Polski w UE oraz analizie kosztów i korzyści z członkostwa. Wykład 
obejmuje również perspektywę integracji walutowej Polski i wejścia do III etapu Unii Gospodarczej i Walutowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
Przedmiot do wyboru 

30        30 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_U04, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Zajęcia mające na celu zwiększenie kompetencji z zakresu finansów i ekonomii zgodnie z zainteresowaniami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu. 

Rachunkowość 

 30       30 3 K_W01, K_W02, K_U01, 

K_U03, K_K01, K_K02 

S_W01, S_W03, S_W04, 

S_U01, S_U03, S_U04, 

S_K01. 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości finansowej, z zasadami księgowości i zakładowym planem kont. 

Podczas zajęć zaprezentowana zostanie wiedza dotycząca metod rachunkowych pomiaru, wyceny, dokumentacji i ujmowania  

w księgach rachunkowych operacji gospodarczych, zasad ewidencji majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, 
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materiałów, towarów, wyrobów gotowych, środków pieniężnych, rozrachunków publiczno-prawnych, rozrachunków z dostawcami  

i odbiorcami, pracownikami, przychodów i kosztów, rezerw oraz kapitałów. Zajęcia zawierają koncepcję, formę i zawartość raportów 

księgowych – bilansu, rachunku zysków i strat oraz cash flow. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 364 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2208 
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Kierunek: Ekonomia, Specjalność Ekonomia Międzynarodowa 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 

60        60 4 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01  
S_W01, S_U01, S_K01  
 

Nauki o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe  
Cele zajęć: zapoznanie słuchaczy z nowoczesną wiedzą o współczesnych organizacjach funkcjonujących w warunkach 
konkurencyjnego otoczenia i procesach zarządzania nimi; przybliżenie siatki pojęciowej dyscypliny; dostarczenie praktycznych 
wskazówek dotyczących analizy sytuacji organizacyjnych oraz podwyższania racjonalności decyzji i sprawności działań. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Seminarium 
licencjackie 
Przedmiot do wyboru 

  30      30 14 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_U04, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej, za pomocą poznania teorii ekonomii, kierunków 
ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 
Tematyka wg wyboru studenta i sylabusu. Student w ramach zajęć przygotowuje się również do egzaminu dyplomowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca dyplomowa 

przedmioty właściwe dla specjalności Ekonomia Międzynarodowa 

Analiza biznesowa w 
sektorze publicznym 
i prywatnym 

 30       30 3 K_W01, K_W02, K_W04, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_U01, S_U03, 
, S_U04, S_U07, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem konwersatorium jest przedstawienie narzędzi analizy biznesowej przedsiębiorstwa i ich wykorzystanie przez Studentów na 
zajęciach. 
W działalności gospodarczej trzeba przewidywać ruchy wszystkich uczestników procesu gospodarowania, w tym przede wszystkim 
konkurentów, dostawców, odbiorców, klientów, rządu, regulatorów, instytucji finansowych i planować własne działania w krótkim, 
średnim i długim okresie. Aby robić to skutecznie niezbędne jest stałe monitorowanie i analizowanie makrootoczenia, konkurencji 
w branży i sytuacji w samym przedsiębiorstwie. Służą do tego m.in. narzędzia analizy konkurencji, analizy ekonomiczno-finansowej 
przedsiębiorstwa, analizy strategicznej, w tym pozycji strategicznej firmy, . 
Studenci będą mogli poznać na zajęciach podstawowe narzędzia analizy biznesowej, a przede wszystkim zastosować je do analizy 
wybranych (przez siebie) przedsiębiorstw z listy firm giełdowych (GPW w Warszawie). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie zgodnie z sylabusem. 

Ekonometria danych 
panelowych 

 30       30 3 K_W01, K_W04, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_K01, K_K02 
S_W08, S_U07 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Na zajęciach zostaną omówione podstawowe modele panelowe dla ciągłej zmiennej zależnej. Dla każdego zagadnienia zostanie 
przedstawiony wstęp teoretyczny oraz przykłady przeprowadzenia analizy w programie STATA lub R. W ramach zajęć zostaną 
omówione następujące estymatory do szacowania modeli statycznych: estymator MNK (pooled OLS), estymator efektów stałych 
(fixed effects), estymator efektów losowych (random effects). Zostanie przedstawiony test Breuscha-Pagana, pozwalający 
zidentyfikować występowanie efektów indywidualnych oraz test Hausmana, pozwalający przetestować hipotezę o braku korelacji 
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pomiędzy efektami indywidualnymi a zmiennymi objaśniającymi. W ramach kursu studenci poznają sposoby wykrywania problemów 
autokorelacji oraz heteroskedastyczności. Zaproponowane zostaną metody estymacji odpowiednie w tych przypadkach, między 
innymi estymator Praisa-Winstena. Konwersatorium obejmie dynamiczne modele dla danych panelowych. Omówiony zostanie 
estymator Arrelano-Bonda. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu, w którym zastosowanie znajdą techniki modelowania danych panelowych oraz 
egzaminu pisemnego. 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
Przedmiot do wyboru 

30        30 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_U04, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Zajęcia mające na celu zwiększenie kompetencji z zakresu finansów i ekonomii zgodnie z zainteresowaniami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu. 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
Przedmiot do wyboru 

30        30 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_U04, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Zajęcia mające na celu zwiększenie kompetencji z zakresu finansów i ekonomii zgodnie z zainteresowaniami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2208 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 
Kierunek Ekonomia, specjalność: Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U05, S_U05  

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 
 

       4 4 0,5   

Treści programowe  

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadu. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie pisemne 
 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

       6 6 0,5 K_K02, S_K01  

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi ogólnymi 
aspektami prawa własności przemysłowej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach 
dotyczących praw własności intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie 
miał świadomość zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność 
tych zagadnień. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie pisemne 
 

Mikroekonomia I 

30   30     60 4 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią konsumenta w ramach teorii mikroekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Rozszerzenie 
ekonomii (do 
wyboru: Historia 
myśli ekonomicznej 
/lub/ Historia 
Gospodarcza/ lub/ 
Demografia) 
Przedmiot do wyboru 

 60       60 6 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U04, K_K01, K_K02, 
K_K03 
S_W01, S_U01, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
,,Historia myśli ekonomicznej’’: celem wykładu jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. Celem wykładu jest dokonanie 
historycznej rekonstrukcji rozwoju ekonomii, czyli prezentacji idei i teorii na szerszym tle epoki, w kontekście czynników 
gospodarczych, politycznych i kulturowych. 
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,,Historia gospodarcza’’: celem wykładu jest zdobycie przez studenta umiejętności analizy zjawisk ekonomicznych w długiej 
perspektywie, poprzez analizę porównawczą oraz kontekstową. Zajęcia rozszerzają wiedzę ekonomiczną studenta i pozwalają 
zrozumieć genezę współczesnej gospodarki oraz instytucjonalne uwarunkowania nowoczesnego wzrostu gospodarczego. Wiedza 
zdobyta podczas zajęć stanowi dobrą podstawę do dalszego studiowania mikro- i makroekonomii. Student nabywa bowiem 
umiejętności krytycznego patrzenia na zjawiska, procesy i teorie ekonomiczne, dostrzegania zmienności poglądów ekonomicznych 
w historycznym procesie formowania się gospodarki, potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny pozytywistycznych  
i antypozytywistycznych wyjaśnień socjoekonomicznych. Dodatkowo student nabywa umiejętności przygotowywania tekstu 
akademickiego, formułowania hipotez badawczych, zdobywania i porządkowania wiedzy, informacji, analizy i interpretacji danych. 
 
,,Demografia’’: celem wykładu jest zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej stosowanymi w celu wyjaśnienia 
współczesnych zjawisk ludnościowych zarówno na poziomie jednostek jak i całych społeczności, a także analiza współzależności 
zjawisk demograficznych i gospodarczych. Nacisk zostanie położony na opisanie zakresu w jakim metody analizy ekonomicznej są 
w stanie poprawnie opisywać i przewidywać zachowania ludzkie w ramach demografii (dobór partnerski, dzietność, migracje, itd.). 
Wymiernym efektem kształcenia jest poszerzenie zdobywanej w trakcie studiów matematycznych wiedzy z zakresu optymalizacji  
o jej praktyczne zastosowanie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Wstęp do ekonomii  

30        30 3 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem wykładu jest: 
* Zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii 
* Omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych 
* Przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów 
Wiodącym motywem kursu jest chęć pokazania w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej 
skali (mikroekonomicznej, makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten uzupełniany (a częściowo także 
zastępowany) jest innymi mechanizmami regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 
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Analiza 
matematyczna I 

30   60     90 5 K_W04, K_U03, K_K01 
S_W01, S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  
Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy Matematycznej 
w zagadnieniach ekonomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Algebra liniowa 

30   60     90 6 K_W04, K_U03, K_K01 
S_W01, S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu podstawowych pojęć algebry liniowej. Omawiane są między innymi: układy równań liniowych 
i metody ich rozwiązywania, przestrzenie liniowe, baza i wymiar, przekształcenia liniowe, rząd i wyznacznik macierzy, wektory  
i wartości własne, diagonalizacja i potęgowanie macierzy, iloczyn skalarny, formy kwadratowe, elementy programowania liniowego. 
Oprócz opanowania technik algebry liniowej celem zajęć jest wyrobienie u słuchaczy umiejętności precyzyjnego i logicznego 
rozumowania oraz przygotowanie do stosowania metod algebry liniowej w ekonomii.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Prawo z elementami 
prawa handlowego 

30        30 3 K_W01, K_W03, K_U01, 
K_U03, K_K02 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_U04, S_K01 

Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu 
jest kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie 
w praktyce obrotu powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. 
W ramach cyklu wykładów przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków 
kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad 
wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 430 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2148 
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Kierunek Ekonomia, specjalność: Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U05, S_U05  

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Business English B2 
– egzamin WNE 

       4 4 1 K_U02, S_U05  

Treści programowe  

Egzamin sprawdzający umiejętności językowe z zakresy angielskiego ekonomicznego na poziomie B2. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin zgodnie z sylabusem. 

Wychowanie 
fizyczne 
Przedmiot do wyboru 
 

       30 30 0   

Treści programowe  

Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmioty do wyboru 

        60 6   

Treści programowe  
Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych 
dziedzin nauki (w całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Mikroekonomia II 30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią mikroekonomii – moduł B dotyczy zagadnień związanych 
z podażową stroną rynku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Makroekonomia I 30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_K01 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Celem zajęć jest prezentacja podstawowych pojęć, kategorii oraz prostych modeli współczesnej analizy makroekonomicznej. 
Opanowanie materiału powinno umożliwić zrozumienie funkcjonowania gospodarki jako całości, poznanie struktury współczesnej 
teorii makroekonomicznej oraz dać solidną podstawę do studiowania makroekonomii na poziomie średnim i zaawansowanym. Stąd 
też duży nacisk położony zostanie na rzetelne opanowanie podstawowych zależności makroekonomicznych z wyraźnym 
wyodrębnieniem zależności krótko i długookresowych. Zasadniczym przedmiotem rozważań będzie jednak analiza krótkookresowa. 
Analizy będą poparte samodzielną pracą z danymi empirycznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Analiza 
matematyczna II 

30   60     90 5 K_W04, K_U03, K_K01, 
S_W01, S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  
Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy Matematycznej 
w zagadnieniach ekonomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Prawo z elementami 
prawa handlowego 

30        30 3 K_W01, K_W03, K_U01, 
K_U03, K_K02 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U02, S_U03, , 
S_U04, S_K01 

Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu 
jest kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie 
w praktyce obrotu powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. 
W ramach cyklu wykładów przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków 
kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad 
wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Narzędzia 
informatyczne w 
ekonomii 

 30       30 3 K_W04, K_U03, K_K01  
S_W01, S_U01, S_K01 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi technikami informatycznymi przydatnymi w codziennej pracy 
ekonomisty. W trakcie zajęć zorganizowanych w formie laboratoriów studenci nabywają umiejętność posługiwania się wybranymi 
narzędziami informatycznymi (zaawansowany Excel, Maxima, R) oraz umiejętności dobierania odpowiedniego narzędzia 
analitycznego do rozwiązania typowego problemu z zakresu analizy ekonomicznej. Przed przystąpieniem do kursu wymagane jest 
posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu informatyki i matematyki na poziomie szkoły średniej oraz pierwszego semestru zajęć 
z Algebry liniowej i Analizy matematycznej oraz umiejętności podstaw obsługi arkusza Excel. Student zapoznaje się także  
z technikami informacyjno-komunikacyjnymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 424 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2148 
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Kierunek Ekonomia, specjalność: Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U05, S_U05  

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Wychowanie 
fizyczne 
Przedmiot do wyboru 

       30 30 0   

Treści programowe  

Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

Mikroekonomia III 

 30       30 6 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01  
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_K01  

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami mikroekonomii i jej zastosowaniem w naukach społecznych. Najważniejsze 
omawiane tematy to: równowaga rynkowa, zaburzenia rynkowe, rola rządu, efekt zewnętrzne, dobra publiczne, informacja, 
ekonomia dobrobytu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Makroekonomia II 

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_K01  

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest wprowadzenie pojęć i narzędzi niezbędnych do makroekonomicznej analizy zjawisk i procesów 
gospodarczych na poziomie średniozaawansowanym. Zajęcia te są kontynuacją przedmiotu "Makroekonomia I" i jednocześnie 
stanowią podbudowę do wprowadzenia narzędzi umożliwiających opis zjawisk i procesów gospodarczych na poziomie 
zaawansowanym. 
Pierwsza część wykładu jest poświęcona krótkookresowym wahaniom dochodu oraz efektywności polityk gospodarczych. Część 
druga dotyczy problematyki wzrostu gospodarczego. W oparciu o teorię neoklasyczną dyskutowane są długookresowe determinanty 
poziomu i stopy wzrostu dochodu. Część trzecia koncentruje się na znaczeniu oczekiwań dla procesów gospodarczych, w tym na 
roli oczekiwań w decyzjach dotyczących konsumpcji i inwestycji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Rachunek 
prawdopodobieństw
a 

30   30     60 6 K_W04, K_U03, K_K01, 
S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  
Elementarny rachunek prawdopodobieństwa, zmienne losowe i ich rozkłady, twierdzenia graniczne. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Finanse I lub 
Finanse I (ACCA)  
Przedmiot do wyboru  

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_W04, 
K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_K01, K_K02 
S_W01, S_U01, S_U05, 
S_K01  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

,,Finanse I’’: wykład jest połączeniem wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem instrumentów 
i metod wykorzystywanych na rynkach finansowych, z uwzględnieniem roli państwa we współtworzeniu stabilnego systemu 
finansowego. W ramach zajęć student pozna rolę systemu finansowego w gospodarce, główne instrumenty rynku pieniężnego 
i kapitałowego oraz wykorzystanie ich do wybranych strategii, sprawozdawczość finansową spółki i jej ogólną ocenę sytuacji 
finansowo-ekonomiczną, a następnie kryteria wyboru projektów inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Student 
pozna przy tym główne narzędzia z analizy fundamentalnej i analizy technicznej dla aktywów finansowych. W grupie instrumentów 
finansowych zostaną również przedstawione wybrane instrumenty pochodne. 
,,Finanse I (ACCA)’’: studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: funkcje, instytucje i cechy systemu finansowego, tradycyjne 
i nowe instrumenty rynku finansowego, ocena dochodowości różnych instrumentów finansowych, analiza ryzyka działalności 
gospodarczej wraz z kryteriami podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wnioskowaniem o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 
Wykład ma formę spotkań bezpośrednich. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z przykładowymi 
problemami praktycznymi. Dzięki temu studenci uczą się identyfikować oraz rozwiązywać podstawowe dylematy pojawiające się  
w wybranych segmentach rynku finansowego, a także przeprowadzać analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Wykład 
ten może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania dyplomu ACCA. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

przedmioty właściwe dla specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Rachunkowość 

 30       30 3 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U03, K_K01, K_K02 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U04, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości finansowej, z zasadami księgowości i zakładowym planem kont. 
Podczas zajęć zaprezentowana zostanie wiedza dotycząca metod rachunkowych pomiaru, wyceny, dokumentacji i ujmowania  
w księgach rachunkowych operacji gospodarczych, zasad ewidencji majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, 
materiałów, towarów, wyrobów gotowych, środków pieniężnych, rozrachunków publiczno-prawnych, rozrachunków z dostawcami  
i odbiorcami, pracownikami, przychodów i kosztów, rezerw oraz kapitałów. Zajęcia zawierają koncepcję, formę i zawartość raportów 
księgowych ‐  bilansu, rachunku zysków i strat i cash flow. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Teoria 
Przedsiębiorstwa 

30        30 2 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U04, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest przedstawienie różnych modeli opisujących zachowania się przedsiębiorstw i zastanowienie się, dlaczego żaden 
z nich nie potrafi ująć w pełni istoty przedsiębiorstwa. Utrwalony neoklasyczny wizerunek przedsiębiorstwa jako organizacji, której 
celem jest maksymalizacja zysku, już nie daje się zweryfikować w rzeczywistości. Wskazują na to chociażby zmiany w modelu 
zarządzania przedsiębiorstwem, jakie dokonują się w USA (od połowy lat 80‐tych XX w.) i w Europie (od połowy lat 90‐tych XX w.) 

‐ z tradycyjnego, zorientowanego na zysk finansowy na model, w którym dominują interesy właścicieli przedsiębiorstwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2148  
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Kierunek Ekonomia, specjalność: Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Raze
m: 

liczb
a  

godz
in 

zajęć 

Raze
m: 
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ty 

ECT
S 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot W
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U05, S_U05  

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Wychowanie 
fizyczne 
Przedmiot do wyboru 

       30 30 0   

Treści programowe  

Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

Makroekonomia 
gospodarki otwartej  

30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01  
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_U03, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Wykład z Makroekonomii Gospodarki Otwartej obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki w warunkach 
powiązań finansowych i kapitałowych z resztą świata. Przedstawiane są problemy bilansu płatniczego, funkcjonowania rynku 
walutowego oraz polityki gospodarczej w gospodarce otwartej w warunkach rożnych systemów kursowych, kwestie związane 
z międzynarodowymi przepływami kapitału i kryzysami walutowymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Ekonomia 
polityczna 

30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01  
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_U03, S_K01  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem nauczania Ekonomii Politycznej jest wyjaśnienie mechanizmów społeczno-politycznych determinujących procesy 
gospodarowania oraz dokonanie analizy skutków społecznych tych procesów. Zajęcia z tego przedmiotu mają też na celu 
przygotowanie studentów do bardziej kompleksowego i interdyscyplinarnego sposobu analizowania zjawisk gospodarczych niż ma 
to miejsce w standardowym ujęciu mikro- i makroekonomii. W realizacji zajęć duża uwaga zostanie położona na zdobywanie nowych 
umiejętności metodologicznych i na aktywności studentów w trakcie zajęć. Przedmiot ten jest prowadzony w formie wykładów  
i ćwiczeń, ściśle ze sobą powiązanych tematycznie. Zajęcia są przeznaczone dla studentów II roku, którzy ukończyli podstawowe 
kursy z mikroekonomii i makroekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Statystyka 
matematyczna 

30   30     60 5 K_W01, K_W04, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_K01 
S_W01, S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  
Na wykładzie przedstawione będą podstawowe wiadomości i pojęcia statystyki opisowej i statystyki matematycznej, czyli teorii 
wnioskowania statystycznego. Celem jest zarówno przygotowanie słuchaczy do dalszych studiów i pogłębiania wiedzy w tej 
dziedzinie, jak i do samodzielnego posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi (umiejętność budowy 
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modelu statystycznego, poprawnego sformułowania problemu, obliczania i interpretacji podstawowych miar statystyki opisowej 
i miar dynamiki zjawisk, umiejętność stosowania podstawowych metod wnioskowania statystycznego). Wykład zawierać będzie, 
oprócz zarysu teorii, przykłady zastosowań. Do zrozumienia wykładu istotne będzie wcześniejsze opanowanie przez słuchaczy 
wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa, w zakresie jednosemestralnego kursu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Finanse II lub 
Finanse II (ACCA)  
Przedmiot do wyboru 

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_W04, 
K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_K01, K_K02 
S_W01, S_U01, S_U05, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

,,Finanse II’’: głównym celem wykładu jest połączenie wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem 
zaawansowanych instrumentów i metod wykorzystywanych na rynkach finansowych. W ramach zajęć student pozna strategie 
spekulacyjne, hedgindowe i arbitrażowe dla wybranych zaawansowanych instrumentów finansowych (kontraktów terminowych 
futures i forward, opcji oraz swapów). Student pozna również metody wyceny zaawansowanych instrumentów finansowych oraz 
metod budowania portfeli inwestycyjnych z wykorzystaniem teorii rynku kapitałowego. 
,,Finanse II (ACCA)’’: w ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z zaawansowanym instrumentarium 
finansowym. Studenci zapoznają się z teorią portfelową, modelami rynku kapitałowego, a także instrumentami finansowymi rynku 
terminowego: kontraktami futures i forward, opcjami oraz swapami, które mogą być wykorzystane w strategiach ograniczania ryzyka. 
Wykład ma formę spotkań bezpośrednich, podczas których nacisk jest położony na aktywne uczestnictwo studentów w spotkaniach. 
Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z przykładowymi problemami praktycznymi. Wykład ten może (ale nie 
musi) być wykorzystany do uzyskania dyplomu ACCA. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

przedmioty właściwe dla specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Przedmioty  
kierunkowe do  
wyboru 1x30h ‐  
moduł B (wybór  
jednego przedmiotu 
spośród: Marketing,  
Negocjacje, Biznes 
plan, Warsztaty 

 30       30 3 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_U04, S_U05, S_K01 

Ekonomia i finanse 
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budowania strategii,  
Ekonomia  
behawioralna) 
Przedmiot do wyboru 

Treści programowe  

,,Marketing’’: celem zajęć jest uzyskanie przez słuchaczy pogłębionej wiedzy umożliwiającej podejmowanie podstawowych decyzji 
marketingowych w przedsiębiorstwie oraz zrozumienie najważniejszych kategorii i procesów występujących w zarządzaniu 
marketingowym. 
 ,,Negocjacje’’: celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i ćwiczenie praktycznych umiejętności związanych ze sprawną 
komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów i negocjacji. Negocjacje zostaną przedstawione jako skuteczna metoda rozwiązywania 
konfliktów i podejmowania decyzji grupowych, wymagająca wysokiego poziomu umiejętności komunikacyjnych. Studenci będą 
uczyć się i ćwiczyć budowanie strategii negocjacyjnych oraz stosowanie technik prowadzenia negocjacji, w tym społeczno‐
ekonomicznego i kulturowego kontekstu negocjacji. ,,Biznes plan’’: celem zajęć jest przekazanie wiedzy oraz trening umiejętności 
praktycznych dot. planowania, organizowania i przeprowadzania projektów w zakresie badań marketingowych, z zastosowaniem 
różnorodnych metod i technik badań ilościowych i jakościowych, adekwatnie do celu i kontekstu. ,,Warsztaty budowania strategii’’: 
głównym celem zajęć jest przekazanie uczestnikom wiedzy nt. budowania strategii rozwoju firmy oraz praktyczne wyćwiczenie 
umiejętności z tym związanych w toku zajęć warsztatowych. Zajęcia odbywają się w formie wykładu, dyskusji oraz prac grupowych 
nad studiami przypadków, zorientowanych na pozyskiwanie umiejętności w zakresie metod, dobrych i złych praktyk w budowaniu 
strategii firmy, z uwzględnieniem wiedzy nt. głównych narzędzi analizy strategicznej, analizy uwarunkowań decyzji strategicznych 
wynikających z otoczenia; diagnozy sytuacji organizacji; formułowania misji i wizji organizacji; określania wariantów strategicznych; 
stosowania narzędzi analizy strategicznych dla oceny wariantów strategicznych i wyboru strategii; określania ryzyka wdrażania 
projektów strategicznych.  ,,Ekonomia behawioralna’’: celem konwersatorium jest zapoznanie uczestników z szybko rozwijającym 
się nurtem ekonomii – ekonomią behawioralną, której zasadą jest zrozumienie i pokazanie faktycznych nie abstrakcyjnych 
zachowań i decyzji uczestników życia gospodarczego. Problemy, które będą omawiane na zajęciach odnoszą się do prawidłowości 
poznawania, uczenia się i podejmowania decyzji ekonomicznych przez człowieka; kupowania, oszczędzania, gospodarowania 
zasobami finansowymi. Omówione zostaną ograniczenia poznawcze, skłonność do odkładania trudnych działań, księgowanie 
umysłowe, wpływ emocji oraz nacisku społecznego na podejmowane decyzje, W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się zarówno z 
tekstami teoretycznymi jak i wynikami eksperymentów i badań empirycznych zachowań ekonomicznych różnych grup społecznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Przedmiot wyboru 
kierunkowego (wg 
aktualnej oferty 
WNE) 
Przedmiot do wyboru 

30        30 3 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_U04, S_U05, S_K01 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe 
Przedmioty podnoszące kompetencje z dziedziny finansów i ekonomii zgodnie z zainteresowaniami. 

Sposób weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie zgodnie z sylabusem 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2148 
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Kierunek Ekonomia, specjalność: Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Raze
m: 

liczb
a  

godz
in 

zajęć 

Raze
m: 

punk
ty 

ECT
S 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot W
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy – 
egzamin 
Przedmiot do wyboru 

       4 4 2 K_U05, S_U05 

 

Treści programowe  
Egzamin z języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin. 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do wyboru 

        30 3   

Treści programowe  

Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych 
dziedzin nauki (w całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych). 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Ekonometria 

30   30     60 7 K_W01, K_W04, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_K01, K_K02 
S_W01, S_U01, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i najważniejszymi 
zastosowaniami. Głównym celem wykładów jest zapoznanie studentów z teorią ekonometrii. Wykłady ilustrowane są prostymi 
przykładami empirycznymi. Bardziej rozbudowane przykłady empiryczne omawiana będą na ćwiczeniach. 
Na wykładach omawiana będzie problematyka estymacji w Klasycznym Modelu Regresji Liniowej za pomocą Metody Najmniejszych 
Kwadratów. Pierwsza część kursu poświęcona zostanie na przedstawienie modelu, jego założeń i sposobu estymacji oraz 
interpretacji. W drugiej części studenci zostaną zapoznani ze sposobami testowania hipotez, diagnostyki modelu i konsekwencjami 
braku spełnienia poszczególnych założeń. Po wykładzie student powinien potrafić prawidłowo przebadać związki między zmiennymi 
w próbie przekrojowej oraz zinterpretować wyniki prostego badania statystycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Seminarium 
licencjackie 
Przedmiot do wyboru 

  30      30 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_U04, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej, za pomocą poznania teorii ekonomii, kierunków 
ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 
Tematyka wg wyboru studenta i sylabusu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

przedmioty właściwe dla specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Teoria wymiany 
międzynarodowej 

30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01,  S_U01, S_U02, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Celem zajęć jest: ukazanie i wyjaśnienie jak funkcjonuje gospodarka otwarta, powiązana ze światem więzami handlowymi. 
Podstawowe treści: wykład obejmuje zagadnienia związane z teorią handlu międzynarodowego i polityką handlową. Przedstawione 
zostaną główne elementy teorii wyjaśniające przyczyny i skutki handlu międzynarodowego pomiędzy krajami. Pokazane zostaną 
również instrumenty polityki handlowej i skutki ich stosowania.  Metoda realizacji przedmiotu: wykład w trakcie którego omawiane 
są główne modele teorii handlu i polityki handlowej oraz odniesienia do ich empirycznej weryfikacji. Uzupełnieniem są ćwiczenia,  
w trakcie których rozwiązuje się głównie zadania obliczeniowe, ilustrujące główne elementy teorii handlu i polityki handlowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 2x30h ‐ 
moduł A (wybór 
dwóch przedmiotów 
spośród m.in.:  
Budżetowanie 
(ACCA), Controlling 
operacyjny i 
strategiczny 
(ACCA), Decyzje w 
przedsiębiorstwach:  
kształtowanie rynku,  
Instrumenty 
finansowe, 
Zakładanie i 
prowadzenie firmy)  
Przedmiot do wyboru 

 60       60 6 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_U04, S_U05, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

,,Budżetowanie (ACCA)’’: celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką procesu budżetowania 
w przedsiębiorstwie, w tym jego z tradycyjnymi i nowoczesnymi koncepcjami oraz wykształcenie u słuchaczy poczucia znaczenia 
procesu budżetowania dla zarządzania przedsiębiorstwem. Podczas zajęć studenci dowiedzą się jakie są cele i funkcje 
budżetowania w przedsiębiorstwie, jakie są różne metody tworzenia  budżetu, nauczą się go sporządzać oraz poznają zasady 
kontroli budżetowej, w tym nauczą się przeprowadzać analizę odchyleń od wartości budżetowanych. ,,Controlling operacyjny 
i strategiczny (ACCA)’’: celem zajęć jest zaprezentowanie narzędzi kontroli prawidłowości procesów gospodarczych niezbędnych 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem (ale mogących mieć również zastosowanie w administracji publicznej). ,,Decyzje  
w przedsiębiorstwach: kształtowanie rynku’’: celem konwersatorium jest analiza przedsiębiorstw z perspektywy struktury rynku na 
którym funkcjonują i ograniczeń z tego wynikających. Przedsiębiorstwa w swoich decyzjach uwzględniają te ograniczenia, ale mają 
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także możliwość kształtowania rynku budując swój model biznesowy i dostosowując do niego odpowiednio dobrane strategie. 
Studenci muszą zrozumieć procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i umieć je powiązać z zewnętrznymi uwarunkowaniami 
prowadzenia działalności gospodarczej. ,,Instrumenty finansowe’’: celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
konstrukcjami i wykorzystaniem instrumentów finansowych w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem finansowych produktów 
bankowych, na tle bieżącego stanu rozwoju polskiego systemu finansowego.  „Zakładanie i prowadzenie firmy”: Przedmiot 
dotyczący zakładania i prowadzenia firmy pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia samodzielnego 
przedsiębiorstwa i poznanie podstawowych zasad funkcjonowania firm w gospodarce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 274 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek Ekonomia, specjalność: Ekonomia Przedsiębiorstwa 
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 

60        60 4 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01  
S_W01, S_U01, S_K01  
 

Nauki o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe  
Cele zajęć: zapoznanie słuchaczy z nowoczesną wiedzą o współczesnych organizacjach funkcjonujących w warunkach 
konkurencyjnego otoczenia i procesach zarządzania nimi; przybliżenie siatki pojęciowej dyscypliny; dostarczenie praktycznych 
wskazówek dotyczących analizy sytuacji organizacyjnych oraz podwyższania racjonalności decyzji i sprawności działań. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Seminarium 
licencjackie 
Przedmiot do wyboru 

  30      30 14 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_U04, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej, za pomocą poznania teorii ekonomii, kierunków 
ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 
Tematyka wg wyboru studenta i sylabusu. Student w ramach zajęć przygotowuje się również do egzaminu dyplomowego. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca dyplomowa 

przedmioty właściwe dla specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Gry biznesowe 
 

 30       30 4 S_W01, S_U01, S_U02, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie w różnych obszarach 
problemowych, m.in.: finansach, marketingu, zarządzaniu produkcją. W trakcie zajęć studenci poznają powiązania pomiędzy 
obszarami funkcjonalnymi i produktowymi w przedsiębiorstwie za pomocą symulowanego środowiska gry. Dodatkowo, interakcja 
pomiędzy zespołami i podział obowiązków wewnątrz zespołów daje możliwość sprawdzenia umiejętności pracy w grupie. Zaliczenie 
przedmiotu wymaga pracy zespołowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Analiza 
ekonomiczna w 
przedsiębiorstwie 

 30       30 5 S_W01, S_U01, S_U02, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 
 

Treści programowe  

W warunkach nieustannie zmieniającego się otoczenia, przedsiębiorstwa poszukują narzędzi uzyskania wyższej efektywności 
ekonomicznej posiadanych zasobów majątkowych. Wśród stosowanych instrumentów bardzo ważna jest analiza ekonomiczna. 
Celem zajęć jest przedstawienie istotnych zagadnień z zakresu metod i technik jej prowadzenia. W szczególności, zaprezentowane 
zostaną podstawy teoretyczne, sposoby oceny sprawozdania finansowego, prowadzenia analizy wskaźnikowej, oceny płynności 
przedsiębiorstwa, kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstwa, analizy jego majątku, przychodów, kosztów i wyniku 
finansowego oraz oceny przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Praktyki zawodowe 
Przedmiot do wyboru 

       120 120 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
TREŚCI PROGRAMOWE: 
Celem praktyk jest wykorzystywanie wiedzy zdobytej podczas studiów i jej poszerzanie, doskonalenie umiejętności oraz kompetencji 
społecznych. W szczególności praktyki mogą obejmować:  
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1) w zakresie wiedzy: zastosowanie wiedzy teoretycznej i analitycznej, uzyskanej podczas zajęć akademickich; poznanie zasad 
funkcjonowania środowiska zawodowego, bliskiego kierunkom oferowanym na Wydziale Nauk Ekonomicznych; zrozumienie, jak 
funkcjonują organizacje w praktyce (w zakresie: zasad organizacji pracy, podziału kompetencji, kultury pracy, procedur, czy procesu 
planowania pracy);  
2) w zakresie umiejętności: poszerzenie umiejętności tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników 
samodzielnych analiz; wykorzystanie narzędzi ilościowych i jakościowych do: analizy procesów społeczno-ekonomicznych, badania 
funkcjonowania gospodarki, rynków, instytucji rynkowych, analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych; 
wykorzystanie metod pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i analizowania danych ilościowych oraz jakościowych; 
doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 
3) w zakresie kompetencji społecznych: wykształcenie umiejętności współpracy w organizacji (w tym: wykorzystanie kompetencji 
miękkich), skuteczne komunikowanie się w organizacji, umiejętność planowania i organizacja pracy własnej i zespołowej (efektywne 
zarządzanie czasem), samokształcenie się, przestrzeganie zawodowych standardów etycznych. 
 
FORMA PRAKTYKI: 
Praktyki zawodowe mogą mieć formę: 
1) praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych,  
2) praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego, 
3) pracy zawodowej wykonywanej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, 
4) własnej działalności gospodarczej, 
5) wolontariatu.  
 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYKI: 
1. Zakres własnej działalności gospodarczej, czy zakres działalności podmiotów, w których odbywać się będzie praktyka zawodowa, 
muszą zapewniać możliwość osiągnięcia efektów uczenia się, zdefiniowanych dla praktyk zawodowych. W szczególności, w 
przypadku realizacji praktyk w podmiotach zewnętrznych oznacza to zapewnienie przez podmiot oferujący praktykę opiekuna 
praktyki o kompetencjach i doświadczeniu zbieżnym z programem praktyki. Należy też oczekiwać udostępnienia miejsca i narzędzi 
pracy niezbędnych dla właściwego wykonania zaplanowanych obowiązków.  
2. Praktyka może odbywać się w podmiotach/instytucjach, które udostępniają ofertę praktyk dla WNE (wykaz podmiotów wraz z 
wymogami i procedurami rekrutacji jest udostępniany na stronie internetowej WNE). Studenci mogą również korzystać z ofert 
przedstawianych przez Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci mają także prawo przedstawić własne propozycje 
miejsc praktyk. W każdym przypadku student jest zobowiązany przed rozpoczęciem praktyki uzyskać od koordynatora praktyk 
akceptację miejsca praktyki, jej programu i okresu realizacji.  
3. Praktykę zawodową w wymiarze godzinowym określonym programem studiów student odbywa w jednym podmiocie. Tylko w 
wyjątkowych sytuacjach możliwe jest odbycie praktyk w większej liczbie podmiotów.  
4. Praktyka może być odbywana podczas wakacji zimowych lub letnich (praktyka ciągła) oraz w trakcie trwania semestru, w czasie 
wolnym od zajęć dydaktycznych (praktyka śródroczna).  
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5. Odbywanie praktyki jest monitorowane przez koordynatora praktyk, który w tym celu utrzymuje ze studentem/studentką kontakt 
e-mailowy/telefoniczny lub osobisty w celu wyjaśniania spraw związanych z praktyką.  
6. Praktyka zaliczana jest na ocenę przez koordynatora praktyk. Podstawą do wystawienia oceny jest poprawne udokumentowanie 
realizacji praktyki i jej programu poprzez przedłożenie koordynatorowi stosownej dokumentacji. Podczas procedury zaliczania 
praktyki oceniane są kompletność i poprawność merytoryczna dokumentacji oraz zdobyte kompetencje i umiejętności. 
7. Sposób organizacji praktyki, jej przebieg oraz procedury są poddawane ewaluacji przez studentów. Wyniki analiz są 
wykorzystywane przy doskonaleniu programów studiów, a także pozwalają na identyfikację miejsc/podmiotów, w których realizacja 
praktyk przynosi pożądane efekty uczenia się. 
8. Procedury zapewniające realizację zasad odbywania i zaliczania praktyk określa uchwała Rady Dydaktycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się na podstawie przedłożonej przez studenta dokumentacji potwierdzającej realizację 
praktyki, w tym: zaświadczenia o odbyciu praktyki, dziennika praktyki oraz sprawozdania z przebiegu praktyki. Dodatkowo, w trakcie 
procesu zaliczenia praktyki, koordynator praktyk może przeprowadzić rozmowę sprawdzającą kompetencje zdobyte przez studenta 
podczas praktyki. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2148 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 
Kierunek Ekonomia, specjalność: Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny)  
Przedmiot do 
wyboru  

   60     60 2 S_U03 - 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 

       4 4 0,5 - - 
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Treści programowe  

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

       6 6 0,5 S_K01  - 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi ogólnymi 
aspektami prawa własności przemysłowej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach 
dotyczących praw własności intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie 
miał świadomość zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność 
tych zagadnień. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Mikroekonomia I 30   30     60 4 S_W01, S_W02, S_U01, 
S_K01  

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią konsumenta w ramach teorii mikroekonomii.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

Algebra liniowa 30   60     90 6 S_W05, S_U04, S_K01 matematyka 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu podstawowych pojęć algebry liniowej. Omawiane są między innymi: układy równań liniowych 
i metody ich rozwiązywania, przestrzenie liniowe, baza i wymiar, przekształcenia liniowe, rząd i wyznacznik macierzy, wektory i 
wartości własne, diagonalizacja i potęgowanie macierzy, iloczyn skalarny, formy kwadratowe, elementy programowania liniowego. 
Oprócz opanowania technik algebry liniowej celem zajęć jest wyrobienie u słuchaczy umiejętności precyzyjnego i logicznego 
rozumowania oraz przygotowanie do stosowania metod algebry liniowej w ekonomii. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

Analiza 
matematyczna I 

30   60     90 5 S_W05, S_U04, S_K01 matematyka 

Treści programowe  

Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy Matematycznej 
w zagadnieniach ekonomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

przedmioty właściwe dla specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie 

Narzędzia 

informatyczne w 

ekonomii  

 30       30 3 S_W02, S_W03, S_U03, 

S_U04, S_U05, S_K01 

ekonomia i finanse  

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi technikami informatycznymi przydatnymi w codziennej pracy 

ekonomisty i menedżera. W trakcie zajęć zorganizowanych w formie laboratoriów studenci nabywają umiejętność posługiwania się 

wybranymi narzędziami informatycznymi (zaawansowany Excel, Maxima, R) oraz umiejętności dobierania odpowiedniego 

narzędzia analitycznego do rozwiązania typowego problemu z zakresu analizy ekonomicznej. Przed przystąpieniem do kursu 

wymagane jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu informatyki i matematyki na poziomie szkoły średniej oraz pierwszego 

semestru zajęć z Algebry liniowej i Analizy matematycznej oraz umiejętności podstaw obsługi arkusza Excel. Student zapoznaje się 

także z technikami informacyjno-komunikacyjnymi. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Podstawy 
zarządzania 

30   30     60 6 S_W01, S_W04, S_W07, 
S_U02, S_U03, S_U05, 
S_K01 

nauki o zarządzaniu 
i jakości 
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Treści programowe Kurs prezentuje podstawy teorii organizacji i zarządzania, przekazując wiedzę na temat najważniejszych podejść teoretycznych 
i modeli analitycznych, wspierających zarządzanie organizacjami oraz kształcąc najważniejsze umiejętności menedżerskie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

Podstawy prawa w 
gospodarce 

30   30     60 6 S_W06, S_W07, S_K01 nauki prawne 

Treści programowe Wprowadzenie do przedmiotów prawnych. Przedstawienie struktury prawa regulującego działalność gospodarczą oraz instytucji 
państwowych kształtujących warunki prowadzenia tej działalności. Zapoznanie z warunkami uruchamiania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, dysponowania podstawowymi rodzajami zasobów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 33 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 460 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2160 
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Kierunek Ekonomia, specjalność: Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny)  
Przedmiot do 
wyboru  

   60     60 2 S_U03 - 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Business English B2 
- egzamin WNE 

       4 4 1 S_W01, S_U03  
 

ekonomia i finanse / 
nauki o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe  

Egzamin sprawdzający umiejętności językowe z zakresy angielskiego ekonomicznego na poziomie B2. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Wychowanie 
fizyczne 
Przedmiot do 
wyboru 

       30 30 0 - - 

Treści programowe  

Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Mikroekonomia II  30   30     60 5 S_W01, S_W02, S_U01, 
S_K01 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią mikroekonomii – moduł B dotyczy zagadnień związanych 
z podażową stroną rynku.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

Makroekonomia I  30   30     60 5 S_W01, S_W02, S_U01, 
S_K01 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest prezentacja podstawowych pojęć, kategorii oraz prostych modeli współczesnej analizy makroekonomicznej. 
Opanowanie materiału powinno umożliwić zrozumienie funkcjonowania gospodarki jako całości, poznanie struktury współczesnej 
teorii makroekonomicznej oraz dać solidną podstawę do studiowania makroekonomii na poziomie średnim i zaawansowanym. Stąd 
też duży nacisk położony zostanie na rzetelne opanowanie podstawowych zależności makroekonomicznych z wyraźnym 
wyodrębnieniem zależności krótko i długookresowych. Zasadniczym przedmiotem rozważań będzie jednak analiza krótkookresowa. 
Analizy będą poparte samodzielną pracą z danymi empirycznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
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Analiza 
matematyczna II 

30   60     90 6 S_W05, S_U04, S_K01 matematyka 

Treści programowe  

Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy Matematycznej 
w zagadnieniach ekonomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

przedmioty właściwe dla specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie 

Administracja 
publiczna 

30   30     60 5 S_W06, S_W07, S_U2, 
S_U05, S_K01 

nauki prawne 

Treści programowe  

Misja w administracji publicznej. Aparat pojęciowy z zakresu administracji publicznej. Zasady funkcjonowania administracji 
publicznej. Podstawy prawne funkcjonowania administracji publicznej. Struktury administracji publicznej (rządowej i samorządowej). 
Formy i metody działania administracji publicznej. Współczesna kontrola w administracji publicznej (wewnętrzna i zewnętrzna). Rola 
sądownictwa w funkcjonowaniu administracji publicznej. Prawo do dobrej administracji. Administracja publiczna responsywna 
(współdziałanie obywateli z administracją publiczną). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Zachowania 
organizacyjne 

   30     30 3 S_W01, S_W04, S_W07, 
S_U02, S_U03, S_U05, 
S_K01 

nauki o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe  

Kształtowanie własnej efektywności i kariery zawodowej w organizacji. Psychiczne podstawy zachowania człowieka w organizacji. 
Poczucie sprawstwa. Komunikacja interpersonalna w organizacji. Motywacyjne uwarunkowania zachowania się w organizacji. 
Uczestnictwo w organizacji. Zachowanie w grupie i budowanie zespołu. Konflikt organizacyjny. Kultura organizacyjna i wpływ 
społeczny. Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 27 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 394 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2160 
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Kierunek Ekonomia, specjalność: Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny)  
Przedmiot do 
wyboru  

   60     60 2 S_U03 - 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Wychowanie 
fizyczne 
Przedmiot do 
wyboru 

       30 30 0 - - 
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Treści programowe  

Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Mikroekonomia III   30       30 6 S_K03, S_W01, S_W02, 
S_U01, S_K01 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami mikroekonomii i jej zastosowaniem w naukach społecznych. Najważniejsze 
omawiane tematy to: równowaga rynkowa, zaburzenia rynkowe, rola rządu, efekt zewnętrzne, dobra publiczne, informacja, 
ekonomia dobrobytu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Makroekonomia II 30   30     60 6 S_K03, S_W01, S_W02, 
S_U01, S_K01 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest wprowadzenie pojęć i narzędzi niezbędnych do makroekonomicznej analizy zjawisk i procesów 
gospodarczych na poziomie średniozaawansowanym. Zajęcia te są kontynuacją przedmiotu "Makroekonomia I" i jednocześnie 
stanowią podbudowę do wprowadzenia narzędzi umożliwiających opis zjawisk i procesów gospodarczych na poziomie 
zaawansowanym. Pierwsza część wykładu jest poświęcona krótkookresowym wahaniom dochodu oraz efektywności polityk 
gospodarczych. Część druga dotyczy problematyki wzrostu gospodarczego. W oparciu o teorię neoklasyczną dyskutowane są 
długookresowe determinanty poziomu i stopy wzrostu dochodu. Część trzecia koncentruje się na znaczeniu oczekiwań dla 
procesów gospodarczych, w tym na roli oczekiwań w decyzjach dotyczących konsumpcji i inwestycji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

Finanse I lub 
Finanse I (ACCA) 
Przedmiot do 
wyboru 

30   30     60 6 S_W01, S_W02, S_U01, 
S_K01 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Głównym celem wykładu ,,Finanse I’’ jest połączenie wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem 
instrumentów i metod wykorzystywanych na rynkach finansowych, z uwzględnieniem roli państwa we współtworzeniu stabilnego 
systemu finansowego. W ramach zajęć student pozna rolę systemu finansowego w gospodarce, główne instrumenty rynku 
pieniężnego i kapitałowego oraz wykorzystanie ich do wybranych strategii, sprawozdawczość finansową spółki i jej ogólną ocenę 
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sytuacji finansowo-ekonomiczną, a następnie kryteria wyboru projektów inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. 
Student pozna przy tym główne narzędzia z analizy fundamentalnej i analizy technicznej dla aktywów finansowych. W grupie 
instrumentów finansowych zostaną również przedstawione wybrane instrumenty pochodne. 
Podczas wykładu ,,Finanse I (ACCA)’’ studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: funkcje, instytucje i cechy systemu 
finansowego, tradycyjne i nowe instrumenty rynku finansowego, ocena dochodowości różnych instrumentów finansowych, analiza 
ryzyka działalności gospodarczej wraz z kryteriami podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wnioskowaniem o sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa. Wykład ma formę spotkań bezpośrednich. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się  
z przykładowymi problemami praktycznymi. Dzięki temu studenci uczą się identyfikować oraz rozwiązywać podstawowe dylematy 
pojawiające się w wybranych segmentach rynku finansowego, a także przeprowadzać analizę ekonomiczno-finansową 
przedsiębiorstwa. Wykład ten może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania dyplomu ACCA. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

Rachunek 
prawdopodobieństw
a 

30   30     60 6 S_W05, S_U04, S_K01 matematyka 

Treści programowe  

Elementarny rachunek prawdopodobieństwa, zmienne losowe i ich rozkłady, twierdzenia graniczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

przedmioty właściwe dla specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie 

Podstawy 
rachunkowości 

14   30     44 5 S_W01, S_W04, S_U02, 
S_U03, S_U05, K_K01 

nauki o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe  

Celem zajęć jest: 1.Rachunkowość jako system informacyjny. Aktywa i pasywa. 2. Zakres przedmiotowy rachunkowości 3. Metody 
i zasady rachunkowości finansowej, 4. Obowiązki sprawozdawcze: sprawozdanie finansowe, badanie i ogłaszanie sprawozdań 
finansowych. 5. Rejestracja zdarzeń gospodarczych. 6. Ewidencja inwestycji krótkoterminowych. 7. Ewidencja rozrachunków. 8. 
Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy). 9. Aktywa trwałe 10. Kapitały własne i rezerwy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 



74 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 344 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2160 
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Kierunek Ekonomia, specjalność: Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny)  
Przedmiot do 
wyboru  

   60     60 2 S_U03 - 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Egzamin 
certyfikacyjny z 
języka obcego 
Przedmiot do 
wyboru 

       4 4 2 S_U03 - 
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Treści programowe  

B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference – egzamin. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, egzamin ustny 

Wychowanie 
fizyczne 
Przedmiot do 
wyboru 

       30 30 0 - - 

Treści programowe  

Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Przedmiot ogólno-
uniwersytecki 
(OGUN) 
Przedmiot do wyboru 

        30 3   

Treści programowe  

Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych 
dziedzin nauki (w całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Statystyka 
matematyczna 

30   30     60 5 S_W01, S_W02, S_W05, 
S_U01, S_U03, S_U4, 
S_K01 

matematyka 

Treści programowe  

Na wykładzie przedstawione będą podstawowe wiadomości i pojęcia statystyki opisowej i statystyki matematycznej, czyli teorii 
wnioskowania statystycznego. Celem jest zarówno przygotowanie słuchaczy do dalszych studiów i pogłębiania wiedzy w tej 
dziedzinie, jak i do samodzielnego posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi (umiejętność budowy 
modelu statystycznego, poprawnego sformułowania problemu, obliczania i interpretacji podstawowych miar statystyki opisowej 
i miar dynamiki zjawisk, umiejętność stosowania podstawowych metod wnioskowania statystycznego). Wykład zawierać będzie, 
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oprócz zarysu teorii, przykłady zastosowań. Do zrozumienia wykładu istotne będzie wcześniejsze opanowanie przez słuchaczy 
wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa, w zakresie jednosemestralnego kursu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

przedmioty właściwe dla specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie 

Zarządzanie 
operacyjne 

14   30     44 5 S_W01, S_W04, S_W07, 
S_U02, S_U03, S_U05, 
S_K01 

nauki o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe  

Zakres zarządzania operacyjnego, zarządzanie operacyjne a wydajność organizacji, znaczenie zarządzania zmianą w zarządzaniu 
operacyjnym, zarządzanie operacyjne a zarządzanie projektami, zasady i metody kontroli jakości, zarządzanie łańcuchem dostaw. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Zarządzanie 
innowacjami i 
technologiami 

30  
 

      30 4 S_W01, S_W04, S_W07, 
S_U02, S_U03, S_U05, 
S_K01 

nauki o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe  

Celem zajęć jest przegląd podstawowych zagadnień, związanych z zarządzaniem innowacjami, dyskusję o znaczeniu innowacji we 
współczesnych firmach oraz korzyści z ich komercjalizacji, prezentacja najważniejszych modeli dyfuzji innowacji i sposobów 
wprowadzania na rynek nowych produktów, opracowanie pomysłu komercjalizacji wybranego, innowacyjnego produktu lub usługi. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Zatrudnienie w 
organizacji 
 

14 
 

  16     30 2 S_W01, S_W04, S_W07, 
S_U02, S_U03, S_U05, 
S_K01 

nauki prawne 

Treści programowe  

Przygotowywanie umów o zatrudnienie (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menedżerskie). Negocjowanie warunków 
zatrudnienia. Wynagradzanie i motywowanie. Przygotowywanie ocen pracowniczych. Przygotowywanie harmonogramów czasu 
pracy. Przygotowywanie dokumentów rozwiązujących umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne. Przygotowywanie regulaminów 
związanych z zatrudnieniem (Regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, telepracy, ZFŚS). Przygotowywanie wewnętrznych 
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polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Przygotowywanie porozumień w zakresie kontroli warunków pracy i płacy w 
łańcuchach dostaw (fair trade, fair employment, multi-stakeholder initiatives). Negocjacje zbiorowe ze związkami zawodowymi i 
radami pracowników w szczególności w zakresie restrukturyzacji, sporów płacowych i sporów zbiorowych. Opracowywanie 
Kodeksów Etycznego Zatrudnienia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Systemy 
informacyjne 
zarządzania 

30   30     60 6 S_W01, S_W04, S_W07, 
S_U02, S_U03, S_U05, 
S_K01 

nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe  

Podstawy systemów komunikacji w organizacji, rola informacji w procesie zarządzania, rola technologii informacyjnej w zarządzaniu, 
zarządzanie wiedzą, metody projektowania systemów informacyjnych, doskonalenie systemów informacyjnych reengineering, 
analiza organizacji i analiza procesów decyzyjnych, typologia głównych rodzajów systemów informacyjnych, systemy transakcyjne, 
systemy informowania kierownictwa, systemy doradcze i business intelligence, e-zarządzanie, rola intranetu w zarządzaniu, 
efektywność zastosowań ICT. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 348 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2160 
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Kierunek Ekonomia, specjalność: Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a
ję

ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot W

y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmiot ogólno-
uniwersytecki 
(OGUN) 
Przedmiot do wyboru 

        30 3   

Treści programowe  

Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych 
dziedzin nauki (w całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Ekonometria 30   30     60 7 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W05, S_W07, S_U01, 
S_U03, S_U04, S_K01 

ekonomia i finanse  

Treści programowe  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i najważniejszymi 
zastosowaniami. Głównym celem wykładów jest zapoznanie studentów z teorią ekonometrii. Wykłady ilustrowane są prostymi 
przykładami empirycznymi. Bardziej rozbudowane przykłady empiryczne omawiana będą na ćwiczeniach. Na wykładach omawiana 
będzie problematyka estymacji w Klasycznym Modelu Regresji Liniowej za pomocą Metody Najmniejszych Kwadratów. Pierwsza 
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część kursu poświęcona zostanie na przedstawienie modelu, jego założeń i sposobu estymacji oraz interpretacji. W drugiej części 
studenci zostaną zapoznani ze sposobami testowania hipotez, diagnostyki modelu i konsekwencjami braku spełnienia 
poszczególnych założeń. Po wykładzie student powinien potrafić prawidłowo przebadać związki między zmiennymi w próbie 
przekrojowej oraz zinterpretować wyniki prostego badania statystycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

Seminarium 
licencjackie 
(ekonomia) 
Przedmiot do 
wyboru 

 30       30 3 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W07, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_U05, S_K01 

ekonomia i finanse / 
nauki o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe  

Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej, za pomocą poznania teorii ekonomii, kierunków 
ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 
Tematyka według wyboru studenta i sylabusu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Teoria wymiany 
międzynarodowej 

30   30     60 5 S_W01, S_W02, S_U01, 
S_K01 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Cel zajęć: ukazanie i wyjaśnienie jak funkcjonuje gospodarka otwarta, powiązana ze światem więzami handlowymi. 
Podstawowe treści: wykład obejmuje zagadnienia związane z teorią handlu międzynarodowego i polityką handlową. Przedstawione 
zostaną główne elementy teorii wyjaśniające przyczyny i skutki handlu międzynarodowego pomiędzy krajami. Pokazane zostaną 
również instrumenty polityki handlowej i skutki ich stosowania. 3. Metoda realizacji przedmiotu: wykład, w trakcie którego omawiane 
są główne modele teorii handlu i polityki handlowej oraz odniesienia do ich empirycznej weryfikacji. Uzupełnieniem są ćwiczenia,  
w trakcie których rozwiązuje się głównie zadania obliczeniowe, ilustrujące główne elementy teorii handlu i polityki handlowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

przedmioty właściwe dla specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie 

Marketing 30   30     60 6 S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W07, S_U02, S_U03, 
S_U05, S_K01 

nauki o zarządzaniu 
i jakości 
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Treści programowe  

Celem zajęć jest uzyskanie przez słuchaczy podstawowej wiedzy umożliwiającej podejmowanie decyzji marketingowych 
w przedsiębiorstwie oraz zrozumienie najważniejszych kategorii i procesów występujących w zarządzaniu marketingowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Zarządzanie 
strategiczne 

30   30     60 6 S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W07, S_U02, S_U03, 
S_U05, S_K01 

nauki o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe  

Przedmiot jest poświęcony istocie, teorii i metodom zarządzania strategicznego rozumianego jako teoria efektywności organizacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2160 
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Kierunek Ekonomia, specjalność: Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot W
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
(OGUN) 
Przedmiot do wyboru 

        30 3   

Treści programowe  

Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych 
dziedzin nauki (w całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Seminarium 
licencjackie 
Przedmiot do wyboru 

 30       30 13 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W07, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_U05, S_K01 

ekonomia i finanse  

Treści programowe  

Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej, za pomocą poznania teorii ekonomii, 
kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych 
dziedzinach. Tematyka wg wyboru studenta i sylabusu. Student w ramach zajęć przygotowuje się również do egzaminu 
dyplomowego. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca dyplomowa 
 

 
przedmioty właściwe dla specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie 

Finanse 
przedsiębiorstw 

30   30     60 5 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W07, S_U01, 
S_U02, S_U03, S_U05, 
S_K01 

ekonomia i finanse / 
nauki o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe  

Przedmiot traktuje o zjawiskach i procesach gospodarczych w przedsiębiorstwie z punktu widzenia przepływów pieniężnych. 
Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje w szczególności: źródła i treść informacji finansowej, na podstawie której podejmowane 
są decyzje finansowe, otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa i jego implikacje dla tych decyzji finansowych, metody oceny sytuacji 
finansowej. Przedmiot adresowany jest do studentów rozpoczynających studia o profilu ekonomiczno-menedżerskim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu 

14        14 2 S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W07, S_U02, S_U03, 
S_U05, S_K01 

nauki o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe  

Modele teoretyczne CSR. Jakość życia i jakość życia w pracy. Work–life balance. Prywatność w organizacji. Inicjatywy/programy 
CSR. Normy/standardy CSR. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu: Raportowanie społecznie odpowiedzialne wg standardów 
GRI. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Zajęcia do wyboru 1 
Przedmiot do wyboru 

 30       30 2 S_03 i inne efekty 
kierunkowe – 
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 

ekonomia i finanse / 
nauki o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
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Zajęcia do wyboru w 
języku angielskim 
Przedmiot do wyboru 

 30       30 2 S_03 i inne efekty 
kierunkowe – 
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 

ekonomia i finanse / 
nauki o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe  

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Praktyki 

Przedmiot do 

wyboru 

       120 120 3 K_W01, K_W02, K_U01, 

K_K01, K_K02, K_K03 

ekonomia i finanse / 

nauki o zarządzaniu i 

jakości 

Treści programowe  

TREŚCI PROGRAMOWE: 

Celem praktyk jest wykorzystywanie wiedzy zdobytej podczas studiów i jej poszerzanie, doskonalenie umiejętności oraz kompetencji 

społecznych. W szczególności praktyki mogą obejmować:  

1) w zakresie wiedzy: zastosowanie wiedzy teoretycznej i analitycznej, uzyskanej podczas zajęć akademickich; poznanie zasad 
funkcjonowania środowiska zawodowego, bliskiego kierunkom oferowanym na Wydziale Nauk Ekonomicznych; zrozumienie, 
jak funkcjonują organizacje w praktyce (w zakresie: zasad organizacji pracy, podziału kompetencji, kultury pracy, procedur, czy 
procesu planowania pracy);  

2) w zakresie umiejętności: poszerzenie umiejętności tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników 
samodzielnych analiz; wykorzystanie narzędzi ilościowych i jakościowych do: analizy procesów społeczno-ekonomicznych, 
badania funkcjonowania gospodarki, rynków, instytucji rynkowych, analizy problemów ekonomicznych, finansowych i 
zarządczych; wykorzystanie metod pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i analizowania danych ilościowych oraz 
jakościowych; doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 

3) w zakresie kompetencji społecznych: wykształcenie umiejętności współpracy w organizacji (w tym: wykorzystanie kompetencji 
miękkich), skuteczne komunikowanie się w organizacji, umiejętność planowania i organizacja pracy własnej i zespołowej 
(efektywne zarządzanie czasem), samokształcenie się, przestrzeganie zawodowych standardów etycznych. 

 

FORMA PRAKTYKI: 

Praktyki zawodowe mogą mieć formę: 
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1) praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych,  
2) praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego, 
3) pracy zawodowej wykonywanej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, 
4) własnej działalności gospodarczej, 
5) wolontariatu.  

 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYKI: 

1. Zakres własnej działalności gospodarczej, czy zakres działalności podmiotów, w których odbywać się będzie praktyka zawodowa, 

muszą zapewniać możliwość osiągnięcia efektów uczenia się, zdefiniowanych dla praktyk zawodowych. W szczególności, 

w przypadku realizacji praktyk w podmiotach zewnętrznych oznacza to zapewnienie przez podmiot oferujący praktykę opiekuna 

praktyki o kompetencjach i doświadczeniu zbieżnym z programem praktyki. Należy też oczekiwać udostępnienia miejsca i narzędzi 

pracy niezbędnych dla właściwego wykonania zaplanowanych obowiązków.  

2. Praktyka może odbywać się w podmiotach/instytucjach, które udostępniają ofertę praktyk dla WNE (wykaz podmiotów wraz z 

wymogami i procedurami rekrutacji jest udostępniany na stronie internetowej WNE). Studenci mogą również korzystać z ofert 

przedstawianych przez Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci mają także prawo przedstawić własne propozycje 

miejsc praktyk. W każdym przypadku student jest zobowiązany przed rozpoczęciem praktyki uzyskać od koordynatora praktyk 

akceptację miejsca praktyki, jej programu i okresu realizacji.  

3. Praktykę zawodową w wymiarze godzinowym określonym programem studiów student odbywa w jednym podmiocie. Tylko 

w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest odbycie praktyk w większej liczbie podmiotów.  

4. Praktyka może być odbywana podczas wakacji zimowych lub letnich (praktyka ciągła) oraz w trakcie trwania semestru, w czasie 

wolnym od zajęć dydaktycznych (praktyka śródroczna).  

5. Odbywanie praktyki jest monitorowane przez koordynatora praktyk, który w tym celu utrzymuje ze studentem/studentką kontakt 

e-mailowy/telefoniczny lub osobisty w celu wyjaśniania spraw związanych z praktyką.  

6. Praktyka zaliczana jest na ocenę przez koordynatora praktyk. Podstawą do wystawienia oceny jest poprawne udokumentowanie 

realizacji praktyki i jej programu poprzez przedłożenie koordynatorowi stosownej dokumentacji. Podczas procedury zaliczania 

praktyki oceniane są kompletność i poprawność merytoryczna dokumentacji oraz zdobyte kompetencje i umiejętności. 

7. Sposób organizacji praktyki, jej przebieg oraz procedury są poddawane ewaluacji przez studentów. Wyniki analiz są 

wykorzystywane przy doskonaleniu programów studiów, a także pozwalają na identyfikację miejsc/podmiotów, w których realizacja 

praktyk przynosi pożądane efekty uczenia się. 
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8. Procedury zapewniające realizację zasad odbywania i zaliczania praktyk określa uchwała Rady Dydaktycznej. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się na podstawie przedłożonej przez studenta dokumentacji potwierdzającej realizację 

praktyki, w tym: zaświadczenia o odbyciu praktyki, dziennika praktyki oraz sprawozdania z przebiegu praktyki. Dodatkowo, 

w trakcie procesu zaliczenia praktyki, koordynator praktyk może przeprowadzić rozmowę sprawdzającą kompetencje zdobyte 

przez studenta podczas praktyki. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 314 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2160 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 

Kierunek: Ekonomia, Specjalność Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny)  
Przedmiot do 
wyboru  

   60     60 2 S_U04 - 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 

       4 4 0,5 - - 
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Treści programowe  

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie pisemne 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

       6 6 0,5 S_K01  - 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi ogólnymi 
aspektami prawa własności przemysłowej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach 
dotyczących praw własności intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie 
miał świadomość zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność 
tych zagadnień. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie pisemne 
 

Mikroekonomia I 30   30     60 4 S_W01, S_W02, S_U01, 
S_K01  

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią konsumenta w ramach teorii mikroekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

Wstęp do ekonomii 30        30 3 S_U03, S_K01, S_W01, 
S_U01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii 
Omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych 
Przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów 
Wiodącym motywem kursu jest chęć pokazania w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej 
skali (mikroekonomicznej, makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten uzupełniany (a częściowo także 
zastępowany) jest innymi mechanizmami regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Rozszerzenie 
ekonomii (do 
wyboru: Historia 
myśli ekonomicznej 
/lub/ Historia 
Gospodarcza/ lub/ 
Demografia) 
Przedmiot do 
wyboru 

 60       60 6 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U04, K_K01, K_K02, 
K_K03 
S_W01, S_U01, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

,,Historia myśli ekonomicznej’’: celem wykładu jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. Celem wykładu jest dokonanie 
historycznej rekonstrukcji rozwoju ekonomii, czyli prezentacji idei i teorii na szerszym tle epoki, w kontekście czynników 
gospodarczych, politycznych i kulturowych. 
 
,,Historia gospodarcza’’: celem wykładu jest zdobycie przez studenta umiejętności analizy zjawisk ekonomicznych w długiej 
perspektywie, poprzez analizę porównawczą oraz kontekstową. Zajęcia rozszerzają wiedzę ekonomiczną studenta i pozwalają 
zrozumieć genezę współczesnej gospodarki oraz instytucjonalne uwarunkowania nowoczesnego wzrostu gospodarczego. Wiedza 
zdobyta podczas zajęć stanowi dobrą podstawę do dalszego studiowania mikro- i makroekonomii. Student nabywa bowiem 
umiejętności krytycznego patrzenia na zjawiska, procesy i teorie ekonomiczne, dostrzegania zmienności poglądów ekonomicznych 
w historycznym procesie formowania się gospodarki, potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny pozytywistycznych  
i antypozytywistycznych wyjaśnień socjoekonomicznych. Dodatkowo student nabywa umiejętności przygotowywania tekstu 
akademickiego, formułowania hipotez badawczych, zdobywania i porządkowania wiedzy, informacji, analizy i interpretacji danych. 
 
,,Demografia’’: celem wykładu jest zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej stosowanymi w celu wyjaśnienia 
współczesnych zjawisk ludnościowych zarówno na poziomie jednostek jak i całych społeczności, a także analiza współzależności 
zjawisk demograficznych i gospodarczych. Nacisk zostanie położony na opisanie zakresu w jakim metody analizy ekonomicznej są 
w stanie poprawnie opisywać i przewidywać zachowania ludzkie w ramach demografii (dobór partnerski, dzietność, migracje, itd.). 
Wymiernym efektem kształcenia jest poszerzenie zdobywanej w trakcie studiów matematycznych wiedzy z zakresu optymalizacji o 
jej praktyczne zastosowanie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 
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przedmioty właściwe dla specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne 

Algebra dla MSEM I 30   60     90 8 S_U03, S_K01 Matematyka 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu podstawowych pojęć algebry liniowej. Omawiane są między innymi: układy równań liniowych 
i metody ich rozwiązywania, przestrzenie liniowe, baza i wymiar, przekształcenia liniowe, rząd i wyznacznik macierzy, wektory i 
wartości własne, diagonalizacja i potęgowanie macierzy, iloczyn skalarny, formy kwadratowe, elementy programowania liniowego. 
Oprócz opanowania technik algebry liniowej celem zajęć jest wyrobienie u słuchaczy umiejętności precyzyjnego i logicznego 
rozumowania oraz przygotowanie do stosowania metod algebry liniowej w ekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

Analiza 
matematyczna I. 1 

60   60     120 10 S_U03, S_K01 Matematyka 

Treści programowe  

Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy Matematycznej 
w zagadnieniach ekonomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 34 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 430 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2133 
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Kierunek: Ekonomia, Specjalność Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmiot W

y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny)  
Przedmiot do 
wyboru  

   60     60 2 S_U04 - 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Business English B2 
- egzamin WNE 

       4 4 1 S_U04 Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Egzamin sprawdzający umiejętności językowe z zakresu angielskiego ekonomicznego na poziomie B2. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Wychowanie 
fizyczne 
Przedmiot do 
wyboru 

       30 30 0 - - 

Treści programowe  

Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Mikroekonomia II 30   30     60 5 S_W01, S_W02, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią mikroekonomii – moduł B dotyczy zagadnień związanych 
z podażową stroną rynku.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

Makroekonomia I 30   30     60 5 S_W01, S_W02, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest prezentacja podstawowych pojęć, kategorii oraz prostych modeli współczesnej analizy makroekonomicznej. 
Opanowanie materiału powinno umożliwić zrozumienie funkcjonowania gospodarki jako całości, poznanie struktury współczesnej 
teorii makroekonomicznej oraz dać solidną podstawę do studiowania makroekonomii na poziomie średnim i zaawansowanym. Stąd 
też duży nacisk położony zostanie na rzetelne opanowanie podstawowych zależności makroekonomicznych z wyraźnym 
wyodrębnieniem zależności krótko i długookresowych. Zasadniczym przedmiotem rozważań będzie jednak analiza krótkookresowa. 
Analizy będą poparte samodzielną pracą z danymi empirycznymi. 
przygotowanie do stosowania metod algebry liniowej w ekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
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Narzędzia 
informatyczne w 
ekonomii 

 30       30 3 S_U03, S_K01 Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi technikami informatycznymi przydatnymi w codziennej pracy 
ekonomisty. W trakcie zajęć zorganizowanych w formie laboratoriów studenci nabywają umiejętność posługiwania się wybranymi 
narzędziami informatycznymi (zaawansowany Excel, Maxima, R) oraz umiejętności dobierania odpowiedniego narzędzia 
analitycznego do rozwiązania typowego problemu z zakresu analizy ekonomicznej. Przed przystąpieniem do kursu wymagane jest 
posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu informatyki i matematyki na poziomie szkoły średniej oraz pierwszego semestru zajęć 
z Algebry liniowej i Analizy matematycznej oraz umiejętności podstaw obsługi arkusza Excel. Student zapoznaje się także 
z technikami informacyjno-komunikacyjnymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

przedmioty właściwe dla specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne 

Analiza 
matematyczna I.2 

60   60     120 10 S_U03, S_K01 Matematyka 

Treści programowe  

Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy Matematycznej 
w zagadnieniach ekonomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 26 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 364 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2133 
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Kierunek: Ekonomia, Specjalność Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny)  
Przedmiot do 
wyboru  

   60     60 2 S_U04 - 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Wychowanie 
fizyczne 
Przedmiot do 
wyboru 

       30 30 0 - - 
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Treści programowe  

Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Mikroekonomia III  30       30 6 S_W01, S_W02, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami mikroekonomii i jej zastosowaniem w naukach społecznych. Najważniejsze 
omawiane tematy to: równowaga rynkowa, zaburzenia rynkowe, rola rządu, efekt zewnętrzne, dobra publiczne, informacja, 
ekonomia dobrobytu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Makroekonomia II 30   30     60 6 S_W01, S_W02, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest wprowadzenie pojęć i narzędzi niezbędnych do makroekonomicznej analizy zjawisk i procesów 
gospodarczych na poziomie średniozaawansowanym. Zajęcia te są kontynuacją przedmiotu "Makroekonomia I" i jednocześnie 
stanowią podbudowę do wprowadzenia narzędzi umożliwiających opis zjawisk i procesów gospodarczych na poziomie 
zaawansowanym. 
Pierwsza część zajęć jest poświęcona krótkookresowym wahaniom dochodu oraz efektywności polityk gospodarczych. Część druga 
dotyczy problematyki wzrostu gospodarczego. W oparciu o teorię neoklasyczną dyskutowane są długookresowe determinanty 
poziomu i stopy wzrostu dochodu. Część trzecia koncentruje się na znaczeniu oczekiwań dla procesów gospodarczych, w tym na 
roli oczekiwań w decyzjach dotyczących konsumpcji i inwestycji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

Finanse I lub 
Finanse I (ACCA) 
Przedmiot do 
wyboru 

30   30     60 6 S_W01, S_W02, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Głównym celem przedmiotu ,,Finanse I’’ jest połączenie wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem 
instrumentów i metod wykorzystywanych na rynkach finansowych, z uwzględnieniem roli państwa we współtworzeniu stabilnego 
systemu finansowego. W ramach zajęć student pozna rolę systemu finansowego w gospodarce, główne instrumenty rynku 
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pieniężnego i kapitałowego oraz wykorzystanie ich do wybranych strategii, sprawozdawczość finansową spółki i jej ogólną ocenę 
sytuacji finansowo-ekonomiczną, a następnie kryteria wyboru projektów inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. 
Student pozna przy tym główne narzędzia z analizy fundamentalnej i analizy technicznej dla aktywów finansowych. W grupie 
instrumentów finansowych zostaną również przedstawione wybrane instrumenty pochodne. 
Podczas przedmiotu ,,Finanse I (ACCA)’’ studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: funkcje, instytucje i cechy systemu 
finansowego, tradycyjne i nowe instrumenty rynku finansowego, ocena dochodowości różnych instrumentów finansowych, analiza 
ryzyka działalności gospodarczej wraz z kryteriami podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wnioskowaniem o sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa. Wykład ma formę spotkań bezpośrednich. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z 
przykładowymi problemami praktycznymi. Dzięki temu studenci uczą się identyfikować oraz rozwiązywać podstawowe dylematy 
pojawiające się w wybranych segmentach rynku finansowego, a także przeprowadzać analizę ekonomiczno-finansową 
przedsiębiorstwa. Wykład ten może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania dyplomu ACCA. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

przedmioty właściwe dla specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne 

Prawo z elementami 
prawa handlowego 

30        30 3 S_W01, S_W02, S_U01, 
S_K01 

Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu 
jest kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie w 
praktyce obrotu powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. 
W ramach cyklu wykładów przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków 
kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad 
wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Analiza 
matematyczna II.1 

60   60     120 10 S_U03, S_K01 Matematyka 

Treści programowe  

Rachunek różniczkowy wielu zmiennych, teoria miary i całki. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 33 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2133 
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Kierunek: Ekonomia, Specjalność Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny)  
Przedmiot do 
wyboru  

   60     60 2 S_U04 - 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Wychowanie 
fizyczne 
Przedmiot do 
wyboru 

       30 30 0 - - 
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Treści programowe  

Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Makroekonomia 
gospodarki otwartej 

30   30     60 5 S_W01, S_W02, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Wykład z Makroekonomii gospodarki otwartej obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki w warunkach 
powiązań finansowych i kapitałowych z resztą świata. Przedstawiane są problemy bilansu płatniczego, funkcjonowania rynku 
walutowego oraz polityki gospodarczej w gospodarce otwartej w warunkach rożnych systemów kursowych, kwestie związane z 
międzynarodowymi przepływami kapitału i kryzysami walutowymi oraz analizę warunków tworzenia unii walutowej na przykładzie 
Europejskiej Unii Monetarnej (EMU). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

Prawo z elementami 
prawa handlowego 

30        30 3 S_W01, S_W02, S_U01, 
S_K01 

Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu 
jest kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie 
w praktyce obrotu powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. 
W ramach cyklu wykładów przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków 
kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad 
wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Język obcy – 
egzamin 
Przedmiot do 
wyboru 

       4 4 2 SU02 - 
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Treści programowe  

Egzamin z języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, egzamin ustny 

przedmioty właściwe dla specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne 

Finanse II lub 
Finanse II (ACCA) 
Przedmiot do 
wyboru 

30   30     60 6 S_W01, S_W03, S_W05, 
S_U02, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Na konwersatorium omówione zostaną zagadnienia związane z zaawansowanym instrumentarium finansowym. Studenci zapoznają 
się z teorią portfelową, modelami rynku kapitałowego, a także instrumentami finansowymi rynku terminowego: kontraktami futures 
i forward, opcjami oraz swapami, które mogą być wykorzystane w strategiach ograniczania ryzyka. Wykład ma formę spotkań 
bezpośrednich, podczas których nacisk jest położony na aktywne uczestnictwo studentów w spotkaniach. Na podstawie 
zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z przykładowymi problemami praktycznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

Rachunek 
prawdopodobieństw
a I 

30   45     75 7 S_W01, S_W03, S_W05, 
S_U02, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  

Elementarny rachunek prawdopodobieństwa, zmienne losowe i ich rozkłady, twierdzenia graniczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

Projektowanie 
systemów 
informatycznych 

 30       30 2 S_W01, S_W03, S_W05, 
S_U02, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką projektowania systemów informatycznych ukierunkowanych na 
wspomaganie podejmowania decyzji ekonomicznych i realizację procesów gospodarczych. Przedmiotem szczególnej uwagi na 
zajęciach są metody, techniki i narzędzia modelowania i konstrukcji procesów biznesowych, tworzenia architektury systemów 
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informatycznych (informacyjnych) oraz problemy budowy i wykorzystywania programów wspomagających modelowanie i 
konstrukcję procesów biznesowych oraz systemów informatycznych. Wiele uwagi jest poświęcone podejściu obiektowemu 
projektowania systemów informatycznych ze względu na zalety tego podejścia w przypadku analizy i modelowania problemów 
ekonomicznych na potrzeby informatyzacji oraz z powodu rosnącej popularności. Podczas zajęć studenci uczą się projektować 
systemy informatyczne w języku UML z wykorzystaniem programu StarUML. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 27 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 349 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2133 
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Kierunek: Ekonomia, Specjalność Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot W

y
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d
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Ekonometria 30   30     60 7 S_K03, S_W01, S_W02, 
S_U01, S_K01 

Ekonomia i finanse 
matematyka 

Treści programowe  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i najważniejszymi 
zastosowaniami. Głównym celem wykładów jest zapoznanie studentów z teorią ekonometrii. Wykłady ilustrowane są prostymi 
przykładami empirycznymi. Bardziej rozbudowane przykłady empiryczne omawiana będą na ćwiczeniach. 
Na wykładach omawiana będzie problematyka estymacji w Klasycznym Modelu Regresji Liniowej za pomocą Metody Najmniejszych 
Kwadratów. Pierwsza część kursu poświęcona zostanie na przedstawienie modelu, jego założeń i sposobu estymacji oraz 
interpretacji. W drugiej części studenci zostaną zapoznani ze sposobami testowania hipotez, diagnostyki modelu i konsekwencjami 
braku spełnienia poszczególnych założeń. Po wykładzie student powinien potrafić prawidłowo przebadać związki między zmiennymi 
w próbie przekrojowej oraz zinterpretować wyniki prostego badania statystycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

Seminarium 
licencjackie 
Przedmiot do 
wyboru 

  30      30 3 S_W01, S_W02, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej, za pomocą poznania teorii ekonomii, 
kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych 
dziedzinach. Tematyka wg wyboru studenta i sylabusu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Rachunkowość  30       30 3 S_W01, S_W03, S_W05, 
S_U02, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości finansowej, z zasadami księgowości i zakładowym planem 
kont. Podczas zajęć zaprezentowana zostanie wiedza dotycząca metod rachunkowych pomiaru, wyceny, dokumentacji 
i ujmowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych, zasad ewidencji majątku trwałego, wartości niematerialnych 
i prawnych, materiałów, towarów, wyrobów gotowych, środków pieniężnych, rozrachunków publiczno-prawnych, rozrachunków 
z dostawcami i odbiorcami, pracownikami, przychodów i kosztów, rezerw oraz kapitałów. Zajęcia zawierają koncepcję, formę 
i zawartość raportów księgowych - bilansu, rachunku zysków i strat i cash flow. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

przedmioty właściwe dla specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne 

Statystyka dla 
MSEM 

30   30     60 6 S_W01, S_W03, S_W05, 
S_U02, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  

Przedmiot jest wprowadzeniem do klasycznej statystyki i koncentruje się na dopasowywaniu prostych, ale realistycznych modeli 
do danych eksperymentalnych (estymacja) oraz na wnioskowaniu o parametrach tych modeli (przedziały ufności, testowanie 
hipotez). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmioty do wyboru 

        60 6   
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Treści programowe  

Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy w ramach 
zajęć z dziedziny nauk humanistycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmioty do wyboru 

        60 6   

Treści programowe  

Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy w ramach 
zajęć z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Przedmiot wolnego 
wyboru (ekonomia) 
Przedmiot do 
wyboru 

30        30 2 S_W01, S_W03, S_W05, 
S_U02, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Przedmioty podnoszące kompetencje z dziedziny finansów i ekonomii zgodnie z zainteresowaniami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 33 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2133 
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Kierunek: Ekonomia, Specjalność Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
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których odnosi się 
przedmiot W
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
licencjackie 
Przedmiot do 
wyboru 

  30      30 14 S_U01, S_U02, S_U03, 
S_U04, S_K01, S_W01, 
S_W02, S_W03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej, za pomocą poznania teorii ekonomii, kierunków 
ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 
Tematyka wg wyboru studenta i sylabusu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca dyplomowa 
 

przedmioty właściwe dla specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne 

Matematyka 
ubezpieczeniowa 

 30       30 2 S_W01, S_W03, S_W05, 
S_U02, S_K01 

Ekonomia i finanse 
matematyka 
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Treści programowe  

Celem zajęć jest zaprezentowanie modeli ryzyka ubezpieczeniowego, których używa się do kalkulacji składek i rezerw. Pierwsza 
część zajęć dotyczy krótkookresowego podejścia stosowanego najczęściej w ubezpieczeniach majątkowych. Rozważa się zarówno 
wycenę ryzyka z portfela ubezpieczonych, jak również wycenę ryzyka indywidualnego. Pierwsza część zajęć poświęcona jest 
również rezerwom, w tym rezerwom na szkody zaszłe i niezlikwidowane i metodzie Chain-Ladder. Druga część zajęć dotyczy 
długookresowego podejścia (w tym wartości pieniądza w czasie), wykorzystywanego zwykle w ubezpieczeniach życiowych. Część 
ta obejmuje podstawy matematyki finansowej oraz matematyki w ubezpieczeniach na życie. Prezentuje się modele trwania życia, 
proste modele ubezpieczeń, modele rent życiowych, ale również metody wyceny składek oraz rezerw dla zawartych umów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Przedmiot wolnego 
wyboru 
Przedmiot do 
wyboru 

30        30 2 S_W01, S_W03, S_W05, 
S_U02, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Przedmioty podnoszące kompetencje z dziedziny finansów i ekonomii zgodnie z zainteresowaniami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Analiza szeregów 
czasowych 

 30       30 3 S_W01, S_W03, S_W05, 
S_U02, S_K01 

Ekonomia i finanse 
matematyka 

Treści programowe  

Zajęcia konwersatoryjne będą podzielone na część wprowadzającą o charakterze teoretycznym, oraz część praktyczną. W ramach 
kursu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami i narzędziami wykorzystywanymi w analizie i prognozowaniu szeregów 
czasowych. Celem dalszej części zajęć będzie przekazanie studentom praktycznych umiejętności potrzebnych do samodzielnego 
przeprowadzenia badania ekonometrycznego: przygotowania danych czasowych, estymacji i weryfikacji modelu, przeprowadzenia 
testów diagnostycznych i wreszcie oszacowania prognoz. Pod okiem prowadzących studenci będą samodzielnie rozwiązywali 
problemy i przykładowe zadania. Zaliczenie będzie składało się z wykonania modelu oraz egzaminu pisemnego z części 
teoretycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Praktyki 
Przedmiot do 
wyboru 

       120 120 3 S_W01, S_W02, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

TREŚCI PROGRAMOWE: 
Celem praktyk jest wykorzystywanie wiedzy zdobytej podczas studiów i jej poszerzanie, doskonalenie umiejętności oraz 
kompetencji społecznych. W szczególności praktyki mogą obejmować:  
1) w zakresie wiedzy: zastosowanie wiedzy teoretycznej i analitycznej, uzyskanej podczas zajęć akademickich; poznanie zasad 

funkcjonowania środowiska zawodowego, bliskiego kierunkom oferowanym na Wydziale Nauk Ekonomicznych; zrozumienie, 
jak funkcjonują organizacje w praktyce (w zakresie: zasad organizacji pracy, podziału kompetencji, kultury pracy, procedur, 
czy procesu planowania pracy);  

2) w zakresie umiejętności: poszerzenie umiejętności tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników 
samodzielnych analiz; wykorzystanie narzędzi ilościowych i jakościowych do: analizy procesów społeczno-ekonomicznych, 
badania funkcjonowania gospodarki, rynków, instytucji rynkowych, analizy problemów ekonomicznych, finansowych 
i zarządczych; wykorzystanie metod pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i analizowania danych ilościowych oraz 
jakościowych; doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 

3) w zakresie kompetencji społecznych: wykształcenie umiejętności współpracy w organizacji (w tym: wykorzystanie kompetencji 
miękkich), skuteczne komunikowanie się w organizacji, umiejętność planowania i organizacja pracy własnej i zespołowej 
(efektywne zarządzanie czasem), samokształcenie się, przestrzeganie zawodowych standardów etycznych. 

 
FORMA PRAKTYKI: 
Praktyki zawodowe mogą mieć formę: 
1) praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych,  
2) praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego, 
3) pracy zawodowej wykonywanej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, 
4) własnej działalności gospodarczej, 
5) wolontariatu.  
 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYKI: 
1. Zakres własnej działalności gospodarczej, czy zakres działalności podmiotów, w których odbywać się będzie praktyka 

zawodowa, muszą zapewniać możliwość osiągnięcia efektów uczenia się, zdefiniowanych dla praktyk zawodowych. 
W szczególności, w przypadku realizacji praktyk w podmiotach zewnętrznych oznacza to zapewnienie przez podmiot oferujący 
praktykę opiekuna praktyki o kompetencjach i doświadczeniu zbieżnym z programem praktyki. Należy też oczekiwać 
udostępnienia miejsca i narzędzi pracy niezbędnych dla właściwego wykonania zaplanowanych obowiązków.  

2. Praktyka może odbywać się w podmiotach/instytucjach, które udostępniają ofertę praktyk dla WNE (wykaz podmiotów wraz 
z wymogami i procedurami rekrutacji jest udostępniany na stronie internetowej WNE). Studenci mogą również korzystać 
z ofert przedstawianych przez Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci mają także prawo przedstawić własne 
propozycje miejsc praktyk. W każdym przypadku student jest zobowiązany przed rozpoczęciem praktyki uzyskać od 
koordynatora praktyk akceptację miejsca praktyki, jej programu i okresu realizacji.  
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3. Praktykę zawodową w wymiarze godzinowym określonym programem studiów student odbywa w jednym podmiocie. Tylko 
w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest odbycie praktyk w większej liczbie podmiotów.  

4. Praktyka może być odbywana podczas wakacji zimowych lub letnich (praktyka ciągła) oraz w trakcie trwania semestru, 
w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (praktyka śródroczna).  

5. Odbywanie praktyki jest monitorowane przez koordynatora praktyk, który w tym celu utrzymuje ze studentem/studentką 
kontakt e-mailowy/telefoniczny lub osobisty w celu wyjaśniania spraw związanych z praktyką.  

6. Praktyka zaliczana jest na ocenę przez koordynatora praktyk. Podstawą do wystawienia oceny jest poprawne 
udokumentowanie realizacji praktyki i jej programu poprzez przedłożenie koordynatorowi stosownej dokumentacji. Podczas 
procedury zaliczania praktyki oceniane są kompletność i poprawność merytoryczna dokumentacji oraz zdobyte kompetencje 
i umiejętności. 

7. Sposób organizacji praktyki, jej przebieg oraz procedury są poddawane ewaluacji przez studentów. Wyniki analiz są 
wykorzystywane przy doskonaleniu programów studiów, a także pozwalają na identyfikację miejsc/podmiotów, w których 
realizacja praktyk przynosi pożądane efekty uczenia się. 

Procedury zapewniające realizację zasad odbywania i zaliczania praktyk określa Uchwała rady dydaktycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się na podstawie przedłożonej przez studenta dokumentacji potwierdzającej realizację 
praktyki, w tym: zaświadczenia o odbyciu praktyki, dziennika praktyki oraz sprawozdania z przebiegu praktyki. Dodatkowo, 
w trakcie procesu zaliczenia praktyki, koordynator praktyk może przeprowadzić rozmowę sprawdzającą kompetencje zdobyte 
przez studenta podczas praktyki 

Przedmiot 
kierunkowy z 
zakresu zarządzania 
bazami danych 
Przedmiot do 
wyboru 

 30       30 3 S_W01, S_W03, S_W05, 
S_U02, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z tworzeniem, modyfikacją i zarządzaniem bazami danych, przy wykorzystaniu języka 
SQL, który jest standardem wykorzystywanym w takich bazach danych jak Oracle, Sybase, Informix, Microsoft SQL Server, Access 
itp. Konwersatorium będzie polegało na zapoznaniu uczestników z zagadnieniami baz danych i hurtowni danych oraz na praktycznej 
nauce tworzenia, obsługi oraz zarządzania bazami danych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 27 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2133 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano  
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne Ekonomia i finanse  65% 

Nauki ścisłe i przyrodnicze Matematyka 21% 

”. 



1 

 

Załącznik nr 13 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 22 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

ekonomia 

nazwa kierunku studiów 
ekonomia  

 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Economics 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia niestacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

92 
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liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

6 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne Ekonomia i finanse 85% Ekonomia i finanse 

Nauki ścisłe i przyrodnicze Matematyka 15%  

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol 
efektów 

uczenia się dla 
programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie 
do 

charakterysty
k drugiego 

stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01  Ma wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii, finansów oraz metod ilościowych w ekonomii, w tym metod 
pozyskiwania i analizowania danych. 

P6S_WG, 
P6S_WK 

K_W02  Wie jak funkcjonuje gospodarka, rynki oraz instytucje rynkowe, co pozwala rozumieć fundamentalne dylematy 
współczesnej cywilizacji w kontekście ekonomicznym. 

P6S_WG, 
P6S_WK  

K_W03  Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego stosowanego przez 
ekonomistę w odniesieniu zarówno do źródeł wiedzy, jak również do źródeł danych i narzędzi 
informatycznych. 

P6S_WK 

K_W04  Ma wiedzę z matematyki, którą stosuje w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych. P6S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01  Potrafi wykorzystać teorię mikro i makroekonomiczną i finansową do modelowania procesów społeczno-
ekonomicznych w oparciu o metodę naukową w zakresie ukończonej specjalności studiów przy wykorzystaniu 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

P6S_UW, 
P6S_UK 

K_U02  Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, jako efekt planowania 
i  organizacji pracy własnej oraz w zespole, szczególnie o charakterze interdyscyplinarnym. 

P6S_UK 

K_U03  Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych 
i  ekonometrycznych połączoną z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, 
Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych. 

P6S_UW, 
P6S_UK, 
P6S_UU  

K_U04  Potrafi planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, a także brać udział w debatach, krytycznie 
odnosić się do wyników własnych analiz i zestawiać je z badaniami naukowymi w ekonomii i finansach. 

P6S_UK, 
P6S_UO, 
P6S_UU  

K_U05  Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 z użyciem terminologii specjalistycznej potrzebnej 
do pracy i prowadzenia badań w dziedzinie ekonomii i finansów.  

P6S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
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K_K01  Jest gotów do uznania wszechstronnych korzyści płynących z posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie 
kompleksowego zarządzania danymi w przedsiębiorstwach, instytucjach badawczych i finansowych, 
bankach, firmach i innych podmiotach oraz jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i do jej 
poszerzania, a także rozwijania i upowszechniania kompetencji i wiedzy. 

P6S_KR, 
P6S_KO  

K_K02  Jest gotów do aktywnego uczestniczenia w pracach zespołów analitycznych, przestrzegania zawodowych 
standardów etycznych oraz do wypełniania zobowiązań społecznych, realizowania złożonych projektów, 
myślenia w sposób przedsiębiorczy i pracy twórczej w ramach zespołów analitycznych. 

P6S_KK, 
P6S_KO  

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

 

Nazwa specjalności: Ekonomia Międzynarodowa 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku 

studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01  Ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu międzynarodowych rynków kapitału, pracy i rynków 
walutowych.  

K_W01, K_W02, 
K_W04  

S_W02  Wie, do jakich zastosowań użyć podstawowych bibliotek języka Python oraz jak wyszukiwać 
biblioteki potrzebne mu do konkretnych zastosowań 

K_W04  

S_W03  Zna i rozumie procesy integracji walutowej i gospodarczej i ich skutki dla podmiotów prywatnych 
i  publicznych.  

K_W01, K_W02  

S_W04  Ma podstawową wiedzę o regułach działania międzynarodowych instytucji gospodarczych 
i  ustanawianych przez nie zasadach wymiany międzynarodowej i handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej.  

K_W01, K_W02, 
K_W03  
 

S_W05 Student zna najważniejsze techniki wizualizacji danych. K_W01 

S_W06 Zna podstawowe sposoby zautomatyzowanego pobierania danych z Internetu oraz podstawowe 
algorytmy ML oraz biblioteki implementujące je w języku Python. 

K_W01, K_W04 

S_W07 Zna wady i zalety wykorzystywania modeli dla danych panelowych oraz zna podstawowe techniki 
diagnostyki modeli i konsekwencje niespełnienia założeń. 

K_W01, K_W04 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01  Potrafi zastosować modele mikro i makroekonomiczne, handlu zagranicznego, produkcji 
międzynarodowej i finansów międzynarodowych do analiz empirycznych, także z wykorzystaniem 
narzędzi ekonometrycznych.  

K_U01, K_U02, K_U03  

S_U02  Potrafi skonfigurować środowisko wirtualne oraz wybrać narzędzie, w którym będzie pisać kod, 
odpowiednio do swoich potrzeb 

K_U02, K_U04  

S_U03  Potrafi analizować procesy integracji walutowej i gospodarczej i ich skutki dla podmiotów 
prywatnych i publicznych.  

K_U01, K_U02, K_U03  
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S_U04  Potrafi przeprowadzić i analizę biznesową w sektorze publicznym i prywatnym oraz zastosować 
kwalifikacje oraz normy prawne i zawodowe w zakresie rachunkowości i zarządzania do 
podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach działających na rynkach 
zagranicznych.  

K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04  

S_U05  Umie tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, także w języku 
obcym na poziomie min. B2, w szczególności dla potrzeb instytucji i rynków międzynarodowych.  

K_U05  

S_U06 Umie przeprowadzić prostą analizę danych przy użyciu podstawowych algorytmów ML. K_U01, K_U02, K_U03 

S_U07 Umie sprawnie wizualizować dane z wykorzystaniem dobrych praktyk prezentacji. K_U01, K_U02, K_U03 

S_U08 Umie analizować dane panelowe za pomocą podstawowych narzędzi statystycznych 
i  ekonometrycznych. 

K_U01 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01  Jest gotów do uczestniczenia w przygotowywaniu projektów z zakresu analiz międzynarodowych 
gospodarek i rynków dla podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki.  

K_K01, K_K02  

S_K02 Etycznego oraz legalnego pozyskiwania danych przy użyciu webscrapingu. K_K02 
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Nazwa specjalności: Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku 

studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01  Zna  i  rozumie  funkcjonowanie  podmiotów  gospodarczych  w  zakresie  szeroko  rozumianych  a 
spektów  finansowych, inwestowania oraz prowadzenia rachunkowości 

K_W01, K_W02,  

S_W02  Ma wiedzę z zakresu sprawozdawczości przedsiębiorstw wspartą znajomością polskich i  międzyna
rodowych standardów rachunkowości. 

K_W02  

S_W03  Zna i rozumie sposoby wykorzystania w praktyce gospodarczej rozmaitych instrumentów finansowy
ch i  narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.  

K_W01, K_W02  

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01  Potrafi  przeprowadzać  analizy  ekonomiczne  przedsiębiorstw  w  różnorodnym  otoczeniu  instytu
cjonalnym  i  konkurencyjnym,  wykorzystywać  narzędzia  analizy  strategicznej  przedsiębiorstw,  
badania ich potencjału rynkowego oraz inwestycyjnego. 

K_U01, K_U02  

S_U02  Potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy dotyczące gospodarowania zasobami  
przedsiębiorstwa. 

K_U01, K_U02, K_U04  

S_U03  Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych 
i ekonometrycznych oprogramowanie analityczne STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilośc
iowej  analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych, w szczególności w badaniu  
przedsiębiorstw.  

K_U01, K_U03  

S_U04  Potrafi wyodrębnić złożone procesy oddziaływujące na przedsiębiorstwa we współczesnej gospoda
rce  opartej na wiedzy. 

K_U05 

S_U05  Umie tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, także w języku  
obcym na poziomie min. B2, w szczególności dla potrzeb przedsiębiorstw.  

K_U05  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01  Jest gotów do uczestniczenia w przygotowywaniu projektów biznesowych dla podmiotów działający
ch w  różnych sektorach gospodarki.  

K_K01, K_K02  
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 

Kierunek: Ekonomia, Specjalność Ekonomia Międzynarodowa 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a
ję

ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot W

y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U05, S_U05  

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza 
docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie 
ponad średnio zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 
 

       4 4 0,5   



9 

 

Treści programowe  

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie pisemne 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

       6 6 0,5 K_K02, S_K01  

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi ogólnymi 
aspektami prawa własności przemysłowej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach 
dotyczących praw własności intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie 
miał świadomość zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność 
tych zagadnień. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie pisemne 

Mikroekonomia I 

30   30     60 4 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią konsumenta w ramach teorii mikroekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Rozszerzenie 
ekonomii (do 
wyboru: Historia 
myśli ekonomicznej 
/lub/ Historia 
Gospodarcza/ lub/ 
Demografia) 

 60       60 6 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U04, K_K01, K_K02, 
K_K03 
S_W01, S_U01, S_K01 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

,,Historia myśli ekonomicznej’’: celem wykładu jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. Celem wykładu jest dokonanie 
historycznej rekonstrukcji rozwoju ekonomii, czyli prezentacji idei i teorii na szerszym tle epoki, w kontekście czynników 
gospodarczych, politycznych i kulturowych. 
 
,,Historia gospodarcza’’: celem wykładu jest zdobycie przez studenta umiejętności analizy zjawisk ekonomicznych w długiej 
perspektywie, poprzez analizę porównawczą oraz kontekstową. Zajęcia rozszerzają wiedzę ekonomiczną studenta i pozwalają 
zrozumieć genezę współczesnej gospodarki oraz instytucjonalne uwarunkowania nowoczesnego wzrostu gospodarczego. Wiedza 
zdobyta podczas zajęć stanowi dobrą podstawę do dalszego studiowania mikro- i makroekonomii. Student nabywa bowiem 
umiejętności krytycznego patrzenia na zjawiska, procesy i teorie ekonomiczne, dostrzegania zmienności poglądów ekonomicznych 
w historycznym procesie formowania się gospodarki, potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny pozytywistycznych  
i antypozytywistycznych wyjaśnień socjoekonomicznych. Dodatkowo student nabywa umiejętności przygotowywania tekstu 
akademickiego, formułowania hipotez badawczych, zdobywania i porządkowania wiedzy, informacji, analizy i interpretacji danych. 
 
,,Demografia’’: celem wykładu jest zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej stosowanymi w celu wyjaśnienia 
współczesnych zjawisk ludnościowych zarówno na poziomie jednostek jak i całych społeczności, a także analiza współzależności 
zjawisk demograficznych i gospodarczych. Nacisk zostanie położony na opisanie zakresu w jakim metody analizy ekonomicznej są 
w stanie poprawnie opisywać i przewidywać zachowania ludzkie w ramach demografii (dobór partnerski, dzietność, migracje, itd.). 
Wymiernym efektem kształcenia jest poszerzenie zdobywanej w trakcie studiów matematycznych wiedzy z zakresu optymalizacji  
o jej praktyczne zastosowanie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Wstęp do ekonomii  

30        30 3 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem wykładu jest: 
* Zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii 
* Omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych 
* Przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów 
Wiodącym motywem kursu jest chęć pokazania w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej 
skali (mikroekonomicznej, makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten uzupełniany (a częściowo także 
zastępowany) jest innymi mechanizmami regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 
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Analiza 
matematyczna I 

30   60     90 5 K_W04, K_U03, K_K01 
S_W01, S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  
Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy Matematycznej 
w zagadnieniach ekonomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Algebra liniowa 

30   60     90 6 K_W04, K_U03, K_K01 
S_W01, S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu podstawowych pojęć algebry liniowej. Omawiane są między innymi: układy równań liniowych 
i metody ich rozwiązywania, przestrzenie liniowe, baza i wymiar, przekształcenia liniowe, rząd i wyznacznik macierzy, wektory  
i wartości własne, diagonalizacja i potęgowanie macierzy, iloczyn skalarny, formy kwadratowe, elementy programowania liniowego. 
Oprócz opanowania technik algebry liniowej celem zajęć jest wyrobienie u słuchaczy umiejętności precyzyjnego i  logicznego 
rozumowania oraz przygotowanie do stosowania metod algebry liniowej w ekonomii.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Prawo z elementami 
prawa handlowego 

30        30 3 K_W01, K_W03, K_U01, 
K_U03, K_K02 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_U04, S_K01 

Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu 
jest kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie 
w  praktyce obrotu powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. 
W  ramach cyklu wykładów przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej  
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków 
kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad 
wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 430 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2118 
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Kierunek: Ekonomia, Specjalność Ekonomia Międzynarodowa 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U05, S_U05  

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Business English B2 
- egzamin WNE 

       4 4 1 K_U02, S_U05  

Treści programowe  

Egzamin sprawdzający umiejętności językowe z zakresy angielskiego ekonomicznego na poziomie B2. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin zgodnie z sylabusem. 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmioty do wyboru 

        60 6   

Treści programowe  
Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych 

dziedzin nauki (w całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Mikroekonomia II 30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią mikroekonomii – moduł B dotyczy zagadnień związanych 
z podażową stroną rynku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Makroekonomia I 30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest prezentacja podstawowych pojęć, kategorii oraz prostych modeli współczesnej analizy makroekonomicznej. 
Opanowanie materiału powinno umożliwić zrozumienie funkcjonowania gospodarki jako całości, poznanie struktury współczesnej 
teorii makroekonomicznej oraz dać solidną podstawę do studiowania makroekonomii na poziomie średnim i zaawansowanym. Stąd 
też duży nacisk położony zostanie na rzetelne opanowanie podstawowych zależności makroekonomicznych z wyraźnym 
wyodrębnieniem zależności krótko i długookresowych. Zasadniczym przedmiotem rozważań będzie jednak analiza krótkookresowa. 
Analizy będą poparte samodzielną pracą z danymi empirycznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 
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Analiza 
matematyczna II 

30   60     90 5 K_W04, K_U03, K_K01, 
S_W01, S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  
Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy Matematycznej 
w zagadnieniach ekonomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Prawo z elementami 
prawa handlowego 

30        30 3 K_W01, K_W03, K_U01, 
K_U03, K_K02 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U02, S_U03, , 
S_U04, S_K01 

Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu 
jest kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie 
w  praktyce obrotu powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. 
W ramach cyklu wykładów przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej  
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków 
kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad 
wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Narzędzia 
informatyczne w 
ekonomii 

 30       30 3 K_W04, K_U03, K_K01  
S_W01, S_U01, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi technikami informatycznymi przydatnymi w codziennej pracy 
ekonomisty. W trakcie zajęć zorganizowanych w formie laboratoriów studenci nabywają umiejętność posługiwania się wybranymi 
narzędziami informatycznymi (zaawansowany Excel, Maxima, R) oraz umiejętności dobierania odpowiedniego narzędzia 
analitycznego do rozwiązania typowego problemu z zakresu analizy ekonomicznej. Przed przystąpieniem do kursu wymagane jest 
posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu informatyki i matematyki na poziomie szkoły średniej oraz pierwszego semestru zajęć 
z  Algebry liniowej i Analizy matematycznej oraz umiejętności podstaw obsługi arkusza Excel. Student zapoznaje się także 
z  technikami informacyjno-komunikacyjnymi. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 394 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2118 
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Kierunek: Ekonomia, Specjalność Ekonomia Międzynarodowa 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U05, S_U05  

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Mikroekonomia III 

 30       30 6 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01  
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_K01  

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami mikroekonomii i jej zastosowaniem w naukach społecznych. Najważniejsze 
omawiane tematy to: równowaga rynkowa, zaburzenia rynkowe, rola rządu, efekt zewnętrzne, dobra publiczne, informacja, 
ekonomia dobrobytu. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Makroekonomia II 

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_K01  

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest wprowadzenie pojęć i narzędzi niezbędnych do makroekonomicznej analizy zjawisk i procesów 
gospodarczych na poziomie średniozaawansowanym. Zajęcia te są kontynuacją przedmiotu "Makroekonomia I" i jednocześnie 
stanowią podbudowę do wprowadzenia narzędzi umożliwiających opis zjawisk i procesów gospodarczych na poziomie 
zaawansowanym. 
Pierwsza część wykładu jest poświęcona krótkookresowym wahaniom dochodu oraz efektywności polityk gospodarczych. Część 
druga dotyczy problematyki wzrostu gospodarczego. W oparciu o teorię neoklasyczną dyskutowane są długookresowe determinanty 
poziomu i stopy wzrostu dochodu. Część trzecia koncentruje się na znaczeniu oczekiwań dla procesów gospodarczych, w tym na 
roli oczekiwań w decyzjach dotyczących konsumpcji i inwestycji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Rachunek 
prawdopodobieństw
a 

30   30     60 6 K_W04, K_U03, K_K01, 
S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  
Elementarny rachunek prawdopodobieństwa, zmienne losowe i ich rozkłady, twierdzenia graniczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Finanse I lub Finanse I 
(ACCA)  

Przedmiot do wyboru  

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_W04, 
K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_K01, K_K02 
S_W01, S_U01, S_U05, 
S_K01  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
,,Finanse I’’: wykład jest połączeniem wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem instrumentów 
i  metod wykorzystywanych na rynkach finansowych, z uwzględnieniem roli państwa we współtworzeniu stabilnego systemu 
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finansowego. W ramach zajęć student pozna rolę systemu finansowego w gospodarce, główne instrumenty rynku pieniężnego 
i  kapitałowego oraz wykorzystanie ich do wybranych strategii, sprawozdawczość finansową spółki i jej ogólną ocenę sytuacji 
finansowo-ekonomiczną, a następnie kryteria wyboru projektów inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Student 
pozna przy tym główne narzędzia z analizy fundamentalnej i analizy technicznej dla aktywów finansowych. W grupie instrumentów 
finansowych zostaną również przedstawione wybrane instrumenty pochodne. 
,,Finanse I (ACCA)’’: studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: funkcje, instytucje i cechy systemu finansowego, tradycyjne 
i nowe instrumenty rynku finansowego, ocena dochodowości różnych instrumentów finansowych, analiza ryzyka działalności 
gospodarczej wraz z kryteriami podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wnioskowaniem o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 
Wykład ma formę spotkań bezpośrednich. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z  przykładowymi 
problemami praktycznymi. Dzięki temu studenci uczą się identyfikować oraz rozwiązywać podstawowe dylematy pojawiające się  
w wybranych segmentach rynku finansowego, a także przeprowadzać analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Wykład 
ten może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania dyplomu ACCA. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

przedmioty właściwe dla specjalności Ekonomia Międzynarodowa 

Wprowadzenie do 
programowania w 
języku Python 

 30       30 2 S_W02, S_U02 Informatyka 

Treści programowe  

Zajęcia mają na celu nauczenie studentów programowania w języku Python. Kurs prowadzony jest od podstaw, dlatego nie jest 
wymagana wcześniejsza znajomość programowania ani informatyki na poziomie wyższym niż szkolny. Na początku zostaną 
przedstawione podstawy programowania oraz języka Python, a następnie najbardziej przydatne w pracy ekonomisty lub analityka 
biblioteki. Zadaniem zajęć jest przygotowanie teoretyczne uczestników, aby mogli kontynuować poszerzanie wiedzy do własnych 
zastosowań oraz na przedmiocie „Zastosowania języka Python”. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Wyzwania 
współczesnej 
gospodarki 
światowej 

30        30 2 S_W04, S_U05 Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi bieżącymi wyzwaniami gospodarki światowej i ich aspektami 
ekonomicznymi: globalne ocieplenie i jego wpływ na zachowania podmiotów gospodarczych, zwiększająca się skala migracji 
międzynarodowych wywołana czynnikami ekonomicznymi i pozaekonomicznymi, cyfrowa transformacja i różny poziom 
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przygotowania do niej uczestników gospodarki światowej, a także tzw. sekularna stagnacja, tzn. stagnacja wzrostu produktywności 
i ograniczenia w innowacyjności oraz przyszłość pracy i zagadnienia związane z automatyzacją. Zajęcia te będą prowadzone  
w oparciu o wyniki i wnioski najnowszych badań ekonomicznych. Treści przekazywane przez wykładowcę będą wzbogacane własną 
analizą danych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2118  
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Kierunek: Ekonomia, Specjalność Ekonomia Międzynarodowa 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U05, S_U05  

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Makroekonomia 
gospodarki otwartej  

30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01  
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_U03, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Wykład z Makroekonomii Gospodarki Otwartej obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki w warunkach 
powiązań finansowych i kapitałowych z resztą świata. Przedstawiane są problemy bilansu płatniczego, funkcjonowania rynku 
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walutowego oraz polityki gospodarczej w gospodarce otwartej w warunkach rożnych systemów kursowych, kwestie związane 
z  międzynarodowymi przepływami kapitału i kryzysami walutowymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Ekonomia 
polityczna 

30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01  
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_U03, S_K01  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem nauczania Ekonomii Politycznej jest wyjaśnienie mechanizmów społeczno-politycznych determinujących procesy 
gospodarowania oraz dokonanie analizy skutków społecznych tych procesów. Zajęcia z tego przedmiotu mają też na celu 
przygotowanie studentów do bardziej kompleksowego i interdyscyplinarnego sposobu analizowania zjawisk gospodarczych niż ma 
to miejsce w standardowym ujęciu mikro- i makroekonomii. W realizacji zajęć duża uwaga zostanie położona na zdobywanie nowych 
umiejętności metodologicznych i na aktywności studentów w trakcie zajęć. Przedmiot ten jest prowadzony w formie wykładów  
i ćwiczeń, ściśle ze sobą powiązanych tematycznie. Zajęcia są przeznaczone dla studentów II roku, którzy ukończyli podstawowe 
kursy z mikroekonomii i makroekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Statystyka 
matematyczna 

30   30     60 5 K_W01, K_W04, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_K01 
S_W01, S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  

Na wykładzie przedstawione będą podstawowe wiadomości i pojęcia statystyki opisowej i statystyki matematycznej, czyli teorii 
wnioskowania statystycznego. Celem jest zarówno przygotowanie słuchaczy do dalszych studiów i pogłębiania wiedzy w tej 
dziedzinie, jak i do samodzielnego posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi (umiejętność budowy 
modelu statystycznego, poprawnego sformułowania problemu, obliczania i interpretacji podstawowych miar statystyki opisowej 
i  miar dynamiki zjawisk, umiejętność stosowania podstawowych metod wnioskowania statystycznego). Wykład zawierać będzie, 
oprócz zarysu teorii, przykłady zastosowań. Do zrozumienia wykładu istotne będzie wcześniejsze opanowanie przez słuchaczy 
wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa, w zakresie jednosemestralnego kursu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 
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Finanse II lub Finanse II 
(ACCA)  

Przedmiot do wyboru 

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_W04, 
K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_K01, K_K02 
S_W01, S_U01, S_U05, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

,,Finanse II’’: głównym celem wykładu jest połączenie wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem 
zaawansowanych instrumentów i metod wykorzystywanych na rynkach finansowych. W ramach zajęć student pozna strategie 
spekulacyjne, hedgindowe i arbitrażowe dla wybranych zaawansowanych instrumentów finansowych (kontraktów terminowych 
futures i forward, opcji oraz swapów). Student pozna również metody wyceny zaawansowanych instrumentów finansowych oraz 
metod budowania portfeli inwestycyjnych z wykorzystaniem teorii rynku kapitałowego. 
,,Finanse II (ACCA)’’: w ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z zaawansowanym instrumentarium 
finansowym. Studenci zapoznają się z teorią portfelową, modelami rynku kapitałowego, a także instrumentami finansowymi rynku 
terminowego: kontraktami futures i forward, opcjami oraz swapami, które mogą być wykorzystane w strategiach ograniczania ryzyka. 
Wykład ma formę spotkań bezpośrednich, podczas których nacisk jest położony na aktywne uczestnictwo studentów 
w  spotkaniach. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z przykładowymi problemami praktycznymi. Wykład 
ten może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania dyplomu ACCA. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

przedmioty właściwe dla specjalności Ekonomia Międzynarodowa 

Zastosowania języka 
Python 

 30       30 2 S_W05, S_W06, S_U06, 
S_U07, S_K02 

Informatyka 

Treści programowe  

W ramach zajęć studentki i studenci poznają popularne zastosowania języka Python obejmujące: bazy danych, web scraping, 
machine learning, text mining oraz wizualizację danych. Nabyte umiejętności umożliwią im samodzielną pracę z wykorzystaniem 
metod data science. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem. 

Handel 
międzynarodowy 

30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01  
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_K01  

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Cel zajęć: ukazanie i wyjaśnienie jak funkcjonuje gospodarka otwarta, powiązana ze światem więzami handlowymi. 
Podstawowe treści: wykład obejmuje zagadnienia związane z teorią handlu międzynarodowego i polityką handlową. Przedstawione 
zostaną główne elementy teorii wyjaśniające przyczyny i skutki handlu międzynarodowego pomiędzy krajami. Pokazane zostaną 
również instrumenty polityki handlowej i skutki ich stosowania. 
Metoda realizacji przedmiotu: wykład w trakcie którego omawiane są główne modele teorii handlu i polityki handlowej oraz 
odniesienia do ich empirycznej weryfikacji. Uzupełnieniem są ćwiczenia, w trakcie których rozwiązuje się głównie zadania 
obliczeniowe, ilustrujące główne elementy teorii handlu i polityki handlowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2118 
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Kierunek: Ekonomia, Specjalność Ekonomia Międzynarodowa 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy – 
egzamin 
Przedmiot do wyboru 

       4 4 2 K_U05, S_U05 

 

Treści programowe  
Egzamin z języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin. 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do wyboru 

        30 3   

Treści programowe  

Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych 
dziedzin nauki (w całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych). 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Ekonometria 

30   30     60 7 K_W01, K_W04, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_K01, K_K02 
S_W01, S_U01, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i najważniejszymi 
zastosowaniami. Głównym celem wykładów jest zapoznanie studentów z teorią ekonometrii. Wykłady ilustrowane są prostymi 
przykładami empirycznymi. Bardziej rozbudowane przykłady empiryczne omawiana będą na ćwiczeniach. 
Na wykładach omawiana będzie problematyka estymacji w Klasycznym Modelu Regresji Liniowej za pomocą Metody Najmniejszych 
Kwadratów. Pierwsza część kursu poświęcona zostanie na przedstawienie modelu, jego założeń i sposobu estymacji oraz 
interpretacji. W drugiej części studenci zostaną zapoznani ze sposobami testowania hipotez, diagnostyki modelu i  konsekwencjami 
braku spełnienia poszczególnych założeń. Po wykładzie student powinien potrafić prawidłowo przebadać związki między zmiennymi 
w próbie przekrojowej oraz zinterpretować wyniki prostego badania statystycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Seminarium 
licencjackie 
Przedmiot do wyboru 

  30      30 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_U04, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej, za pomocą poznania teorii ekonomii, kierunków 
ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 
Tematyka wg wyboru studenta i sylabusu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

przedmioty właściwe dla specjalności Ekonomia Międzynarodowa 
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Praktyki zawodowe 
Przedmiot do wyboru 

       120 120 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_K01 

 

Treści programowe  

TREŚCI PROGRAMOWE: 
Celem praktyk jest wykorzystywanie wiedzy zdobytej podczas studiów i jej poszerzanie, doskonalenie umiejętności oraz kompetencji 
społecznych. W szczególności praktyki mogą obejmować:  
1) w zakresie wiedzy: zastosowanie wiedzy teoretycznej i analitycznej, uzyskanej podczas zajęć akademickich; poznanie zasad 
funkcjonowania środowiska zawodowego, bliskiego kierunkom oferowanym na Wydziale Nauk Ekonomicznych; zrozumienie, jak 
funkcjonują organizacje w praktyce (w zakresie: zasad organizacji pracy, podziału kompetencji, kultury pracy, procedur, czy procesu 
planowania pracy);  
2) w zakresie umiejętności: poszerzenie umiejętności tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników 
samodzielnych analiz; wykorzystanie narzędzi ilościowych i jakościowych do: analizy procesów społeczno-ekonomicznych, badania 
funkcjonowania gospodarki, rynków, instytucji rynkowych, analizy problemów ekonomicznych, finansowych i  zarządczych; 
wykorzystanie metod pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i analizowania danych ilościowych oraz jakościowych; 
doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 
3) w zakresie kompetencji społecznych: wykształcenie umiejętności współpracy w organizacji (w tym: wykorzystanie 
kompetencji miękkich), skuteczne komunikowanie się w organizacji, umiejętność planowania i organizacja pracy własnej 
i  zespołowej (efektywne zarządzanie czasem), samokształcenie się, przestrzeganie zawodowych standardów etycznych. 
 
FORMA PRAKTYKI: 
Praktyki zawodowe mogą mieć formę: 
1) praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych,  
2) praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego, 
3) pracy zawodowej wykonywanej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, 
4) własnej działalności gospodarczej, 
5) wolontariatu.  
 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYKI: 
1. Zakres własnej działalności gospodarczej, czy zakres działalności podmiotów, w których odbywać się będzie praktyka zawodowa, 
muszą zapewniać możliwość osiągnięcia efektów uczenia się, zdefiniowanych dla praktyk zawodowych. W  szczególności,  
w przypadku realizacji praktyk w podmiotach zewnętrznych oznacza to zapewnienie przez podmiot oferujący praktykę opiekuna 
praktyki o kompetencjach i doświadczeniu zbieżnym z programem praktyki. Należy też oczekiwać udostępnienia miejsca i narzędzi 
pracy niezbędnych dla właściwego wykonania zaplanowanych obowiązków.  
2. Praktyka może odbywać się w podmiotach/instytucjach, które udostępniają ofertę praktyk dla WNE (wykaz podmiotów wraz  
z wymogami i procedurami rekrutacji jest udostępniany na stronie internetowej WNE). Studenci mogą również korzystać z  ofert 
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przedstawianych przez Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci mają także prawo przedstawić własne propozycje 
miejsc praktyk. W każdym przypadku student jest zobowiązany przed rozpoczęciem praktyki uzyskać od koordynatora praktyk 
akceptację miejsca praktyki, jej programu i okresu realizacji.  
3. Praktykę zawodową w wymiarze godzinowym określonym programem studiów student odbywa w jednym podmiocie. Tylko  
w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest odbycie praktyk w większej liczbie podmiotów.  
4. Praktyka może być odbywana podczas wakacji zimowych lub letnich (praktyka ciągła) oraz w trakcie trwania semestru, w  czasie 
wolnym od zajęć dydaktycznych (praktyka śródroczna).  
5. Odbywanie praktyki jest monitorowane przez koordynatora praktyk, który w tym celu utrzymuje ze studentem/studentką kontakt 
e-mailowy/telefoniczny lub osobisty w celu wyjaśniania spraw związanych z praktyką.  
6. Praktyka zaliczana jest na ocenę przez koordynatora praktyk. Podstawą do wystawienia oceny jest poprawne udokumentowanie 
realizacji praktyki i jej programu poprzez przedłożenie koordynatorowi stosownej dokumentacji. Podczas procedury zaliczania 
praktyki oceniane są kompletność i poprawność merytoryczna dokumentacji oraz zdobyte kompetencje i  umiejętności. 
7. Sposób organizacji praktyki, jej przebieg oraz procedury są poddawane ewaluacji przez studentów. Wyniki analiz są 
wykorzystywane przy doskonaleniu programów studiów, a także pozwalają na identyfikację miejsc/podmiotów, w których realizacja 
praktyk przynosi pożądane efekty uczenia się. 
8. Procedury zapewniające realizację zasad odbywania i zaliczania praktyk określa uchwała Rady Dydaktycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się na podstawie przedłożonej przez studenta dokumentacji potwierdzającej realizację 
praktyki, w tym: zaświadczenia o odbyciu praktyki, dziennika praktyki oraz sprawozdania z przebiegu praktyki. Dodatkowo, w  trakcie 
procesu zaliczenia praktyki, koordynator praktyk może przeprowadzić rozmowę sprawdzającą kompetencje zdobyte przez studenta 
podczas praktyki. 

Analiza empiryczna 
problemów 
ekonomii 
międzynarodowej 

 30       30 3 K_W01, K_W02, K_W04, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01 
S_W01, S_W02, S_W05, 
S_W06, S_W05, S_U07 
S_K02 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Na zajęciach studenci nauczą się: znajdować wiarygodne dane, analizować dane, wizualizować i na tej podstawie tworzyć tzw. 
historie. Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do prowadzenia badań empirycznych w zakresie ekonomii 
międzynarodowej. Studenci nauczą się przeprowadzać samodzielne badania empiryczne w zakresie handlu i makroekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Unia Europejska w 
teorii i praktyce 

30        30 3 K_W02, K_U01, S_W03, 
S_W04, S_U03 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z procesem budowania oraz funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Student pozna etapy 
integracji gospodarczej i ich uwarunkowania: zaczynając od strefy wolnego handlu po ideę wspólnego rynku i powstanie Unii 
Gospodarczej i Walutowej. Przedstawiony zostanie system instytucjonalny UE z uwzględnieniem podziału kompetencji między UE 
a kraje członkowskie, a także system finansowania wraz z istotą budżetu unijnego. Studenci poznają także wybrane wspólnotowe 
polityki gospodarcze, m.in. wspólną politykę handlową, rolną, regionalną. Omówione zostaną także uwarunkowania oraz proces 
budowania unii walutowej, tworzenia i ewolucji reguł fiskalnych, a także znaczenie wspólnej waluty dla funkcjonowania UE. Ostatnia 
część wykładu zostanie poświęcona kwestiom członkostwa Polski w UE oraz analizie kosztów i  korzyści z członkostwa. Wykład 
obejmuje również perspektywę integracji walutowej Polski i wejścia do III etapu Unii Gospodarczej i Walutowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
Przedmiot do wyboru 

30        30 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_U04, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Zajęcia mające na celu zwiększenie kompetencji z zakresu finansów i ekonomii zgodnie z zainteresowaniami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu. 

Rachunkowość 

 30       30 3 K_W01, K_W02, K_U01, 

K_U03, K_K01, K_K02 

S_W01, S_W03, S_W04, 

S_U01, S_U03, S_U04, 

S_K01. 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości finansowej, z zasadami księgowości i zakładowym planem kont. 

Podczas zajęć zaprezentowana zostanie wiedza dotycząca metod rachunkowych pomiaru, wyceny, dokumentacji i  ujmowania w 

księgach rachunkowych operacji gospodarczych, zasad ewidencji majątku trwałego, wartości niematerialnych i  prawnych, 

materiałów, towarów, wyrobów gotowych, środków pieniężnych, rozrachunków publiczno-prawnych, rozrachunków z  dostawcami i 
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odbiorcami, pracownikami, przychodów i kosztów, rezerw oraz kapitałów. Zajęcia zawierają koncepcję, formę i  zawartość raportów 

księgowych – bilansu, rachunku zysków i strat oraz cash flow. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 364 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2118 
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Kierunek: Ekonomia, Specjalność Ekonomia Międzynarodowa 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 

60        60 4 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01  
S_W01, S_U01, S_K01  
 

Nauki o zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  
Cele zajęć: zapoznanie słuchaczy z nowoczesną wiedzą o współczesnych organizacjach funkcjonujących w warunkach 
konkurencyjnego otoczenia i procesach zarządzania nimi; przybliżenie siatki pojęciowej dyscypliny; dostarczenie praktycznych 
wskazówek dotyczących analizy sytuacji organizacyjnych oraz podwyższania racjonalności decyzji i sprawności działań. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Seminarium 
licencjackie 
Przedmiot do wyboru 

  30      30 14 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_U04, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej, za pomocą poznania teorii ekonomii, kierunków 
ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 
Tematyka wg wyboru studenta i sylabusu. Student w ramach zajęć przygotowuje się również do egzaminu dyplomowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca dyplomowa 
 

przedmioty właściwe dla specjalności Ekonomia Międzynarodowa 

Analiza biznesowa w 
sektorze publicznym 
i prywatnym 

 30       30 3 K_W01, K_W02, K_W04, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_U01, S_U03, 
S_U04, S_U07, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem konwersatorium jest przedstawienie narzędzi analizy biznesowej przedsiębiorstwa i ich wykorzystanie przez Studentów na 
zajęciach. 
W działalności gospodarczej trzeba przewidywać ruchy wszystkich uczestników procesu gospodarowania, w tym przede wszystkim 
konkurentów, dostawców, odbiorców, klientów, rządu, regulatorów, instytucji finansowych i planować własne działania w krótkim, 
średnim i długim okresie. Aby robić to skutecznie niezbędne jest stałe monitorowanie i analizowanie makrootoczenia, konkurencji 
w branży i sytuacji w samym przedsiębiorstwie. Służą do tego m.in. narzędzia analizy konkurencji, analizy ekonomiczno-finansowej 
przedsiębiorstwa, analizy strategicznej, w tym pozycji strategicznej firmy, . 
Studenci będą mogli poznać na zajęciach podstawowe narzędzia analizy biznesowej, a przede wszystkim zastosować je do analizy 
wybranych (przez siebie) przedsiębiorstw z listy firm giełdowych (GPW w Warszawie). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Ekonometria danych 
panelowych 

 30       30 3 K_W01, K_W04, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_K01, K_K02 
S_W08, S_U07 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Na zajęciach zostaną omówione podstawowe modele panelowe dla ciągłej zmiennej zależnej. Dla każdego zagadnienia zostanie 
przedstawiony wstęp teoretyczny oraz przykłady przeprowadzenia analizy w programie STATA lub R. W ramach zajęć zostaną 
omówione następujące estymatory do szacowania modeli statycznych: estymator MNK (pooled OLS), estymator efektów stałych 
(fixed effects), estymator efektów losowych (random effects). Zostanie przedstawiony test Breuscha-Pagana, pozwalający 
zidentyfikować występowanie efektów indywidualnych oraz test Hausmana, pozwalający przetestować hipotezę o braku korelacji 
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pomiędzy efektami indywidualnymi a zmiennymi objaśniającymi. W ramach kursu studenci poznają sposoby wykrywania problemów 
autokorelacji oraz heteroskedastyczności. Zaproponowane zostaną metody estymacji odpowiednie w tych przypadkach, między 
innymi estymator Praisa-Winstena. Konwersatorium obejmie dynamiczne modele dla danych panelowych. Omówiony zostanie 
estymator Arrelano-Bonda. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu, w którym zastosowanie znajdą techniki modelowania danych panelowych oraz 
egzaminu pisemnego. 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
Przedmiot do wyboru 

30        30 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_U04, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Zajęcia mające na celu zwiększenie kompetencji z zakresu finansów i ekonomii zgodnie z zainteresowaniami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu. 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
Przedmiot do wyboru 

30        30 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_U04, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Zajęcia mające na celu zwiększenie kompetencji z zakresu finansów i ekonomii zgodnie z zainteresowaniami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2118 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 
Kierunek Ekonomia, specjalność: Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U05, S_U05  

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 
 

       4 4 0,5   

Treści programowe  

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadu. 



35 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie pisemne 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

       6 6 0,5 K_K02, S_K01  

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi ogólnymi 
aspektami prawa własności przemysłowej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach 
dotyczących praw własności intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie 
miał świadomość zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność 
tych zagadnień. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie pisemne 

Mikroekonomia I 

30   30     60 4 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią konsumenta w ramach teorii mikroekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Rozszerzenie 
ekonomii (do 
wyboru: Historia 
myśli ekonomicznej 
/lub/ Historia 
Gospodarcza/ lub/ 
Demografia) 
Przedmiot do wyboru 

 60       60 6 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U04, K_K01, K_K02, 
K_K03 
S_W01, S_U01, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
,,Historia myśli ekonomicznej’’: celem wykładu jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. Celem wykładu jest dokonanie 
historycznej rekonstrukcji rozwoju ekonomii, czyli prezentacji idei i teorii na szerszym tle epoki, w kontekście czynników 
gospodarczych, politycznych i kulturowych. 
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,,Historia gospodarcza’’: celem wykładu jest zdobycie przez studenta umiejętności analizy zjawisk ekonomicznych w długiej 
perspektywie, poprzez analizę porównawczą oraz kontekstową. Zajęcia rozszerzają wiedzę ekonomiczną studenta i pozwalają 
zrozumieć genezę współczesnej gospodarki oraz instytucjonalne uwarunkowania nowoczesnego wzrostu gospodarczego. Wiedza 
zdobyta podczas zajęć stanowi dobrą podstawę do dalszego studiowania mikro- i makroekonomii. Student nabywa bowiem 
umiejętności krytycznego patrzenia na zjawiska, procesy i teorie ekonomiczne, dostrzegania zmienności poglądów ekonomicznych 
w historycznym procesie formowania się gospodarki, potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny pozytywistycznych  
i antypozytywistycznych wyjaśnień socjoekonomicznych. Dodatkowo student nabywa umiejętności przygotowywania tekstu 
akademickiego, formułowania hipotez badawczych, zdobywania i porządkowania wiedzy, informacji, analizy i interpretacji danych. 
 
,,Demografia’’: celem wykładu jest zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej stosowanymi w celu wyjaśnienia 
współczesnych zjawisk ludnościowych zarówno na poziomie jednostek jak i całych społeczności, a także analiza współzależności 
zjawisk demograficznych i gospodarczych. Nacisk zostanie położony na opisanie zakresu w jakim metody analizy ekonomicznej są 
w stanie poprawnie opisywać i przewidywać zachowania ludzkie w ramach demografii (dobór partnerski, dzietność, migracje, itd.). 
Wymiernym efektem kształcenia jest poszerzenie zdobywanej w trakcie studiów matematycznych wiedzy z zakresu optymalizacji  
o jej praktyczne zastosowanie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Wstęp do ekonomii  

30        30 3 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem wykładu jest: 
* Zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii 
* Omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych 
* Przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów 
Wiodącym motywem kursu jest chęć pokazania w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej 
skali (mikroekonomicznej, makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten uzupełniany (a częściowo także 
zastępowany) jest innymi mechanizmami regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 
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Analiza 
matematyczna I 

30   60     90 5 K_W04, K_U03, K_K01 
S_W01, S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  
Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy Matematycznej 
w zagadnieniach ekonomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Algebra liniowa 

30   60     90 6 K_W04, K_U03, K_K01 
S_W01, S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu podstawowych pojęć algebry liniowej. Omawiane są między innymi: układy równań liniowych 
i metody ich rozwiązywania, przestrzenie liniowe, baza i wymiar, przekształcenia liniowe, rząd i wyznacznik macierzy, wektory  
i wartości własne, diagonalizacja i potęgowanie macierzy, iloczyn skalarny, formy kwadratowe, elementy programowania liniowego. 
Oprócz opanowania technik algebry liniowej celem zajęć jest wyrobienie u słuchaczy umiejętności precyzyjnego i  logicznego 
rozumowania oraz przygotowanie do stosowania metod algebry liniowej w ekonomii.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Prawo z elementami 
prawa handlowego 

30        30 3 K_W01, K_W03, K_U01, 
K_U03, K_K02 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_U04, S_K01 

Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu 
jest kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie 
w  praktyce obrotu powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. 
W  ramach cyklu wykładów przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 
w  Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków 
kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad 
wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 430 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2058 
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Kierunek Ekonomia, specjalność: Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U05, S_U05  

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Business English B2 
- egzamin WNE 

       4 4 1 K_U02, S_U05  

Treści programowe  

Egzamin sprawdzający umiejętności językowe z zakresy angielskiego ekonomicznego na poziomie B2. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin zgodnie z sylabusem. 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmioty do wyboru 

        60 6   

Treści programowe  
Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych 
dziedzin nauki (w całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Mikroekonomia II 30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią mikroekonomii – moduł B dotyczy zagadnień związanych 
z podażową stroną rynku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Makroekonomia I 30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest prezentacja podstawowych pojęć, kategorii oraz prostych modeli współczesnej analizy makroekonomicznej. 
Opanowanie materiału powinno umożliwić zrozumienie funkcjonowania gospodarki jako całości, poznanie struktury współczesnej 
teorii makroekonomicznej oraz dać solidną podstawę do studiowania makroekonomii na poziomie średnim i zaawansowanym. Stąd 
też duży nacisk położony zostanie na rzetelne opanowanie podstawowych zależności makroekonomicznych z wyraźnym 
wyodrębnieniem zależności krótko i długookresowych. Zasadniczym przedmiotem rozważań będzie jednak analiza krótkookresowa. 
Analizy będą poparte samodzielną pracą z danymi empirycznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 
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Analiza 
matematyczna II 

30   60     90 5 K_W04, K_U03, K_K01, 
S_W01, S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  
Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy Matematycznej 
w zagadnieniach ekonomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Prawo z elementami 
prawa handlowego 

30        30 3 K_W01, K_W03, K_U01, 
K_U03, K_K02 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U02, S_U03, , 
S_U04, S_K01 

Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu 
jest kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie  
w praktyce obrotu powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. 
W  ramach cyklu wykładów przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 
w  Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków 
kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad 
wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Narzędzia 
informatyczne w 
ekonomii 

 30       30 3 K_W04, K_U03, K_K01  
S_W01, S_U01, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi technikami informatycznymi przydatnymi w codziennej pracy 
ekonomisty. W trakcie zajęć zorganizowanych w formie laboratoriów studenci nabywają umiejętność posługiwania się wybranymi 
narzędziami informatycznymi (zaawansowany Excel, Maxima, R) oraz umiejętności dobierania odpowiedniego narzędzia 
analitycznego do rozwiązania typowego problemu z zakresu analizy ekonomicznej. Przed przystąpieniem do kursu wymagane jest 
posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu informatyki i matematyki na poziomie szkoły średniej oraz pierwszego semestru zajęć 
z  Algebry liniowej i Analizy matematycznej oraz umiejętności podstaw obsługi arkusza Excel. Student zapoznaje się także 
z  technikami informacyjno-komunikacyjnymi. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 394 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2058 
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Kierunek Ekonomia, specjalność: Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U05, S_U05  

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Mikroekonomia III 

 30       30 6 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01  
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_K01  

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami mikroekonomii i jej zastosowaniem w naukach społecznych. Najważniejsze 
omawiane tematy to: równowaga rynkowa, zaburzenia rynkowe, rola rządu, efekt zewnętrzne, dobra publiczne, informacja, 
ekonomia dobrobytu. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Makroekonomia II 

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_K01  

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest wprowadzenie pojęć i narzędzi niezbędnych do makroekonomicznej analizy zjawisk i procesów 
gospodarczych na poziomie średniozaawansowanym. Zajęcia te są kontynuacją przedmiotu „Makroekonomia I” i jednocześnie 
stanowią podbudowę do wprowadzenia narzędzi umożliwiających opis zjawisk i procesów gospodarczych na poziomie 
zaawansowanym. 
Pierwsza część wykładu jest poświęcona krótkookresowym wahaniom dochodu oraz efektywności polityk gospodarczych. Część 
druga dotyczy problematyki wzrostu gospodarczego. W oparciu o teorię neoklasyczną dyskutowane są długookresowe determinanty 
poziomu i stopy wzrostu dochodu. Część trzecia koncentruje się na znaczeniu oczekiwań dla procesów gospodarczych, w tym na 
roli oczekiwań w decyzjach dotyczących konsumpcji i inwestycji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Rachunek 
prawdopodobieństw
a 

30   30     60 6 K_W04, K_U03, K_K01, 
S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  
Elementarny rachunek prawdopodobieństwa, zmienne losowe i ich rozkłady, twierdzenia graniczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Sposób zaliczenia ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Finanse I lub 
Finanse I (ACCA)  
Przedmiot do wyboru  

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_W04, 
K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_K01, K_K02 
S_W01, S_U01, S_U05, 
S_K01  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
,,Finanse I’’: wykład jest połączeniem wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem instrumentów 
i  metod wykorzystywanych na rynkach finansowych, z uwzględnieniem roli państwa we współtworzeniu stabilnego systemu 
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finansowego. W ramach zajęć student pozna rolę systemu finansowego w gospodarce, główne instrumenty rynku pieniężnego 
i  kapitałowego oraz wykorzystanie ich do wybranych strategii, sprawozdawczość finansową spółki i jej ogólną ocenę sytuacji 
finansowo-ekonomiczną, a następnie kryteria wyboru projektów inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Student 
pozna przy tym główne narzędzia z analizy fundamentalnej i analizy technicznej dla aktywów finansowych. W grupie instrumentów 
finansowych zostaną również przedstawione wybrane instrumenty pochodne. 
,,Finanse I (ACCA)’’: studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: funkcje, instytucje i cechy systemu finansowego, tradycyjne 
i nowe instrumenty rynku finansowego, ocena dochodowości różnych instrumentów finansowych, analiza ryzyka działalności 
gospodarczej wraz z kryteriami podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wnioskowaniem o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 
Wykład ma formę spotkań bezpośrednich. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z  przykładowymi 
problemami praktycznymi. Dzięki temu studenci uczą się identyfikować oraz rozwiązywać podstawowe dylematy pojawiające się w 
wybranych segmentach rynku finansowego, a także przeprowadzać analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Wykład ten 
może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania dyplomu ACCA. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

przedmioty właściwe dla specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Rachunkowość 

 30       30 3 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U03, K_K01, K_K02 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U04, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości finansowej, z zasadami księgowości i zakładowym planem kont. 
Podczas zajęć zaprezentowana zostanie wiedza dotycząca metod rachunkowych pomiaru, wyceny, dokumentacji i ujmowania  
w księgach rachunkowych operacji gospodarczych, zasad ewidencji majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, 
materiałów, towarów, wyrobów gotowych, środków pieniężnych, rozrachunków publiczno-prawnych, rozrachunków z dostawcami  
i odbiorcami, pracownikami, przychodów i kosztów, rezerw oraz kapitałów. Zajęcia zawierają koncepcję, formę i  zawartość raportów 
księgowych – bilansu, rachunku zysków i strat oraz cash flow. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Teoria 
Przedsiębiorstwa 

30        30 2 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U04, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Celem zajęć jest przedstawienie różnych modeli opisujących zachowania się przedsiębiorstw i zastanowienie się, dlaczego żaden 
z nich nie potrafi ująć w pełni istoty przedsiębiorstwa. Utrwalony neoklasyczny wizerunek przedsiębiorstwa jako organizacji, której 
celem jest maksymalizacja zysku, już nie daje się zweryfikować w rzeczywistości. Wskazują na to chociażby zmiany w modelu 
zarządzania przedsiębiorstwem, jakie dokonują się w USA (od połowy lat 80‐tych XX w.) i w Europie (od połowy lat 90‐tych XX w.) 

‐ z tradycyjnego, zorientowanego na zysk finansowy na model, w którym dominują interesy właścicieli przedsiębiorstwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2058  
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Kierunek Ekonomia, specjalność: Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U05, S_U05  

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy 
poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio 
zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Makroekonomia 
gospodarki otwartej  

30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01  
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_U03, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Wykład z Makroekonomii Gospodarki Otwartej obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki w warunkach 
powiązań finansowych i kapitałowych z resztą świata. Przedstawiane są problemy bilansu płatniczego, funkcjonowania rynku 
walutowego oraz polityki gospodarczej w gospodarce otwartej w warunkach rożnych systemów kursowych, kwestie związane 
z  międzynarodowymi przepływami kapitału i kryzysami walutowymi. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Ekonomia 
polityczna 

30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01  
S_W01, S_W03, S_U01, 
S_U03, S_K01  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem nauczania Ekonomii Politycznej jest wyjaśnienie mechanizmów społeczno-politycznych determinujących procesy 
gospodarowania oraz dokonanie analizy skutków społecznych tych procesów. Zajęcia z tego przedmiotu mają też na celu 
przygotowanie studentów do bardziej kompleksowego i interdyscyplinarnego sposobu analizowania zjawisk gospodarczych niż ma 
to miejsce w standardowym ujęciu mikro- i makroekonomii. W realizacji zajęć duża uwaga zostanie położona na zdobywanie nowych 
umiejętności metodologicznych i na aktywności studentów w trakcie zajęć. Przedmiot ten jest prowadzony w formie wykładów  
i ćwiczeń, ściśle ze sobą powiązanych tematycznie. Zajęcia są przeznaczone dla studentów II roku, którzy ukończyli podstawowe 
kursy z mikroekonomii i makroekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Statystyka 
matematyczna 

30   30     60 5 K_W01, K_W04, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_K01 
S_W01, S_U01, S_K01 

Matematyka 

Treści programowe  

Na wykładzie przedstawione będą podstawowe wiadomości i pojęcia statystyki opisowej i statystyki matematycznej, czyli teorii 
wnioskowania statystycznego. Celem jest zarówno przygotowanie słuchaczy do dalszych studiów i pogłębiania wiedzy w tej 
dziedzinie, jak i do samodzielnego posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi (umiejętność budowy 
modelu statystycznego, poprawnego sformułowania problemu, obliczania i interpretacji podstawowych miar statystyki opisowej 
i  miar dynamiki zjawisk, umiejętność stosowania podstawowych metod wnioskowania statystycznego). Wykład zawierać będzie, 
oprócz zarysu teorii, przykłady zastosowań. Do zrozumienia wykładu istotne będzie wcześniejsze opanowanie przez słuchaczy 
wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa, w zakresie jednosemestralnego kursu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Finanse II lub 
Finanse II (ACCA)  
Przedmiot do wyboru 

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_W04, 
K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_K01, K_K02 

Ekonomia i finanse 
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S_W01, S_U01, S_U05, 
S_K01 

Treści programowe  

,,Finanse II’’: głównym celem wykładu jest połączenie wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem 
zaawansowanych instrumentów i metod wykorzystywanych na rynkach finansowych. W ramach zajęć student pozna strategie 
spekulacyjne, hedgindowe i arbitrażowe dla wybranych zaawansowanych instrumentów finansowych (kontraktów terminowych 
futures i forward, opcji oraz swapów). Student pozna również metody wyceny zaawansowanych instrumentów finansowych oraz 
metod budowania portfeli inwestycyjnych z wykorzystaniem teorii rynku kapitałowego. 
,,Finanse II (ACCA)’’: w ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z zaawansowanym instrumentarium 
finansowym. Studenci zapoznają się z teorią portfelową, modelami rynku kapitałowego, a także instrumentami finansowymi rynku 
terminowego: kontraktami futures i forward, opcjami oraz swapami, które mogą być wykorzystane w strategiach ograniczania ryzyka. 
Wykład ma formę spotkań bezpośrednich, podczas których nacisk jest położony na aktywne uczestnictwo studentów 
w  spotkaniach. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z przykładowymi problemami praktycznymi. Wykład 
ten może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania dyplomu ACCA. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

przedmioty właściwe dla specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Przedmioty  
kierunkowe do  

wyboru 1x30h ‐  
moduł B (wybór  
jednego przedmiotu 
spośród: Marketing,  
Negocjacje, Biznes 
plan, Warsztaty 
budowania strategii,  
Ekonomia  
behawioralna) 
Przedmiot do wyboru 

 30       30 3 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_U04, S_U05, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

,,Marketing’’: celem zajęć jest uzyskanie przez słuchaczy pogłębionej wiedzy umożliwiającej podejmowanie podstawowych decyzji 
marketingowych w przedsiębiorstwie oraz zrozumienie najważniejszych kategorii i procesów występujących w zarządzaniu 
marketingowym. 
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 ,,Negocjacje’’: celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i ćwiczenie praktycznych umiejętności związanych ze sprawną 
komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów i negocjacji. Negocjacje zostaną przedstawione jako skuteczna metoda rozwiązywania 
konfliktów i podejmowania decyzji grupowych, wymagająca wysokiego poziomu umiejętności komunikacyjnych. Studenci będą 
uczyć się i ćwiczyć budowanie strategii negocjacyjnych oraz stosowanie technik prowadzenia negocjacji, w tym społeczno‐
ekonomicznego i kulturowego kontekstu negocjacji. ,,Biznes plan’’: celem zajęć jest przekazanie wiedzy oraz trening umiejętności 
praktycznych dot. planowania, organizowania i przeprowadzania projektów w zakresie badań marketingowych, z zastosowaniem 
różnorodnych metod i technik badań ilościowych i jakościowych, adekwatnie do celu i kontekstu. ,,Warsztaty budowania strategii’’: 
głównym celem zajęć jest przekazanie uczestnikom wiedzy nt. budowania strategii rozwoju firmy oraz praktyczne wyćwiczenie 
umiejętności z tym związanych w toku zajęć warsztatowych. Zajęcia odbywają się w formie wykładu, dyskusji oraz prac grupowych 
nad studiami przypadków, zorientowanych na pozyskiwanie umiejętności w zakresie metod, dobrych i złych praktyk w  budowaniu 
strategii firmy, z uwzględnieniem wiedzy nt. głównych narzędzi analizy strategicznej, analizy uwarunkowań decyzji strategicznych 
wynikających z otoczenia; diagnozy sytuacji organizacji; formułowania misji i wizji organizacji; określania wariantów strategicznych; 
stosowania narzędzi analizy strategicznych dla oceny wariantów strategicznych i wyboru strategii; określania ryzyka wdrażania 
projektów strategicznych.  ,,Ekonomia behawioralna’’: celem konwersatorium jest zapoznanie uczestników z  szybko rozwijającym 
się nurtem ekonomii – ekonomią behawioralną, której zasadą jest zrozumienie i pokazanie faktycznych nie abstrakcyjnych 
zachowań i decyzji uczestników życia gospodarczego. Problemy, które będą omawiane na zajęciach odnoszą się do prawidłowości 
poznawania, uczenia się i podejmowania decyzji ekonomicznych przez człowieka; kupowania, oszczędzania, gospodarowania 
zasobami finansowymi. Omówione zostaną ograniczenia poznawcze, skłonność do odkładania trudnych działań, księgowanie 
umysłowe, wpływ emocji oraz nacisku społecznego na podejmowane decyzje, W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się zarówno  
z tekstami teoretycznymi jak i wynikami eksperymentów i badań empirycznych zachowań ekonomicznych różnych grup 
społecznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Przedmiot wyboru 
kierunkowego (wg 
aktualnej oferty 
WNE) 
Przedmiot do wyboru 

30        30 3 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_U04, S_U05, S_K01 

Ekonomia i finanse 
 

Treści programowe 
Przedmioty podnoszące kompetencje z dziedziny finansów i ekonomii zgodnie z zainteresowaniami. 

Sposób weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie zgodnie z sylabusem 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 
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Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2058 
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Kierunek Ekonomia, specjalność: Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Język obcy – egzamin 
Przedmiot do wyboru 

       4 4 2 K_U05, S_U05 

 

Treści programowe  
Egzamin z języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin. 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(OGUN) 
Przedmiot do wyboru 

        30 3   

Treści programowe  

Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych 
dziedzin nauki (w całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych). 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Ekonometria 

30   30     60 7 K_W01, K_W04, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_K01, K_K02 
S_W01, S_U01, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i najważniejszymi 
zastosowaniami. Głównym celem wykładów jest zapoznanie studentów z teorią ekonometrii. Wykłady ilustrowane są prostymi 
przykładami empirycznymi. Bardziej rozbudowane przykłady empiryczne omawiana będą na ćwiczeniach. 
Na wykładach omawiana będzie problematyka estymacji w Klasycznym Modelu Regresji Liniowej za pomocą Metody 
Najmniejszych Kwadratów. Pierwsza część kursu poświęcona zostanie na przedstawienie modelu, jego założeń i sposobu 
estymacji oraz interpretacji. W drugiej części studenci zostaną zapoznani ze sposobami testowania hipotez, diagnostyki modelu 
i  konsekwencjami braku spełnienia poszczególnych założeń. Po wykładzie student powinien potrafić prawidłowo przebadać 
związki między zmiennymi w próbie przekrojowej oraz zinterpretować wyniki prostego badania statystycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. Zaliczenie ćwiczeń zgodnie z sylabusem. 

Seminarium 
licencjackie 
Przedmiot do wyboru 

  30      30 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_U04, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej, za pomocą poznania teorii ekonomii, 
kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych 
dziedzinach. Tematyka wg wyboru studenta i sylabusu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

przedmioty właściwe dla specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Teoria wymiany 
międzynarodowej 

30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 
S_W01,  S_U01, S_U02, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Celem zajęć jest: ukazanie i wyjaśnienie jak funkcjonuje gospodarka otwarta, powiązana ze światem więzami handlowymi. 
Podstawowe treści: wykład obejmuje zagadnienia związane z teorią handlu międzynarodowego i polityką handlową. 
Przedstawione zostaną główne elementy teorii wyjaśniające przyczyny i skutki handlu międzynarodowego pomiędzy krajami. 
Pokazane zostaną również instrumenty polityki handlowej i skutki ich stosowania.  Metoda realizacji przedmiotu: wykład w trakcie 
którego omawiane są główne modele teorii handlu i polityki handlowej oraz odniesienia do ich empirycznej weryfikacji. 
Uzupełnieniem są ćwiczenia, w trakcie których rozwiązuje się głównie zadania obliczeniowe, ilustrujące główne elementy teorii 
handlu i polityki handlowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 2x30h ‐ 
moduł A (wybór 
dwóch przedmiotów 
spośród m.in.:  
Budżetowanie 
(ACCA), Controlling 
operacyjny i 
strategiczny (ACCA), 
Decyzje w 
przedsiębiorstwach:  
kształtowanie rynku,  
Instrumenty 
finansowe, 
Zakładanie i 
prowadzenie firmy)  
Przedmiot do wyboru 

 60       60 6 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_U04, S_U05, S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

,,Budżetowanie (ACCA)’’: celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką procesu budżetowania 
w  przedsiębiorstwie, w tym jego z tradycyjnymi i nowoczesnymi koncepcjami oraz wykształcenie u słuchaczy poczucia znaczenia 
procesu budżetowania dla zarządzania przedsiębiorstwem. Podczas zajęć studenci dowiedzą się jakie są cele i funkcje 
budżetowania w przedsiębiorstwie, jakie są różne metody tworzenia  budżetu, nauczą się go sporządzać oraz poznają 
zasady  kontroli budżetowej, w tym nauczą się przeprowadzać analizę odchyleń od wartości budżetowanych. ,,Controlling 
operacyjny i strategiczny (ACCA)’’: celem zajęć jest zaprezentowanie narzędzi kontroli prawidłowości procesów gospodarczych 
niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (ale mogących mieć również zastosowanie w administracji publicznej).  ,,Decyzje 
w przedsiębiorstwach: kształtowanie rynku’’: celem konwersatorium jest analiza przedsiębiorstw z perspektywy struktury rynku na 
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którym funkcjonują i ograniczeń z tego wynikających. Przedsiębiorstwa w swoich decyzjach uwzględniają te ograniczenia, ale mają 
także możliwość kształtowania rynku budując swój model biznesowy i dostosowując do niego odpowiednio dobrane strategie. 
Studenci muszą zrozumieć procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i umieć je powiązać z zewnętrznymi uwarunkowaniami 
prowadzenia działalności gospodarczej. ,,Instrumenty finansowe’’: celem zajęć jest zapoznanie studentów z  podstawowymi 
konstrukcjami i wykorzystaniem instrumentów finansowych w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem finansowych 
produktów bankowych, na tle bieżącego stanu rozwoju polskiego systemu finansowego.  „Zakładanie i prowadzenie firmy”: 
Przedmiot dotyczący zakładania i prowadzenia firmy pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia 
samodzielnego przedsiębiorstwa i poznanie podstawowych zasad funkcjonowania firm w gospodarce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 274 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2058 
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Kierunek Ekonomia, specjalność: Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 

60        60 4 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01  
S_W01, S_U01, S_K01  
 

Nauki o zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  
Cele zajęć: zapoznanie słuchaczy z nowoczesną wiedzą o współczesnych organizacjach funkcjonujących w warunkach 
konkurencyjnego otoczenia i procesach zarządzania nimi; przybliżenie siatki pojęciowej dyscypliny; dostarczenie praktycznych 
wskazówek dotyczących analizy sytuacji organizacyjnych oraz podwyższania racjonalności decyzji i sprawności działań. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Seminarium 
licencjackie 
Przedmiot do wyboru 

  30      30 14 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_K01 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U03, S_U04, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej, za pomocą poznania teorii ekonomii, kierunków 
ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 
Tematyka wg wyboru studenta i sylabusu. Student w ramach zajęć przygotowuje się również do egzaminu dyplomowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca dyplomowa 
 

przedmioty właściwe dla specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa 

Gry biznesowe 
 

 30       30 4 S_W01, S_U01, S_U02, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie w różnych obszarach 
problemowych, m.in.: finansach, marketingu, zarządzaniu produkcją. W trakcie zajęć studenci poznają powiązania pomiędzy 
obszarami funkcjonalnymi i produktowymi w przedsiębiorstwie za pomocą symulowanego środowiska gry. Dodatkowo, interakcja 
pomiędzy zespołami i podział obowiązków wewnątrz zespołów daje możliwość sprawdzenia umiejętności pracy w grupie. Zaliczenie 
przedmiotu wymaga pracy zespołowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
 

Analiza 
ekonomiczna w 
przedsiębiorstwie 

 30       30 5 S_W01, S_U01, S_U02, 
S_K01 

Ekonomia i finanse 
 

Treści programowe  

W warunkach nieustannie zmieniającego się otoczenia, przedsiębiorstwa poszukują narzędzi uzyskania wyższej efektywności 
ekonomicznej posiadanych zasobów majątkowych. Wśród stosowanych instrumentów bardzo ważna jest analiza ekonomiczna. 
Celem zajęć jest przedstawienie istotnych zagadnień z zakresu metod i technik jej prowadzenia. W szczególności, zaprezentowane 
zostaną podstawy teoretyczne, sposoby oceny sprawozdania finansowego, prowadzenia analizy wskaźnikowej, oceny płynności 
przedsiębiorstwa, kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstwa, analizy jego majątku, przychodów, kosztów i  wyniku 
finansowego oraz oceny przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Praktyki zawodowe 
Przedmiot do wyboru 

       120 120 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_K01 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

TREŚCI PROGRAMOWE: 
Celem praktyk jest wykorzystywanie wiedzy zdobytej podczas studiów i jej poszerzanie, doskonalenie umiejętności oraz kompetencji 
społecznych. W szczególności praktyki mogą obejmować:  
1) w zakresie wiedzy: zastosowanie wiedzy teoretycznej i analitycznej, uzyskanej podczas zajęć akademickich; poznanie zasad 
funkcjonowania środowiska zawodowego, bliskiego kierunkom oferowanym na Wydziale Nauk Ekonomicznych; zrozumienie, jak 
funkcjonują organizacje w praktyce (w zakresie: zasad organizacji pracy, podziału kompetencji, kultury pracy, procedur, czy procesu 
planowania pracy);  
2) w zakresie umiejętności: poszerzenie umiejętności tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników 
samodzielnych analiz; wykorzystanie narzędzi ilościowych i jakościowych do: analizy procesów społeczno-ekonomicznych, badania 
funkcjonowania gospodarki, rynków, instytucji rynkowych, analizy problemów ekonomicznych, finansowych i  zarządczych; 
wykorzystanie metod pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i analizowania danych ilościowych oraz jakościowych; 
doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 
3) w zakresie kompetencji społecznych: wykształcenie umiejętności współpracy w organizacji (w tym: wykorzystanie kompetencji 
miękkich), skuteczne komunikowanie się w organizacji, umiejętność planowania i organizacja pracy własnej i  zespołowej 
(efektywne zarządzanie czasem), samokształcenie się, przestrzeganie zawodowych standardów etycznych. 
 
FORMA PRAKTYKI: 
Praktyki zawodowe mogą mieć formę: 
1) praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych,  
2) praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego, 
3) pracy zawodowej wykonywanej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, 
4) własnej działalności gospodarczej, 
5) wolontariatu.  
 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYKI: 
1. Zakres własnej działalności gospodarczej, czy zakres działalności podmiotów, w których odbywać się będzie praktyka zawodowa, 
muszą zapewniać możliwość osiągnięcia efektów uczenia się, zdefiniowanych dla praktyk zawodowych. W  szczególności,  
w przypadku realizacji praktyk w podmiotach zewnętrznych oznacza to zapewnienie przez podmiot oferujący praktykę opiekuna 
praktyki o kompetencjach i doświadczeniu zbieżnym z programem praktyki. Należy też oczekiwać udostępnienia miejsca i narzędzi 
pracy niezbędnych dla właściwego wykonania zaplanowanych obowiązków.  
2. Praktyka może odbywać się w podmiotach/instytucjach, które udostępniają ofertę praktyk dla WNE (wykaz podmiotów wraz  
z wymogami i procedurami rekrutacji jest udostępniany na stronie internetowej WNE). Studenci mogą również korzystać z  ofert 
przedstawianych przez Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci mają także prawo przedstawić własne propozycje 
miejsc praktyk. W każdym przypadku student jest zobowiązany przed rozpoczęciem praktyki uzyskać od koordynatora praktyk 
akceptację miejsca praktyki, jej programu i okresu realizacji.  
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3. Praktykę zawodową w wymiarze godzinowym określonym programem studiów student odbywa w jednym podmiocie. Tylko  
w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest odbycie praktyk w większej liczbie podmiotów.  
4. Praktyka może być odbywana podczas wakacji zimowych lub letnich (praktyka ciągła) oraz w trakcie trwania semestru, w  czasie 
wolnym od zajęć dydaktycznych (praktyka śródroczna).  
5. Odbywanie praktyki jest monitorowane przez koordynatora praktyk, który w tym celu utrzymuje ze studentem/studentką kontakt 
e-mailowy/telefoniczny lub osobisty w celu wyjaśniania spraw związanych z praktyką.  
6. Praktyka zaliczana jest na ocenę przez koordynatora praktyk. Podstawą do wystawienia oceny jest poprawne udokumentowanie 
realizacji praktyki i jej programu poprzez przedłożenie koordynatorowi stosownej dokumentacji. Podczas procedury zaliczania 
praktyki oceniane są kompletność i poprawność merytoryczna dokumentacji oraz zdobyte kompetencje i  umiejętności. 
7. Sposób organizacji praktyki, jej przebieg oraz procedury są poddawane ewaluacji przez studentów. Wyniki analiz  
są wykorzystywane przy doskonaleniu programów studiów, a także pozwalają na identyfikację miejsc/podmiotów, w których 
realizacja praktyk przynosi pożądane efekty uczenia się. 
8. Procedury zapewniające realizację zasad odbywania i zaliczania praktyk określa uchwała Rady Dydaktycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się na podstawie przedłożonej przez studenta dokumentacji potwierdzającej realizację 
praktyki, w tym: zaświadczenia o odbyciu praktyki, dziennika praktyki oraz sprawozdania z przebiegu praktyki. Dodatkowo, w  trakcie 
procesu zaliczenia praktyki, koordynator praktyk może przeprowadzić rozmowę sprawdzającą kompetencje zdobyte przez studenta 
podczas praktyki. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2058 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano  
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne Ekonomia i finanse  65% 

Nauki ścisłe i przyrodnicze Matematyka 21% 

”. 



1 
 

Załącznik nr 14 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 27 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

PROGRAM STUDIÓW 
  

europeistyka 

nazwa kierunku studiów europeistyka 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym European Studies 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

103 
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liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

13 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki społeczne nauki o polityce i 
administracji 

65% nauki o polityce i administracji 

nauki społeczne nauki prawne 21% - 

nauki społeczne nauki socjologiczne 14% - 

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Symbol 
efektów 

uczenia się 
dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie 
do 

charakterysty
k drugiego 

stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
fundamentalne pojęcia z nauk o polityce i administracji, ich główne teorie oraz podstawowe metody 
analizy i interpretacji  

P6S_WG 

K_W02 różne rodzaje struktur i więzi europejskich oraz zachodzące między nimi relacje P6S_WG 

K_W03 w sposób zaawansowany współczesne systemy polityczne P6S_WG 

K_W04 współczesne procesy polityczne w Europie P6S_WG 

K_W05 pojęcia i teorie z zakresu studiów europejskich i stosunków międzynarodowych P6S_WG 

K_W06 
pojęcia z prawa prywatnego, publicznego, międzynarodowego i europejskiego, ich metody analizy 
i  interpretacji 

P6S_WG 

K_W07 
wzajemne powiązania systemów prawa krajowego, Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego 
publicznego oraz europejskie systemy ochrony praw człowieka 

P6S_WG 

K_W08 pojęcia nauk socjologicznych oraz procesy społeczne zachodzące w Europie i na świecie P6S_WG 

K_W09 
wspólne fundamenty cywilizacyjne Europy, zróżnicowanie społeczne i kulturowe państw europejskich 
oraz współczesne procesy kulturowe w Europie  

P6S_WG 

K_W10 
zjawiska ekonomiczne i procesy gospodarcze, ich główne teorie oraz sposoby ich wykorzystania 
w  zakresie studiów europejskich 

P6S_WG 
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K_W11 podstawowe metody i techniki badań społecznych w odniesieniu do studiów europejskich P6S_WG 

K_W12 idee i różne koncepcje Europy, koncepcje i teorie oraz główne etapy integracji europejskiej P6S_WK 

K_W13 cele i funkcje Unii Europejskiej oraz wybrane zagadnienia relacji Europy z otoczeniem zewnętrznym P6S_WK 

K_W14 instytucje europejskie i zasady procesów decyzyjnych Unii Europejskiej P6S_WK 

K_W15 
polityki Unii Europejskiej, wybrane aspekty zarządzania nimi oraz ich znaczenie dla przedsiębiorstw 
i  organizacji społecznych 

P6S_WK 

K_W16 pozycję Polski w Europie i polską politykę zagraniczną P6S_WK 

K_W17 wybrane zagadnienia funkcjonowania mediów w Europie P6S_WK 

K_W18 
system prawny Unii Europejskiej, złożoność rozwiązań prawnych w prawie Unii Europejskiej w związku 
z przyjętymi rozwiązaniami krajowymi oraz ich znaczenie dla działalności gospodarczej 

P6S_WK 

K_W19 pojęcia i normy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 identyfikować przyczyny, analizować przebieg i wskazywać skutki procesów politycznych w Europie P6S_UW 

K_U02 interpretować wybrane wydarzenia i procesy z historii Europy P6S_UW 

K_U03 prognozować procesy i zjawiska polityczne i społeczne w Europie P6S_UW 

K_U04 
dokonać wyboru odpowiednich metod opisu oraz analizy problemów politycznych i społecznych 
w  Europie 

P6S_UW 

K_U05 
interpretować wybrane problemy współczesnej Europy w świetle poglądów i dorobku autorytetów 
naukowych, zilustrować poruszane problemy przykładami ze współczesnej rzeczywistości europejskiej 
oraz analizować debatę publiczną poświęconą zagadnieniom Europy 

P6S_UW 

K_U06 analizować teksty prawne i prawnicze oraz wskazywać konsekwencje przyjętych rozwiązań prawnych P6S_UW 

K_U07 
wykorzystać zaawansowane narzędzia informatyczne w celu gromadzenia, analizy i prezentacji danych 
oraz komunikacji 

P6S_UW 
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K_U08 
przygotować pracę pisemną z użyciem odpowiedniej terminologii z zakresu studiów europejskich na 
podstawie odpowiednio dobranych źródeł 

P6S_UK 

K_U09 
przygotować wystąpienie ustne z użyciem odpowiedniej terminologii z zakresu studiów europejskich na 
podstawie odpowiednio dobranych źródeł oraz podjąć akademicką dyskusję 

P6S_UK 

K_U10 
komunikować się w języku obcym w mowie i piśmie na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

P6S_UK 

K_U11 zaplanować i zorganizować swoją pracę w celu wykonania złożonych zadań P6S_UO 

K_U12 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze P6S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznego śledzenia wydarzeń w Europie i na świecie  P6S_KK 

K_K02 uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów naukowych i praktycznych P6S_KK 

K_K03 
aktywnego uczestnictwa w inicjatywach społecznych oraz podejmowania działalności gospodarczej 
wykorzystującej wiedzę o zasadach funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego 

P6S_KO 

K_K04 
funkcjonowania w zróżnicowanej kulturowo w Europie oraz podnoszenia znaczenia kultury europejskiej 
w świecie  

P6S_KR 

K_K05 przyjęcia roli odpowiedzialnego obywatela i pracownika, świadomego swoich zobowiązań zawodowych P6S_KR 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 

4        4 0,5   

Treści programowe  
Wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementy prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej, jak również udzielania 
pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 K_W19  

Treści programowe  

Tematyka przedmiotu dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza wybranych 
aspektów prawa własności przemysłowej; praw autorskich i praw pokrewnych, a także otwartych zasobów naukowych 
i  edukacyjnych. Prezentowane są pojęcia, regulacje prawne, przykłady chronionych przedmiotów oraz praktyczne zastosowania 
praw własności intelektualnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / praca pisemna 
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Język obcy (do 
wyboru z puli 
uniwersyteckiej) 

       
lekto
rat 

60 2 K_U10  

Treści programowe  
Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym prowadzące do osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne 

   30     30 2 K_U07  

Treści programowe  
Praktyczne wdrożenie do wykorzystania pakietu oprogramowania biurowego w środowisku akademickim. Studenci doskonalą 
umiejętności prezentacji informacji, zapisu tekstu zgodnie z zadanym formatowaniem, w tym uczą się zasad sporządzania opisów 
bibliograficznych, oraz uczą się prezentować graficznie dane liczbowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności i ocena 3 indywidualnych zadań studentów  

Socjologia 30        30 4 K_W08, K_U11 nauki socjologiczne 

Treści programowe  Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii, w tym procesy społeczne zachodzące we współczesnym świecie i w Polsce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Podstawy wiedzy o 
prawie 

30   30     60 4 K_W06, K_U11 nauki prawne 

Treści programowe  
Na zajęciach zostaną omówione: podstawowa terminologia i pojęcia związane z naukami prawnymi, metody stosowane w tych 
naukach oraz elementarne instytucje i zasady prawa.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / test / egzamin pisemny 

Podstawy ekonomii 30   30     60 4 K_W10, K_U09, K_U11 ekonomia i finanse 

Treści programowe  Podstawowa wiedza o ekonomii - jej podstawowe pojęcia, szkoły, teorie, narzędzia analizy oraz toczące się w jej obrębie spory. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

cząstkowe sprawdziany pisemne / test / egzamin pisemny 

Historia społeczna 
Europy 

30        30 4 K_W09, K_W04, K_U02 historia 

Treści programowe  
Główne wydarzenia i procesy społeczne i polityczne, które miały miejsce w Europie i porównawczo w świecie od końca XVIII w. 
po początek wieku XXI z odwołaniami do czasów wcześniejszych.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Nauka o państwie i 
polityce 

 30       30 3 K_W01, K_U09 
nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  
Pojęcia z zakresu nauk o polityce i administracji odnoszące się do państwa i polityki. Student otrzyma wiedzę, która pozwoli mu 
interpretować zjawiska i procesy kształtowania się państw, relacje w procesie kształtowania się państw, jak też pozwoli dokonać 
mu oceny dotyczącej procesów zachodzących wewnątrz państw. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie pisemne 

Dzieje kultury 
europejskiej 

 30       30 3 
K_W09, K_U01, K_U09, 
K_K04 

historia, nauki o sztuce, 
nauki o kulturze i religii 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone są analizie fenomenów kultury europejskiej w ujęciu chronologicznym i problemowym. W trakcie zajęć 
omawiane są zjawiska, które budowały spójność kulturową Europy i stawały się elementami uniwersalnych kodów kulturowych, 
jak i te, które rozwijając się lokalnie, często na marginesie lub w opozycji do wiodących nurtów kultury europejskiej, przesądziły 
o  jej wielowektorowej różnorodności.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / zaliczenie pisemne 

Najnowsza historia 
polityczna Polski 

 30       30 3 
K_W04, K_W19, K_U08, 
K_U11, K_K01 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  
Przedmiot ukazuje najnowsze dzieje polityczne Polski w XX wieku. Ideą jest zapoznanie studenta z faktografią dotyczącą 
funkcjonowania państwa polskiego w okresie III RP. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca pisemna 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 368 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2018 
 

 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Język obcy (do 
wyboru z puli 
uniwersyteckiej) 

       
lekto
rat 

60 2 K_U10  

Treści programowe  
Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym prowadzące do osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

WF    30     30    

Treści programowe  Utrzymanie sprawności fizycznej i nawyku podejmowania aktywności fizycznej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

Systemy 
informacyjne Unii 
Europejskiej i Rady 
Europy 

   30     30 3 

K_U07, K_U08 nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z wybranymi elementami systemu informacyjnego Unii Europejskiej i Rady Europy. 
Praktyczne ćwiczenia uczą podstaw wyszukiwania informacji i dokumentacji Unii Europejskiej i Rady Europy w Internecie oraz 
wykorzystania w tym celu ich baz danych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena prawidłowości wykonania indywidualnego zestawu ćwiczeń 

Podstawy prawa 
prywatnego  

30        30 3 K_W06, K_U11 nauki prawne 

Treści programowe  
Celem wykładów jest przedstawienie podstawowych zagadnień i instytucji polskiego prawa cywilnego oraz międzynarodowego 
prawa prywatnego. Szczególny nacisk jest kładziony na te zagadnienia oraz instytucje prawne, które odnoszą się do problematyki 
prawa Unii Europejskiej, a w szczególności z europejskiego prawa gospodarczego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Prawo 
międzynarodowe 
publiczne  

30        30 4 K_W06, K_U06 nauki prawne 

Treści programowe  

Podstawowy kurs prawa międzynarodowego publicznego. Omówione zostaną następujące zagadnienia: prawo międzynarodowe 
a prawo wewnętrzne, umowy międzynarodowe, prawo zwyczajowe, źródła prawa międzynarodowego, stosowanie prawa 
międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym państwa, Konstytucji RP z 1997 r., pojęcie państwa w prawie 
międzynarodowym, uznanie państwa i rządu; zmiany terytorialne, organizacje międzynarodowe jako podmioty prawa 
międzynarodowego, prawa człowieka, odpowiedzialność międzynarodowa, rozstrzyganie sporów międzynarodowych, 
egzekwowanie prawa międzynarodowego metodami pokojowymi, użycie siły w prawie międzynarodowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Współczesne 
systemy polityczne 

30   30     60 4 
K_W02, K_W03, K_W19, 
K_U08, K_U09 

nauki o polityce 
i  administracji 
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Treści programowe  

Student pozyskuje wiedzę o podstawowych instytucjach politycznych współczesnego świata. Omawiane są zagadnienia 
funkcjonowania klasycznych modeli współczesnych systemów politycznych państw Europy i USA. Zwraca się uwagę na 
powiązania między legislatywą, egzekutywą, odrębność władzy sądowniczej czy formowanie systemów partyjnych. Na wykładach 
preferowany jest aspekt problemowo-chronologiczny, konkretne modele systemowe omawiane są na ćwiczeniach z przedmiotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca pisemna / egzamin pisemny / ocena aktywności podczas debaty parlamentarnej 

Kultura i 
społeczeństwo 

 30       30 3 
K_W08, K_U03, K_U05, 
K_U09 

nauki socjologiczne 

Treści programowe  

Konwersatorium poświęcone jest kulturowym podstawom funkcjonowania społeczeństw Europy, widzianym z perspektywy nauk 
społecznych. Rozpoczyna się od definicji pojęcia „kultury” i koncepcji relatywizmu kulturowego. Następnie przedstawiona jest 
ewolucja społeczna i kulturowa Europy. Konwersatorium ma za zadanie rozwijać umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz 
analizowania literatury naukowej z tej dziedziny.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności 

Procesy 
integracyjne w 
Europie 

 30       30 3 
K_W04, K_W12, K_U01, 
K_U02 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Przedmiot ma na celu przybliżenie historii i procesów jednoczenia Europy od końca II wojny światowej do czasów współczesnej 
Unii Europejskiej. Przedmiot rozpoczyna się analizą potencjału zjednoczeniowego w Europie po I wojnie światowej oraz analizą 
podziałów i układu sił na świecie, a szczególnie w Europie. Następnie przechodzi do okresu po II wojnie światowej i omawia 
poszczególne etapy zjednoczenia, analizując jednocześnie interesy poszczególnych państw w jednoczeniu Europy, pokazuje 
płynność tych procesów i ich logikę. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena udziału w dyskusji / ocena indywidualnego wystąpienia studenta / ocena pracy w grupie 

System polityczny 
RP 

 30       30 3 
K_W01, K_W03, K_U09, 
K_K01 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  
Podstawy systemu politycznego współczesnej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki: standardów konstytucyjnych 
w Polsce na tle porównawczym współczesnych państw demokratycznych, wartości i zasad ustrojowych w RP, systemu źródeł 
prawa, systemu wyborczego do naczelnych organów państwowych, systemu rządów w RP, ustroju instytucji ochrony prawnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie pisemne 
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Instytucje Unii 
Europejskiej 

 30       30 3 
K_W13, K_W14, K_U05, 
K_U09, K_K01 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  
Wiedza nt. funkcjonowania systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, w tym kształtowania składu organów unijnych, ich 
kompetencji i funkcji. Zostaną przedstawione również relacje pomiędzy organami Unii Europejskiej oraz ogólne zostanie 
omówiony proces podejmowania decyzji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie pisemne 

Udział w życiu 
społecznym 

       60 60 2 K_K03  

Treści programowe  

Udział w życiu społecznym to zajęcia, które mają na celu pobudzenie studenckiej aktywności na polu społecznym lub naukowym. 
Zajęcia mają indywidualny charakter i polegają na samodzielnym poszukiwaniu i udziale w różnego rodzaju formach społecznej 
aktywności związanej z życiem Uniwersytetu, np. udział w debatach studenckich, kołach naukowych, organach 
przedstawicielskich studentów, wystąpienia na konferencjach, udział w dniach otwartych itp. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 420 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2018 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Język obcy (do 
wyboru z puli 
uniwersyteckiej) 

       
lekto
rat 

60 2 K_U10  

Treści programowe  
Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym prowadzące do osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

WF    30     30    

Treści programowe  Utrzymanie sprawności fizycznej i nawyku podejmowania aktywności fizycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

Przedmiot 
ogólnouniwersyteck
i w języku obcym (do 
wyboru) 

        
co 

najmnie
j 15 

2 

  

Treści programowe  Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Warszawski (spoza kierunku studiów). 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

Przedmiot 
ogólnouniwersyteck
i (do wyboru) 

        
co 

najmnie
j15 

3 
  

Treści programowe  Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Warszawski (spoza kierunku studiów). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

Prawo Unii 
Europejskiej  

30   30     60 4 K_W07, K_W18, K_U06 nauki prawne 

Treści programowe  

Wykład obejmuje: podstawowe zagadnienia dotyczące istoty Unii Europejskiej, prawa ustrojowo-konstytucyjnego post-lizbońskiej 
Unii Europejskiej z uwzględnieniem najnowszych reform i bieżących wydarzeń, zagadnienia podziału kompetencji pomiędzy Unię 
Europejską a państwa członkowskie, stosowania i funkcjonowania prawa unijnego w krajowych porządkach prawnych, w tym, 
w  polskim (zasada skutku bezpośredniego, nadrzędności, efektywności) oraz podstawowe informacje o ochronie praw człowieka 
w Unii Europejskiej i pozycji jednostki jako obywatela Unii Europejskiej. Ćwiczenia opierają się na pracy z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu wyjaśnienia pojęć i funkcjonowania koncepcji prawnych poruszanych na 
wykładach z prawa Unii Europejskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności na ćwiczeniach / ocena cząstkowych prac pisemnych / egzamin pisemny 

Przedmiot z zakresu 
nauk 
socjologicznych (do 
wyboru  jeden z 
dostępnej puli) 

 30       30 3 
K_W08, K_W19, 
K_U08 

nauki socjologiczne 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze źródłami, charakterem i dynamiką podstawowych społeczno-kulturowych procesów 
związanych z integracją europejską. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca pisemna 

Antropologia 
społeczna Europy 

30        30 3 K_W09, K_U05 nauki o kulturze i religii 
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Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z perspektywami antropologii społecznej i kulturowej jako nauki oferującej sposoby 
interpretowania wszelkich fenomenów kulturowych w tym także prawa, ekonomii i polityki, co umożliwia rozumienie 
interdyscyplinarności studiowanych zagadnień. Celem jest także wykształcenie umiejętności analizy zjawisk kultury 
i  przygotowanie do analizy tekstów kultury. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Polityki Unii 
Europejskiej 

 30       30 3 
K_W15, K_U03, K_U06, 
K_U08, K_U09 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z politykami Unii Europejskiej, a także przekazanie wiedzy na temat instrumentów oraz 
mechanizmów tworzenia i realizacji jej wybranych polityk. Omówione zostaną następujące zagadnienia: polityka budżetowa, 
strategie rozwojowe, działania stabilizacyjne i antykryzysowe, gospodarka oparta na wiedzy, koordynacja polityk. Na ćwiczeniach 
zostaną omówione wybrane polityki: handlowa, rolna, rybołówstwa, ochrony środowiska, energetyczna, transportowa, spójności, 
społeczna, zatrudniania, oświatowa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / prezentacja / praca pisemna / zaliczenie pisemne 

Teorie stosunków 
międzynarodowych i 
integracji 
europejskiej 

30   30     60 4 
K_W04, K_W05, K_W12, 
K_U08, K_U05 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi sposobami teoretycznej konceptualizacji integracji europejskiej. Składają się 
one z wykładu i ćwiczeń. Pierwsza część wykładu poświęcona zostanie teoriom stosunków międzynarodowych (realizm, 
liberalizm, globalizm, szkoła angielska, konstruktywizm) i ich wyjaśnieniom integracji europejskiej. W drugiej części 
przedyskutowane zostaną założenia teorii integracji europejskiej, takich jak funkcjonalizm, federalizm, transakcjonizm, 
neofunkcjonalizm, liberalizm międzyrządowy, instytucjonalizm i wielopoziomowe zarządzanie. Wykład uzupełniony będzie przez 
ćwiczenia poświęcone analizie najbardziej reprezentatywnych tekstów z zakresu teorii integracji europejskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny / ocena ciągła aktywności / prezentacja 

Rynek wewnętrzny 
Unii Europejskiej 

 30       30 3 K_W10, K_U05, K_U09 ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Zapoznanie studentów z zasadami, sposobami i efektami funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (jednolitego 
rynku europejskiego). Akcent jest położony na cztery swobody rynku wewnętrznego (swobodny przepływ towarów, osób, usług 
i  kapitału), ich ramy prawne oraz ekonomiczne. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / zaliczenie pisemne 

Międzynarodowe 
stosunki 
gospodarcze 

 30       30 3 K_W10, K_W12, K_U05 
nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Przedmiotem zajęć są najważniejsze zagadnienia ekonomii międzynarodowej, szczególnie aktualne w dobie globalizacji 
i  postępującej integracji gospodarczej. Zajęcia składają się z dwóch głównych części. Pierwsza, mikroekonomia, obejmuje 
zagadnienia związane z teorią handlu międzynarodowego i polityką handlową. W tej części zajęć prezentowane są tradycyjne 
teorie handlu, jak i nowa teoria handlu. Przedstawione są również ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania 
instrumentów polityki handlowej w warunkach doskonałej i niedoskonałej konkurencji. Natomiast część druga, makroekonomia, 
prezentuje zagadnienia związane z kursami walutowymi, równowagą bilansu płatniczego oraz polityką makroekonomiczną 
w  warunkach gospodarki otwartej. W części tej odnosimy się także do ekonomicznych podstaw integracji finansowej i walutowej. 
Omówione zostaną także zagadnienia unii gospodarczo-walutowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie pisemne 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 390 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2018 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Język obcy (do 
wyboru z puli 
uniwersyteckiej) 

       
lekto
rat 

60 2 K_U10  

Treści programowe  
Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym prowadzące do osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

WF    30     30    

Treści programowe  Utrzymanie sprawności fizycznej i nawyku podejmowania aktywności fizycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

Przedmiot 
ogólnouniwersyteck
i (do wyboru) 

        
co 

najmnie
j 15 

1 
  

Treści programowe  Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Warszawski (spoza kierunku studiów). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 
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Prawo gospodarcze 
Unii Europejskiej  

30   30     60 4 
K_W07, K_W06, K_W18, 
K_U06 

nauki prawne 

Treści programowe  

Celem wykładów jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii 
Europejskiej. Wykłady podkreślają powiązania pomiędzy wolnościami oraz politykami Unii. Wykład koncentruje się na omówieniu 
swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału. Jest on uzupełniony o postawy unijnego prawa konkurencji oraz 
o  następujące zagadnienia: prawo zamówień publicznych, polityka ochrony konsumenta (w tym prawo reklamy), polityka socjalna 
oraz wspólną politykę handlową. Ćwiczenia opierają się na analizie wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / test / esej / egzamin pisemny 

Metodologia nauk 
społecznych  

 30       30 3 
K_W11, K_U08, K_U11, 
K_U12 

nauki o polityce 
i  administracji / nauki 
prawne / nauki 
socjologiczne 

Treści programowe  

Podstawowe założenia i terminologia z zakresu metodologii nauk społecznych Zaprezentowane zostaną założenia paradygmatów 
i orientacji teoretycznych nauk społecznych, w tym naukach o polityce, naukach prawnych i naukach socjologicznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem teorii procesu integracji europejskiej. Zajęcia mają również aspekt warsztatowy w zakresie, w jakim 
studenci poznają wybrane metody i techniki badawcze, niezbędne do samodzielnej penetracji problematyki. Zajęcia przygotować 
mają studenta do opracowania konspektu własnego projektu badawczego, na przykład przyszłej pracy licencjackiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / projekt / praca semestralna 

Pluralizm systemów 
społeczno-
gospodarczych 

 30       30 3 
K_W02, K_W08, K_W10, 
K_U05 

nauki socjologiczne / 
nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Zajęcia mają dwa cele. Pierwszy - ukazanie pluralizmu współczesnych systemów społeczno-gospodarczych. Drugi - zarysowanie 
związków gospodarki ze społeczeństwem. Zajęcia przedstawiają różne kierunki wyborów dokonywanych przez społeczeństwa 
i  konsekwencje tych wyborów. W ich trakcie łączona jest wiedza z dwóch dyscyplin: nauk socjologicznych i nauk o polityce 
i  administracji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie pisemne 
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Międzynarodowe 
stosunki polityczne 

30   30     60 4 
K_W02, K_W04, K_W05, 
K_U05, K_U09 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Teoretyczne oraz praktyczne aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych. Część teoretyczna obejmuje omówienie 
stosunków międzynarodowych jako dyscypliny naukowej oraz przedstawienie najważniejszych nurtów badawczych. W części 
praktycznej zostaną scharakteryzowani uczestnicy stosunków międzynarodowych, systemy międzynarodowe oraz zagadnienia 
bezpieczeństwa w wymiarze globalnym i regionalnym. Kolejno zaprezentowana zostanie rola wybranych państw oraz organizacji 
międzynarodowych w stosunkach międzynarodowych oraz najważniejsze problemy globalne.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / prezentacja / egzamin pisemny 

Unia Europejska w 
stosunkach 
międzynarodowych 

30   30     60 4 
K_W05, K_W09, K_W13, 
K_W16, K_U02, K_U03, 
K_U05 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Zasadniczym celem zajęć jest prezentacja oraz analiza genezy, ewolucji, aktualnego stanu oraz perspektyw rozwoju polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej. Analizie poddane zostaną relacje transatlantyckie; 
polityka Unii Europejskiej wobec basenu Morza Śródziemnego, Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej oraz wobec Europy Południowo-
Wschodniej, a także Rosji i Ukrainy. Przedstawione zostaną uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne determinujące kształt 
współpracy między Unii Europejskiej a poszczególnymi regionami świata. Pokazane zostaną główne płaszczyzny realizacji i etapy 
stosunków z tymi regionami. Omówione zostaną problemy i wyzwania stojące przed Unią na arenie międzynarodowej, zwłaszcza 
w kontekście pogłębiającej się globalizacji procesów ekonomicznych i współzależności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / prezentacja / egzamin pisemny 

Polityka 
informacyjna Unii 
Europejskiej 

 30       30 3 K_W15, K_W17, K_U09 
nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Celem zajęć jest omówienie i charakterystyka komunikowania publicznego w Unii Europejskiej, które służy wymianie 
informacjami, i jest formą realizacji interesu społecznego i obywatelskiego. Polityka informacyjna UE analizowana jest 
z  uwzględnieniem podmiotów ją kreujących, celów jej prowadzenia oraz narzędzi jej realizacji. Działania Unii Europejskiej 
analizowane są także z uwzględnieniem perspektywy marketingowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / praca pisemna / prezentacja 
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Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk o 
polityce i 
administracji (do 
wyboru jeden z 
dostępnej puli) 

 30       30 3 K_W01, K_U09 
nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  
Studenci zdobywają i pogłębiają wiedzę oraz uzyskują umiejętności poznawcze w zakresie funkcjonowania administracji 
publicznej, w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / prezentacja / zaliczenie pisemne 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu mediów w 
Europie (do wyboru 
jeden z dostępnej 
puli) 

 30       30 3 K_W17, K_U05, K_U09 
nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  
Znaczenie mediów w procesie integracji europejskiej. Omówiony zostanie sposób organizacji mediów, ich rozwój, sposób 
wykorzystania oraz problemy wynikające z trudnościami utworzenie europejskiej opinii publicznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / prezentacja / zaliczenie pisemne 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 435 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2018 
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 

programu studiów 
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Egzamin z języka 
obcego na poziomie 
B2 

         2 K_U10  

Treści programowe  Egzamin językowy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny / egzamin pisemny 

Przedmiot 
ogólnouniwersyteck
i (do wyboru) 

        
co 

najmnie
j 15 

3 
  

Treści programowe  Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Warszawski (spoza kierunku studiów). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

Seminarium 
licencjackie (do 
wyboru) 

  30      30 6 
K_W11, K_W19, 
K_U04, K_U08, K_U09, 
K_U11, K_U12, K_K02 

nauki o polityce 
i  administracji / nauki 
prawne / nauki 
socjologiczne 

Treści programowe  
Wprowadzenie w tematykę wybranego seminarium licencjackiego mające na celu wybór tematu i pogłębienie szczegółowej 
wiedzy z wybranego obszaru. Wprowadzenie w technikę sporządzanie pracy licencjackiej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

konspekt pracy licencjackiej 

Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości Unii 
Europejskiej  

15   30     45 4 K_W18, K_U06 
nauki prawne / nauki 
o  polityce i 
administracji 

Treści programowe  
Omówiona zostanie współpraca sądowa i policyjna w Europie. W ramach przedmiotu omawiane będą: regulacje Rady Europy; 
regulacje konwencji z Schengen, regulacje Unii Europejskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / egzamin pisemny / egzamin ustny 

Polityka zagraniczna 
Polski  

30        30 3 K_W16, K_U02 
nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  
Wykład obejmuje podstawowe kierunki polskiej polityki zagranicznej po odzyskaniu niepodległości, tzn. po 1989 roku. Szczególny 
nacisk położono na kwestie integracji europejskiej (członkostwo w Unii Europejskiej) oraz bezpieczeństwa (członkostwo w NATO). 
Uwzględniono też problematykę sąsiedztwa, sojuszy oraz przyszłych wyzwań stojących przed polską polityką zagraniczną. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Procedury 
decyzyjne w Unii 
Europejskiej 

 30       30 4 
K_W13, K_W14, K_U05, 
K_U09, K_K01 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  
Celem zajęć jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy nt. procesów decyzyjnych i funkcjonowania systemu instytucjonalnego 
Unii Europejskiej. Część zajęć zostanie poświęcona wyjaśnieniu zjawiska lobbingu w Unii Europejskiej oraz mechanizmów 
wpływania grup nacisku na poszczególne instytucje oraz na cały proces decyzyjny Unii Europejskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / zaliczenie pisemne 

Europejskie 
systemy ochrony 
praw człowieka i 
obywatela 

 30       30 4 K_W07, K_U09, K_K05 
nauki prawne / nauki 
o  polityce 
i  administracji 
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Treści programowe  
Przedmiot ma na celu zaznajomienie studenta z podstawą prawną oraz funkcjonowaniem europejskich systemów ochrony praw 
człowieka w ramach Rady Europy, Unii Europejskiej oraz KBWE/OBWE. Będzie mowa również o implementacji w wybranych 
państwach europejskich dorobku prawnego Narodów Zjednoczonych w dziedzinie praw człowieka i obywatela. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / zaliczenie pisemne 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk o 
polityce i 
administracji (do 
wyboru jeden z 
dostępnej puli) 

 30       30 4 K_W15, K_U09 
nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  
Kierunkowe przedmioty monograficzne rozszerzające wiedzę w wybranych obszarach z zakresu nauk o polityce i administracji. 
Zadaniem studentów będzie lektura wskazanych tekstów i debatowanie nad nimi na zajęciach. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / prezentacja 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2018 
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Przedmiot 
ogólnouniwersyteck
i (do wyboru) 

        
co 

najmnie
j 15 

3 
  

Treści programowe  Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet Warszawski (spoza kierunku studiów). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

Seminarium 
licencjackie (do 
wyboru) 

  30      30 12 
K_W11, K_W19, 
K_U04, K_U08, K_U09, 
K_U11, K_U12, K_K02 

nauki o polityce 
i  administracji / nauki 
prawne / nauki 
socjologiczne 

Treści programowe  
Indywidualna praca seminarzysty z promotorem nad przygotowywaną przez tego pierwszego pracą licencjacką. Student 
przedstawia kolejne rozdziały pracy, przedstawia problemy, odbiera uwagi i wskazówki, dyskutuje nad tematem, poprawia pracę. 
Ostatecznie nadaje całości format przewidziany dla tego typu pracy akademickiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca licencjacka 

Programy i fundusze 
Unii Europejskiej 

 30       30 3 K_W15, K_U05 
nauki o polityce 
i  administracji 
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Treści programowe  
Omówienie polityki spójności Unii Europejskiej w bieżącej perspektywie finansowej (geneza, zasady polityki, istota, znaczenie, 
cele, poszczególne strategie i agendy, a także fundusze i programy operacyjne, dokumenty unijne i krajowe). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test / zaliczenie pisemne 

Polityki migracyjne 
w Europie  

 30       30 3 
K_W04, K_U09, K_U03, 
K_U05 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  Polityki migracyjne w krajach Unii Europejskiej, w tym polityki integracji migrantów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / prezentacja 

Przedmiot z zakresu 
nauk 
humanistycznych 
(do wyboru jeden z 
dostępnej puli) 

 30       30 3 
K_W09, K_U08, K_U11, 
K_K04 

historia, nauki o sztuce, 
nauki o kulturze i religii 

Treści programowe  Konwersatorium poświęcone jest wybranym zagadnieniom kultury europejskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / praca semestralna 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk o 
polityce i 
administracji (do 
wyboru jeden z 
dostępnej puli) 

 30       30 3 K_W13, K_U09 
nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  Przedmioty monograficzne poświęcone wybranym zagadnieniom bliskiego otoczenia Unii Europejskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / prezentacja / zaliczenie pisemne 

Przedmioty 
monograficzne z 
zakresu nauk o 

 30       30 3 K_W15, K_U09 
nauki o polityce 
i  administracji 
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polityce i 
administracji (do 
wyboru jeden z 
dostępnej puli) 

Treści programowe  Przedmioty monograficzne poświęcone wybranym problemom w sektorowych politykach Unii Europejskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności / prezentacja / praca pisemna 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 195 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
2018 
 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

nauki społeczne nauki o polityce i administracji 48 

nauki społeczne nauki prawne 19 

nauki społeczne nauki socjologiczne 12 

 

”. 
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Załącznik nr 15 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 28  
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 

PROGRAM STUDIÓW  

europejskie studia optyki okularowej i optometrii 

nazwa kierunku studiów europejskie studia optyki okularowej i optometrii 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym European Programme in Ophthalmic Optics and Optometry 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil praktyczny 

liczba semestrów 8  

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 240 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 
lub innych osób prowadzących zajęcia 

150 
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liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych  
i przyrodniczych 

Nauki fizyczne 
Nauki biologiczne  
Nauki chemiczne 

Nauki fizyczne: 54%  
Nauki biologiczne: 23% 
Nauki chemiczne: 13%  
 

Nauki fizyczne 

Dziedzina nauk 
medycznych i nauk o 
zdrowiu 

Nauki o zdrowiu Nauki o zdrowiu: 10%  

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol 
efektów 

uczenia się dla 
programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie 
do 

charakterysty
k drugiego 

stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
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K_W01 zna i rozumie podstawowe koncepcje, zasady i teorie z nauk fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
tych stosowanych w zakresie optyki okularowej i optometrii  

P6S_WG 

K_W02 zna i rozumie podstawowe koncepcje, zasady i teorie z nauk chemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
tych stosowanych w zakresie optyki okularowej i optometrii 

P6S_WG 

K_W03 zna i rozumie podstawowe koncepcje, zasady i teorie z nauk biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
tych stosowanych w zakresie optyki okularowej i optometrii 

P6S_WG 

K_W04 zna i rozumie techniki matematyki wyższej w zakresie niezbędnym do ilościowego opisu oraz modelowania 
problemów fizycznych o średnim poziomie złożoności w zakresie związanym z optyką okularową i optometrią 

P6S_WG 

K_W05 zna i rozumie fizykochemiczne i biologiczne podstawy nauk o zdrowiu w zakresie optyki okularowej 
i  optometrii 

P6S_WG 

K_W06 zna i rozumie podstawowe aspekty budowy i fizyczne podstawy działania aparatury oraz urządzeń praktycznie 
stosowanych w zakresie związanym z optyką okularową i optometrią 

P6S_WG 

K_W07 zna i rozumie terminologię nauk o zdrowiu w zakresie niezbędnym dla wykonywania zawodu optyka 
okularowego i optometrysty 

P6S_WG 

K_W08 zna i rozumie anatomię i fizjologię organizmu człowieka w zakresie związanym z optyką okularową 
i  optometrią 

P6S_WG 

K_W09 zna i rozumie podstawy statystyki i informatyki zastosowane do nauk fizycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych stosowanych w zakresie optyki okularowej i optometrii 

P6S_WG 

K_W10 zna i rozumie prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania zawodu optyka okularowego 
i  optometrysty 

P6S_WK 

K_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego  P6S_WK 

K_W12 zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej 
wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla specjalności optyka okularowa i optometria 

P6S_WK 

K_W13 zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w stopniu pozwalającym 
na bezpieczny udział w zajęciach dydaktycznych na pracowniach optometrycznych i optyki okularowej 

P6S_WK 

K_W14 zna i rozumie podstawowe technologie informacyjne i komunikacyjne zapewniające w szczególności dostęp 
do zasobów wiedzy w internecie 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 
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K_U01 potrafi innowacyjnie stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze oraz procesy technologiczne 
niezbędne do wykonywania zawodu optyka okularowego i optometrysty 

P6S_UW 

K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem literaturę polską i obcojęzyczną (głównie anglojęzyczną) z zakresu nauk 
ścisłych i biomedycznych w zakresie niezbędnym do samodzielnego lub zespołowego studiowania zagadnień 
optyczno-optometrycznych  

P6S_UU 

K_U03 potrafi innowacyjnie korzystać z umiejętności technicznych, manualnych i motorycznych mających 
zastosowanie w zawodzie optyka okularowego i optometrysty 

P6S_UW 

K_U04 potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi w optyce okularowej i w optometrii P6S_UW 

K_U05 potrafi komunikować się z osobami o różnym poziomie intelektualnym w celu identyfikacji i rozwiązywania 
problemów klientów i pacjentów w zakresie optyki okularowej i optometrii 

P6S_UK 

K_U06 potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne, korekcyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające 
potrzebom podmiotów korzystających z usług optyka okularowego i optometrysty 

P6S_UW 

K_U07 potrafi interpretować dane liczbowe związane z wykonywaniem zawodu optyka okularowego i optometrysty P6S_UW 

K_U08 potrafi prowadzić dokumentację medyczną dotyczącą osób, instytucji oraz podejmowanych działań P6S_UW 

K_U09 potrafi przygotować pisemny raport w języku polskim i w języku angielskim w oparciu o własne dobrze 
udokumentowane działania lub dane źródłowe  

P6S_UK 

K_U10 potrafi aktywnie wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie nauk ścisłych i biomedycznych, zgodnie 
z  wymogami określonymi dla języka angielskiego poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

P6S_UK 

K_U11 potrafi wykorzystywać technologie informatyczne i komunikacyjne, w szczególności w celu dostępu do 
zasobów wiedzy w internecie 

P6S_UW 

K_U12 potrafi planować i organizować pracę, indywidualną i zespołową, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykonywania zadań związanych z wykonywaniem zawodu optyka okularowego i optometrysty 

P_6S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie P6S_KK 

K_K02 jest gotów do pracy w zespole i pełnienia różnych ról; przyjmowania i wyznaczania zadań, organizowania 
działań i realizacji celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych 

P6S_KO 

K_K03 jest gotów do właściwego określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania 

P6S_KK 
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K_K04 jest gotów do uczciwej działalności intelektualnej, podejmowania badań ze świadomością problemów 
etycznych; eksperymentalnej weryfikacji teorii i stosowania metody naukowej w gromadzeniu wiedzy 

P6S_KR 

K_K05 jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi 
podstawowymi w wybranym obszarze nauk fizycznych, w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy oraz do 
weryfikowania źródeł, w tym internetowych 

P6S_KR 

K_K06 jest gotów do prowadzenia badań, eksperymentów lub obserwacji fizycznych z uwzględnieniem społecznych 
aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność 

P6S_KO 

K_K07 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P6S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

 

Rok studiów: pierwszy (piszemy słownie) 

Semestr: pierwszy (piszemy słownie) 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Wariant A 
Fizyka z matematyką I 

 
Wariant B 

Matematyka A 
Fizyka 

 
 

60 
 
 

30 
45 

  

 
75 
 
 

60 

    

 
135 

 
 

135 

 
11 
 
 

12 

K_W01, K_W04, K_U01, 
K_K01 

 
nauki fizyczne 
matematyka 

Treści programowe  
Elementarne narzędzia matematyki, takie jak logika, ciągi, funkcje, pochodna, całka, wektory i liczby zespolone oraz podstawowe 
pojęcia z zakresu fizyki klasycznej, takie jak zasady dynamiki, siły potencjalne i zasady zachowania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny dodatkowo opcjonalny egzamin ustny 

Optyka geometryczna 
i instrumentalna 

30   45     75 6,5 K_W01, K_W06, K_U04, 
K_K01 

nauki fizyczne 
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Treści programowe  

Podstawowe pojęcia i prawa optyki geometrycznej oraz zasady działania instrumentów optycznych.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny dodatkowo opcjonalny egzamin ustny 

Laboratorium optyki 
geometrycznej i 
instrumentalnej 

    60    60 5,5 K_W01, K_W06, K_U03, 
K_U04, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Praktyczna nauka podstawowych umiejętności eksperymentalnych związanych z pomiarami elementów optycznych oraz budową 
prostych układów i instrumentów optycznych, ze szczególnym naciskiem na zrozumienie podstawowych zjawisk zachodzących 
w procesie tworzenia obrazów w układach optycznych. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Biologia komórki i 
histologia 

45        45 4 K_W03, K_U01, K_K01 nauki biologiczne 

Treści programowe  

Podstawy współczesnej wiedzy dotyczącej budowy komórek eukariotycznych oraz prowadzonych przez nie podstawowych 
procesów biochemicznych, a także budowy tkanek. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny dodatkowo opcjonalny egzamin ustny 

Lektorat    60     60 2 K_W07, K_U02, K_U10, 
K_K01, K_K05 
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Treści programowe  

Rozwój umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

4        4 0,5 K_W13, K_U11,K_K02,  
K_K04 

 

Treści programowe  

Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 K_W11, K_U11, K_K04, 
K_K06 

 

Treści programowe  

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Wychowanie fizyczne        30 30 0   

Treści programowe  

Rozwój kultury fizycznej studenta. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 413 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 3103 
 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmiot 
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Wariant A 
Fizyka z matematyką 

II 
 
 

Wariant B 
Matematyka A 

Fizyka w 
doświadczeniach 

 
(obowiązuje 

 
60 
 
 

30 
30 

  

 
90 
 
 

60 
 

    

 
150 

 
 

150 
 

 
12 

K_W01, K_W04, K_U01, 
K_K01 

 
nauki fizyczne 
matematyka 
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kontynuacja wariantu z 
semestru pierwszego) 

Treści programowe  
Kontynuacja zajęć przybliżających elementarne pojęcia z matematyki i fizyki – pochodne i całki w wielu wymiarach oraz pojęcia 
powiązane, a także wprowadzenie do elektryczności i magnetyzmu oraz ruchu drgającego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny dodatkowo opcjonalny egzamin ustny 

Chemia  
z elementami  
biochemii 

30        30 2,5 K_W02, K_U01, K_K01 nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wprowadzenie do chemii ogólnej, ze szczególnym naciskiem na procesy biochemiczne niezbędne do zrozumienia procesu 
widzenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny dodatkowo opcjonalny egzamin ustny 

Podstawy anatomii i 
fizjologii człowieka 

30        30 2,5 K_W03, K_W05, K_U01, 
K_K01 

nauki biologiczne 

Treści programowe  

Wprowadzenie do budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego. Budowa tkanek. Przegląd budowy i funkcji układów. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny dodatkowo opcjonalny egzamin ustny 
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Optyka widzenia 15   15     30 4 K_W01, K_U01, K_U06, 
K_K01, K_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Wybrane modele oka jako układu optycznego, tworzącego obraz w warunkach, podstawy korekcji jednoocznej opisywane 
językiem optyki geometrycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny dodatkowo opcjonalny egzamin ustny 

Laboratorium optyki 
widzenia 

    60    60 6 K_W01, K_U01, K_U06, 
K_K01, K_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Doświadczalna ilustracja zjawisk odpowiedzialnych za powstawanie obrazu na siatkówce oka miarowego i niemiarowego.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Praktikum z chemii 
ogólnej 

15        15 1 K_W02, K_U01, K_K01  nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wprowadzenie do technik stosowanych podczas pracy w laboratorium chemicznym, takich jak proste obliczenia chemiczne, 
analiza jakościowa wybranych klas związków chemicznych, miareczkowa analiza ilościowa, pomiary pH i przygotowanie 
roztworów buforowych, obsługa podstawowych urządzeń. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne 

30    
 
 

    30 
 
 

2 
 
 

K_W14, K_U11, K_K01, 
K_K04, K_K07 

informatyka 
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lub 
 
Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne (dla 
fizyków) 

 
 
30 

 
 
30 

 
 
2 

Treści programowe  

Wprowadzenie do współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, uzupełnione wiedzą praktyczną, potrzebną do 
korzystania z technologii informatycznych w toku studiów i w pracy zawodowej. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 345 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 3103 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Matematyka dla 
optyków okularowych 
III 

 
15 

  
 

30 
    

 
45 

 
4 

K_W04, K_U01, K_K01 
 

matematyka 

Treści programowe  
Elementy matematyki wyższej w zakresie potrzebnym do zrozumienia powstawania obrazów: transformata Fouriera i pojęcia 
pokrewne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny dodatkowo opcjonalny egzamin ustny 

Optometria I 30        30 3 K_W07, K_W10, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_K03, K_K05 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Podstawy teoretyczne procedur badania optometrycznego: refrakcja i zasady badania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny dodatkowo opcjonalny egzamin ustny 
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Pracownia 
optometryczna I 

    60    60 5 K_W07, K_W10, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_K03, K_K05 

 

Treści programowe  

Praktyczne umiejętności związane z badaniem optometrycznym, Karta badania optometrycznego. Wywiad, obserwacja ogólna 
pacjenta, wybór metody badania. Badanie ostrości wzroku w dal. Ustalanie oka dominującego. Obserwacja ruchów gałek 
ocznych. Testy dodatkowe części wstępnej badania (pole widzenia, test Amslera, punkt bliski akomodacji). Refrakcja 
przedmiotowa (skiaskopia statyczna, keratometria, refraktometria). Refrakcja podmiotowa metodą Dondersa (ustalenie 
ekwiwalentu sferycznego, wykrywanie i korekcja astygmatyzmu, wykorzystanie cylindra skrzyżowanego do uściślenia osi i mocy 
cylindra korygującego). Refrakcja podmiotowa obuoczna (równoważenie bodźca do akomodacji z wykorzystaniem testów 
Cowena, zdwojenia pryzmatycznego, przesłaniania i innych testów spolaryzowanych; punkt końcowy refrakcji podmiotowej 
obuocznej). Pomiar amplitudy akomodacji jedno- i obuocznie, ustalenie dodatku do pracy z bliska, wyznaczanie odpowiedzi 
akomodacji (cylinder skrzyżowany do bliży, skiaskopia dynamiczna) wyznaczenie sprawności akomodacji (flipper jednooczny, 
tablice Harta). Przedmiot realizowany w symulowanych warunkach pracy zawodowej optometrysty – stanowi element systemu 
praktyk zawodowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Anatomia i 
neurofizjologia 
układu wzrokowego 

45        45 4 K_W08, K_U01, K_U02, 
K_K01 

nauki biologiczne 

Treści programowe  

Anatomia i fizjologia narządu wzroku. Embriologia i rozwój narządu wzroku. Oczodół, Podstawy anatomii i fizjologii okolicy 
oczodołowej twarzy. Brwi, powieki i układ łzowy. Mięśnie zewnątrzgałkowe i gałka oczna, ruchy gałek ocznych, kontrola 
neurofizjologiczna ruchów gałek ocznych. Spojówka, nadtwardówka i twardówka. Powierzchnia oka i film łzowy – produkcja filmu 
łzowego, skład, charakterystyka, budowa poszczególnych warstw: lipidowej, wodnej i mucynowej. Rogówka. Przednia i tylna 
komora oka, tęczówka, ciało rzęskowe, hydrodynamika cieczy wodnistej, źrenica. Soczewka. Odcinek tylny gałki ocznej, ciało 
szkliste, naczyniówka, siatkówka (rozwój i budowa siatkówki, nabłonek barwnikowy siatkówki, podstawy biochemii siatkówki oraz 
neuroelektrofizjologii). Droga wzrokowa, podstawy fizjologii optyki i refrakcji, akomodacja i presbiopia. Nerw wzrokowy, percepcja 
wzrokowa (pole widzenia, ostrość widzenia, podstawy neurofizjologiczne widzenia obuocznego, widzenie barw, adaptacja 
wzrokowa). Centralny układ nerwowy – kora wzrokowa. Układ krwionośny i limfatyczny narządu wzroku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny dodatkowo opcjonalny egzamin ustny 
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Pracownia fizyczna 
dla optyków 
okularowych 

    30    30 3,5 K_W01, K_W09, K_U01, 
K_U07, K_U09, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Podstawowe eksperymenty ilustrujące zjawiska fizyczne w mechanice, termodynamice, fizyce fal, obwodach elektrycznych. 
Podstawy tworzenia tekstu naukowego na przykładzie sprawozdania z eksperymentu. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Psychologia 
kontaktów z 
pacjentem  
i pierwsza pomoc 

30        30 2 K_W07, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K03, K_K04 

psychologia 

Treści programowe  

Współczesne teorie i badania psychologiczne dotyczące procesów emocji i motywacji, różnic indywidualnych, psychopatologii 
oraz metod pracy z pacjentem oraz wskazówki dotyczące możliwości zastosowania prezentowanych informacji w praktyce.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Wstęp do widzenia  
obuocznego 

60    
 

    60 
 

4 
 

K_W05, K_W07, K_W08, 
K_U03, K_U04, K_U06,  
K_K01, K_K06 

nauki o zdrowiu 

Treści programowe  

Fiksacja, wartość kierunkowa, korespondujące miejsca siatkówek, dysparatne miejsca siatkówek, dysparacja, dwuoczna 
rywalizacja, stopnie widzenia obuocznego, ruchy gałek ocznych, ortoforia, heteroforia, dysocjacja, obszary Panuma, horopter, 
dwojenie fizjologiczne, postrzeganie przestrzenne, jednooczne postrzeganie przestrzenne, obuoczne postrzeganie przestrzenne, 
stereopsja, badanie heteroforii w warunkach forii zdysocjowanej, metoda Maddoxa, metoda Graefego, pomiar zakresu 
horyzontalnej konwergencji fuzyjnej, analiza graficzna relacji pomiędzy akomodacją i konwergencją, korygowanie heteroforii, 
badanie heteroforii wertykalnej, dysparacja fiksacji, badanie widzenia obuocznego za pomocą testów polaryzacyjnych, testy 
wyświetlane z rzutnika, zez towarzyszący (heterotropia), zez porażenny, test Wortha. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Przyrządy 
optometryczne 

30    
 

    30 
 

2,5 
 

K_W06, K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Budowa, funkcje i fizyczne podstawy działania następujących przyrządów:  
1. do oglądania oka i zaglądania do oka: lampy szczelinowe (typu Zeissa i Hagstreita) oraz oftalmoskopy (w tym konfokalne). 
2. do pomiaru topografii rogówki (keratometry, oftalmometry, urządzenia typu wavefront detection). 
3. do przedmiotowego pomiaru refrakcji czyli wady wzroku (autorefraktometry, skiaskopy - retinoskopy). 
4. do podmiotowego pomiaru refrakcji i innych parametrów widzenia (foroptery, kasety okulistyczne soczewek, rzutnik/wyświetlacz 
optotypów, stereotesty, testy barwne, pupilometry, skrzyżowane cylindry, okulary polaryzacyjne, flippery). 
5. do pomiaru okularów (dioptromierze - frontofokometry lunetowe, dioptromierze elektroniczne, polaryskopy). 
6. tomograf OCT i SOCT, tonometry bezkontaktowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Podstawy prezentacji  
naukowej 
 
lub  
 
inny przedmiot 
rozwijający techniki 
prezentacji naukowej 

30    
 

    30 
 

2 
 

K_W11, K_U02, K_U05, 
K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K05, K_K06 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Techniki i formy komunikacji pomagające sprawnie i skutecznie prezentować publicznie swój obszar badawczy w obrębie nauk 
fizycznych, uzyskane wyniki i zamierzenia.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
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Wychowanie fizyczne        30 30 0   

Treści programowe  

Rozwój kultury fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 3103 
 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Środowisko 
wzrokowe 

 
15 

  
 
 

    
 

15 
 
2 

K_W05, K_W08, K_U06, 
K_U07, K_K03, K_K04, 

K_K06 

 
nauki o zdrowiu 
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Treści programowe  

1. Definicje pojęć "optometria środowiska" i "optometria pracy" 
2. Cele i standardy optometrii pracy 
3. Podział zawodów ze względu na wymagania wzrokowe 
4. Rola optometrysty w zakładowym programie ochrony wzroku pracowników 
5. Polskie regulacje prawne dotyczące obowiązków pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom środków ochrony osobistej 
ze szczególnym uwzględnieniem środków chroniących narząd wzroku. 
6. Normy europejskie, które muszą spełniać wyroby służące ochronie narządu wzroku. Graficzne oznaczenia norm na wyrobach. 
7. Oftalmiczne standardy ISO zapewniające bezpieczne diagnozowanie wzroku i bezpieczne stosowanie pomocy wzrokowych. 
8. Światło laserowe - zalety i zagrożenia. Podział laserów ze względu na klasy bezpieczeństwa. Zależność maksymalnej 
dopuszczalnej ekspozycji (MPE) od czasu trwania impulsu laserowego. 
9. Uszkodzenia biologiczne powodowane działaniem fotonów o energiach z zakresu UVA i UVB. Indeks UV w prognozach pogody 
10 Uszkodzenia narządu wzroku w wyniku ekspozycji na promieniowanie EM podczerwone i mikrofalowe i promieniowanie 
akustyczne (normy dla badania USG gałki ocznej) 
11. Stosowanie pomocy wzrokowych przez kierujących pojazdami mechanicznymi 
12. Pierwsza pomoc. Płyny, urządzenia i zasady postępowania stosowane przy przepłukiwaniu oczu.  
13. Funkcje ochronne miękkich soczewek kontaktowych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Wybrane zagadnienia 
nauk  
o widzeniu 

       Pros
emin
ariu
m 
30 

30 1,5 K_W07, K_U02, K_U07, 
K_U10, K_K01, K_K05, 
K_K06 

nauki o zdrowiu 

Treści programowe  

Przegląd najnowszej literatury naukowej dotyczącej nauk o widzeniu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Pracownia 
optometryczna II 

    60    60 5 K_W07, K_W10, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U12, K_K03, K_K05 
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Treści programowe  

1. Testy widzenia  
2. Analiza graficzna - pomiary metodą von Greafego 
3. Badanie akomodacji  
4. Badanie w kierunku wykluczenia odstępstw od stanów fizjologicznych 
5. Badania dodatkowe przed aplikacją soczewek kontaktowych i aplikacja miękkich soczewek kontaktowych 
6. Badanie optometryczne przeglądowe - przy braku dolegliwości 
7. Pełne badanie optometryczne 
Przedmiot realizowany w symulowanych warunkach pracy zawodowej optometrysty – stanowi element systemu praktyk 
zawodowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Mikrobiologia i 
elementy 
parazytologii 

30        30 3 K_W03, K_U01, K_K01 nauki biologiczne 

Treści programowe  

Podstawy bakteriologii. Taksonomia i nazewnictwo prokariotów. Wielkość i kształty komórek prokariotycznych. Budowa i funkcje 
komórki bakteryjnej. Laboratoryjna hodowla i metody identyfikacji bakterii. Chromosom bakteryjny. Horyzontalny transfer genów. 
Podstawy wirusologii: budowa wirusów, morfologia, właściwości, rola, cykle replikacyjne. Konwersja lizogenna. Bioróżnorodność 
metaboliczna prokariotów. Typy pokarmowe. Sposoby uzyskiwania energii. Wpływ warunków fizycznych na prokarioty. 
Ekstremofile. Rola bakterii i archeonów w ekosystemach. Udział prokariotów w obiegu pierwiastków. Formy występowania 
mikroorganizmów w środowisku. Biofilm na szkłach kontaktowych. Związki między organizmami należącymi do różnych gatunków 
- symbiozy. Mikrobiom człowieka i jego rola. Stany chorobowe. Kompozycja ludzkiego mikrobiomu powierzchni oka. Zakażenia 
bakteryjne (i wirusowe) w okulistyce. Kontrolowanie rozpowszechniania się chorób. Leki przeciwwirusowe oraz przeciwbakteryjne 
(antybiotyki i chemioterapeutyki). Sposoby działania związków antybakteryjnych. Farmakoterapia przeciwbakteryjnymi lekami 
okulistycznymi. Metody sterylizacji i dezynfekcji. Podstawy mykologii (biologia grzybów, stany chorobowe; rozprzestrzenianie, 
patogeny, objawy, odporność na różnego rodzaju grzybice, izolacja w warunkach laboratoryjnych, hodowla, identyfikacja). 
Podstawy parazytologii (stany chorobowe, cykle życiowe, rozprzestrzenianie się, mechanizmy patogenne, symptomy chorób 
wywołanych wybranymi przedstawicielami pasożytów, laboratoryjna identyfikacja pasożytów). Biologia ewolucyjna widzenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 
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Praktikum 
mikrobiologii ogólnej  
i genetyki bakterii 

    15    15 1 K_W03, K_U01, K_U03, 
K_K01 

nauki biologiczne 

Treści programowe  

Podstawowe wiadomości z mikrobiologii ogólnej i podstaw genetyki bakterii, metody i techniki stosowane w pracy 
z  mikroorganizmami. 
1.Podstawowe techniki pracy w laboratorium mikrobiologicznym – praca sterylna, technika posiewów i zaszczepiania hodowli. 
2.Izolacja drobnoustrojów z różnych środowisk. Określanie liczby drobnoustrojów. Wzrost w hodowli płynnej. 
3.Budowa komórki bakteryjnej. Barwienie preparatów utrwalonych.  
4.Oporność bakterii na antybiotyki.  
5.Materiał genetyczny bakterii. Transformacja wektorem plazmidowym. 
6.Działanie i regulacja operonu laktozowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Podstawy patologii 
układu wzrokowego 

60        60 5 K_W05, K_W07, K_U01, 
K_K01 

nauki medyczne 

Treści programowe  

  1. Choroby powierzchni oka 
  2. Patologie rogówki 
  3. Soczewka i zaćma 
  4. Chirurgia refrakcyjna 
  5. Jaskra 
  6. Zapalenia błony naczyniowej, choroby siatkówki 
  7. Stany nagłe w okulistyce, urazy 
  8. Objawy okulistyczne chorób ogólnych – nadciśnienie tętnicze, cukrzyca 
  9. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem 
10. Neurookulistyka  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 
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Usługi sieciowe i 
bazy danych  
w ochronie zdrowia z 
elementami 
telemedycyny 

    
 

 15   15 
 

2 
 

K_W09, K_W14, K_U01, 
K_U11, K_K06 

informatyka 

Treści programowe  

Podstawy teorii baz danych (w tym baz relacyjnych) oraz omówienie użytkowania i administracji baz danych (m.in. architektura 
klient – serwer, typy sieci, protokoły sieciowe itp.) w odniesieniu do problematyki telemedycyny. Gromadzenie i analiza danych 
medycznych (głównie optometrycznych oraz okulistycznych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e) * 

45    
 

    45 
 

4 
 

  

Treści programowe  

Student wybiera swobodnie przedmiot niezwiązany z kierunkiem studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

określony w sylabusie przedmiotu 

Wakacyjna praktyka  
optometryczna 

    
 

    135 
 

4,5 
 

K_W06, K_W10, K_W12, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U08, K_U12, 
K_K01, K_K02, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07 

 

Treści programowe  

Celem tych praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku 
studiów, wykonywanie wybranych procedur badania optometrycznego: pomiar ostrości wzroku i refrakcji oka, pomiar amplitudy 
i  wydajności akomodacji, diagnozowanie i optyczne korygowanie zaburzeń widzenia obuocznego, badanie optometryczne dla 
celów specjalnych (przesiewowe, okresowe, poprzedzające dobór soczewek kontaktowych).. Praktyki mogą być realizowane 
w  podmiotach związanych z optyką okularową i optometrią lub na Uniwersytecie Warszawskim. Opiekun praktyk zawodowych, 
kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do 
prodziekana ds. studenckich o uznanie efektów uczenia się osiągniętych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów lub 
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działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie studiów za równoważne z efektami uczenia się przypisanymi do praktyk 
zawodowych, przedstawiając dokumenty określające zakres działań studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej 
i  uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach 
wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan 
ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki merytoryczne. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę 
z  praktyk. 

Lektorat    60     60 2 K_W07, K_U02, K_U10, 
K_K01, K_K05 

 

Treści programowe  

Rozwój umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

*W ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych w czasie 
całych studiów. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 465 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 3103 
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: piaty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Optyka okularowa I 
 

21 
  

 
24 

    
 

45 
 

4,5 

K_W06, K_U03, K_U04, 
K_U06, K_K01, K_K03, 

K_K05 

 
nauki o zdrowiu 

Treści programowe  
Materiały na oprawki okularowe i soczewki okularowe oraz technika wykonywania okularów. Metody obliczeniowe niezbędne do 
wykonania okularów o zadanych parametrach.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 
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Pracownia optyki 
okularowej I 

    60    60 5 K_W06, K_U03, K_U04, 
K_U06, K_K01, K_K03, 
K_K05, K_K06 

 

Treści programowe  

Nabycie praktycznej umiejętności wykonywania okularów korekcyjnych o zadanych parametrach oraz poszerzenie i pogłębienie 
wiedzy zdobytej na wykładzie Optyka okularowa. Przedmiot realizowany w symulowanych warunkach pracy zawodowej 
optometrysty – stanowi element systemu praktyk zawodowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Statystyka dla 
przyrodników 

30   30     60 4 K_W04, K_W09, K_U07, 
K_K02, K_K04 

matematyka 

Treści programowe  

Histogramy i podstawowe rozkłady. Statystyki opisowe i parametry zmiennej losowej. Testy hipotez. Skojarzenia, niezależność 
i  tablice wielodzielcze. Korelacja. Regresja 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Fizyka procesów 
transportu  
w układach 
biologicznych 

30        30 3 K_W01, K_U01, K_K01 nauki fizyczne 

Treści programowe  

1. Podstawowe pojęcia: siła, energia, temperatura i ciepło, teoria kinetyczno-molekularna, fazy materii, ciecze, własności fizyczne 
wody, napięcie, lepkość, ciecze Newtonowskie i nie-Newtonowskie, układy koloidalne. 
2. Energetyka układów biologicznych, podstawy termodynamiki, zasady termodynamiki, potencjały termodynamiczne, 
odwracalności nieodwracalność procesów termodynamicznych, statystyczna interpretacja termodynamiki, entropia, układy 
w  równowadze termodynamicznej, układy wieloskładnikowe, potencjały chemiczne, ciśnienie osmotyczne, równowaga Donnana. 
3. Szybkość procesów, warunki powstawania procesów, reakcje chemiczne, dyfuzja i osmoza, ruch ciepła, ruch ładunków 
elektrycznych, ruch cieczy, hemodynamika, przewodnictwo sygnału w neuronie. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Wstęp do optyki 
fizycznej  
i informacyjnej 

30       15 
pros
emin
ariu
m 

45 4 K_W01, K_U01, K_U07, 
K_K01, K_K06 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Podstawy optyki fizycznej i informacyjnej 
1. Podstawy optyki falowej, równania Maxwella  
2. Polaryzacja światła, dwójłomność kryształów, polaryzatory 
3. Interferencja, spójność światła (czasowa, przestrzenna) 
4. Dyfrakcja, siatka dyfrakcyjna, filtry interferencyjne 
5. Emisja, absorpcja, fluorescencja, fosforescencja 
6. Źródła promieniowania spójnego, lasery, diody laserowe 
7. Światło jako nośnik informacji optycznej, sygnał optyczny 
8. Analiza fourierowska sygnału optycznego, amplituda zespolona, optyczna realizacja transformaty Fouriera, częstości 
przestrzenne 
9. Holografia - pełny zapis informacji o obiekcie (3D), pamięć holograficzna 
10. Optyczne przetwarzanie obrazów 
11. Rozpoznawanie i klasyfikacja obrazów, biometria 
12. Dyfrakcyjne elementy optyczne, zabezpieczanie dokumentów 
13. Fotonika, przesyłanie sygnału optycznego, światłowody, światłowody fotoniczne, mikrooptyka, czujniki optyczne, MOEMs 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Percepcja wzrokowa 30        30 3 K_W01, K_W05, K_U01, 
K_U07, K_K02, K_K06 

nauki o zdrowiu 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

1. Widzenie dzienne i nocne 
2. Aspekty fotometryczne widzenia 
3. Przestrzenna zdolność rozdzielcza i sumowanie przestrzenne (prawo Ricco) 
4. Czasowa zdolność rozdzielcza i sumowanie czasowe (prawo Blocha) 
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5. Widzenie barwne (barwa, nasycenie, jasność) teoria trójchromatyczna i teoria barw przeciwstawnych 
6. Zaburzenia widzenia barwnego, testy widzenia barwnego 
7.Widzenie obiektów dwuwymiarowych w ujęciu fourierowskim 
8. Charakterystyki czasowe widzenia 
9. Percepcja ruchu 
10. Widzenie stereoskopowe 
11. Światłoczułe komórki zwojowe siatkówki i nieobrazowe funkcje narządu wzroku  
12. Wprowadzenie do metod psychofizycznych 
13. Rozwój zdolności percepcyjnych narządu wzroku  
14. Metody sporządzania map aktywności mózgowej kory wzrokowej 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e) * 

    
 

    45 
 

3,5 
 

  

Treści programowe  

Student wybiera swobodnie przedmiot niezwiązany z kierunkiem studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

określony w sylabusie przedmiotu 

Wychowanie fizyczne        30 30 0   

Treści programowe  

Rozwój kultury fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 
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Lektorat    60     60 2 K_W07, K_U02, K_U10, 
K_K01, K_K05 

 

Treści programowe  
Rozwój umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 405 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 3103 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Optyka okularowa II 
 

21 
  

 
24 

    
 

45 
 

4,5 

K_W06, K_U03, K_U04, 
K_U06, K_K01, K_K03, 

K_K05 

 
nauki fizyczne 
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Treści programowe  

Kontynuacja zajęć Optyka okularowa I 
1.Charakterystyka soczewek okularowych 
2. Projektowanie soczewek okularowych 
3. Korekcja krótkowzroczności, nadwzroczności i prezbiopii. 
4. Soczewki i pryzmaty Fresnela 
5. Anizometropia 
6. Uszlachetnienia soczewek okularowych 
7. Soczewki absorpcyjne 
8. Produkty oferowane przez wiodące firmy optyczne w Polsce  
9. Zarządzanie zakładem optycznym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Pracownia optyki 
okularowej II 

    60    60 4,5 K_W06, K_U03, K_U04, 
K_U06, K_K01, K_K03, 
K_K05, K_K06 

 

Treści programowe  

Metody obróbki soczewek okularowych wykonanych z różnych materiałów oraz nabycie praktykę w wyznaczaniu rozstawu źrenic 
i justowaniu gotowych okularów. 
1.Wyznaczanie rozstawu źrenic 
2.Wykonywanie okularów o zadanych parametrach na szlifierkach manualnych oraz automatach szlifierskich (soczewki sferyczne, 
toryczne, dwuogniskowe, progresywne, pryzmatyczne) 
3.Wykonywanie okularów wierconych 
4.Justowanie okularów 
5.Ocena poprawności wykonanych okularów 
Przedmiot realizowany w symulowanych warunkach pracy zawodowej optometrysty – stanowi element systemu praktyk 
zawodowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Podstawy 
kontaktologii 

30        30 3 K_W06, K_W10, K_U01, 
K_U03, K_U04, K_U06, 
K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05, K_K06 

nauki o zdrowiu 
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Treści programowe  

1. Procedura doboru miękkich soczewek kontaktowych 
2. Właściwości systemów do pielęgnacji soczewek kontaktowych 
3. Budowa lampy szczelinowej, techniki oświetlenia i obserwacji  
4. Ocena przedniego odcinka oka w biomikroskopie 
5. Historia soczewek kontaktowych 
6. Typy soczewek kontaktowych i ich właściwości 
7. Materiały i technologie produkcji miękkich soczewek kontaktowych 
8. Wskazania i przeciwwskazania do noszenia soczewek kontaktowych 
9. Niepożądane objawy związane z noszeniem soczewek kontaktowych 
10. Aplikacja miękkich soczewek torycznych 
11. Aplikacja miękkich soczewek wieloogniskowych 
12. Podstawy aplikacji soczewek specjalnych i RGP 
13. Różnice między korekcją okularową i soczewkową 
14. Rozmowa i prowadzenie pacjenta - użytkownika soczewek kontaktowych 
15. Soczewki kontaktowe jako wyrób medyczny - aspekty prawne  
16. Wyposażenie gabinetu kontaktologicznego  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Pracownia 
kontaktologii 

    45    45 4,5 K_W06, K_W10, K_U01, 
K_U03, K_U04, K_U06, 
K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05, K_K06 

 

Treści programowe  

Techniki oświetlenia i obserwacji w biomikroskopie  
Ocena przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej 
Ocena dopasowania soczewek kontaktowych 
Zakładanie, zdejmowanie i pielęgnacja soczewek kontaktowych 
Opracowanie karty badania - Dobór soczewek i wizyta kontrolna 
Aplikacja miękkich soczewek torycznych 
Aplikacja miękkich soczewek wieloogniskowych 
Optymalizacja parametrów soczewek kontaktowych 
Nauka pacjenta, zalecenia i badania kontrolne 
Praktyczny dobór optymalnej korekcji soczewkowej. 
Przedmiot realizowany w symulowanych warunkach pracy zawodowej optometrysty – stanowi element systemu praktyk 
zawodowych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Optometria II 15        15 2 K_W07, K_W10, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_K03, K_K05 

nauki o zdrowiu 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

1. Aberracje wyższych rzędów oka ludzkiego: opis formalny, pomiar, analiza, korekcja sferocylindryczna i globalna.  
2. Suplementacja diety produktami naturalnymi i syntetycznymi opóźniającymi/zapobiegającymi powstaniu zaćmy, AMD, suchego 
oka. 
3. Podstawy optometrii geriatrycznej 
4. Pomoc optometrysty pacjentom słabowidzącym 
5. Podstawy optometrii pediatrycznej 
6. Pomoc optometrysty pacjentom z zezem i ambliopią 
7.Kształcenie optyków okularowych i optometrystów na wyższych uczelniach hiszpańskich po wprowadzeniu systemu bolońskiego  
8.Organizacje branżowe i status prawny optyków okularowych i optometrystów w Polsce i w Wielkiej Brytanii 
9. Wybrane zagadnienia chirurgii refrakcyjnej 
10. Wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe 
11. Sztuczne implanty rogówkowe 
12. Filtry ochronne, diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce optometrycznej 
13. Opóźnianie pojawienia się krótkowzroczności i spowalnianie jej rozwoju 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Sygnały 
bioelektryczne 

15        15 2 K_W01, K_W03, K_W09, 
K_U01, K_K01, K_K06 

nauki fizyczne 
nauki biologiczne 

Treści programowe  

1. Biofizyka komórki – błona komórkowa, transport przez błony. Potencjał spoczynkowy i potencjał czynnościowy w komórce 
nerwowej. Przewodzenie impulsów nerwowych. Synapsy. 
2. Autonomiczny układ nerwowy. Gruczoły potowe. Reakcja skórno-galwaniczna - sygnał GSR. Wykrywacz kłamstw. 
3. Biofizyka układu krążenia. Tętno, układ tętniczy i żylny. Elektryczna czynność serca. Teoria elektrokardiografii i 
wektokardiografii.  
4. Tkanka mięśniowa – budowa mięśni. Mechanizm skurczu mięśnia. Złącze nerwowo mięśniowe. Rodzaje mięśni szkieletowych. 
Rodzaje jednostek motorycznych. Elektromiografia. 
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5. Biofizyczne podstawy generacji  
6. Pole magnetyczne mózgu.   
7. Rytmy EEG snu.  
8. Rytmy EEG podczas pobudzenia i uwagi  
9. Potencjały wywołane 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

English in eye health 
care I 

   30 
 

    30 
 

2 
 

K_W07, K_U02, K_U10, 
K_K01, K_K02 

 

Treści programowe  

Podstawowe słownictwo angielskojęzyczne używane w optyce okularowej, optometrii oraz w codziennych sytuacjach w gabinecie 
optometrycznym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Wakacyjna praktyka  
okularowa 

    
 

    135 
 

4,5 
 

K_W06, K_W10, K_W12, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U08, K_U12, 
K_K01, K_K02, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07 

 

Treści programowe  

Celem tych praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku 
studiów, w zakresie związanym z przygotowaniem okularów korekcyjnych. Praktyki mogą być realizowane w podmiotach 
związanych z optyką okularową i optometrią lub na Uniwersytecie Warszawskim. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów 
lub prodziekan ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do prodziekana ds. 
studenckich o uznanie efektów uczenia się osiągniętych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów lub działalności 
gospodarczej prowadzonej w trakcie studiów za równoważne z efektami uczenia się przypisanymi do praktyk zawodowych, 
przedstawiając dokumenty określające zakres działań studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, 
że spełnione są opisane wyżej warunki merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez 
studentów. Decyzję w tej sprawie podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, 
biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki merytoryczne. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę 
z  praktyk. 

Egzamin 
certyfikacyjny z 
języka angielskiego 
(B2) 

         2 K_U10  

Treści programowe  

Potwierdzenie umiejętności językowych na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i egzamin ustny 

Lektorat    60     60 2 K_W07, K_U02, K_U10, 
K_K01, K_K05 

 

Treści programowe  

Rozwój umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 435 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 3103 
 

Rok studiów: czwarty 

Semestr: siódmy 
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Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 

programu studiów 
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Wstęp do optyki  
fourierowskiej 

 
15 

  
 

15 
    

 
30 

 
4 

K_W01, K_U01, K_K01, 
K_K06 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

1. Definicje i warunki istnienia przekształcenia Fouriera 
2. Opis sygnałów dwuwymiarowych 
3. Sygnał analityczny i transformacja Hilberta 
4. Podstawy teorii dyfrakcji.  
5. Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera 
6. Analiza koherentnych układów optycznych przy użyciu pojęć optyki falowej 
7. Analiza układów obrazujących metodami teorii układów liniowych 
8. Ogniskowanie fal świetlnych. Apodyzacja 
9. Obrazowanie przedmiotów trójwymiarowych. Mikroskopia konfokalna 
10. Transformacja Abela i obrazowanie obiektów fazowych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Makromolekuły w 
procesie  
widzenia 

30        30 3,5 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_K01, K_K02, K_K06 

nauki chemiczne 
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Treści programowe  

Łzy, nabłonek rogówki, śródbłonek rogówki, twardówka, ciało rzęskowe, soczewka oczna, siatkówka 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Optometria 
geriatryczna  
i słabowidzenie 

15   15     30 3,5 K_W05, K_W10, K_U05, 
K_U06, K_K01, K_K03 

nauki o zdrowiu 

Treści programowe  

Zmiany w układzie wzrokowym związane z wiekiem. Profil pacjenta w wieku zaawansowanym. Badanie optometryczne osób 
starszych. Zjawisko słabowidzenia. Badanie optometryczne i rehabilitacja pacjentów słabowidzących. Pomoc publiczna dla osób 
słabowidzących. Zagadnienia etyczne w opiece optometrycznej nad osobami starszymi i słabowidzącymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Optometria 
pediatryczna 

30        30 3 K_W05, K_W10, K_U05, 
K_U06, K_K01, K_K03 

nauki o zdrowiu 

Treści programowe  

Rozwój układu wzrokowego u dzieci. Badanie optometryczne dzieci. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Epidemiologia z 
elementami 
biostatystyki 

15   15     30 3 K_W03, K_W09, K_U01, 
K_U07, K_K01, K_K04 

nauki biologiczne 
matematyka 

Treści programowe  

Elementy epidemiologii. Powtórzenie i rozszerzenie wiadomości z wnioskowania statystycznego na przykładzie danych 
związanych z optyką okularową i optometrią. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Kliniczne aspekty 
pomiaru  
refrakcji 

15   30     45 6 K_W06, K_W10, K_U01, 
K_U04, K_U08, K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04 

nauki o zdrowiu 

Treści programowe  

Rozwój umiejętności optometrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem badania optometrycznego w gabinecie optometrysty. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

English in eye health 
care II 

   30 
 

    30 
 

2 
 

K_W07, K_U02, K_U10, 
K_K01, K_K02 

 

Treści programowe  

Rozszerzone słownictwo angielskojęzyczne używane w optyce okularowej, optometrii oraz w codziennych sytuacjach w gabinecie 
optometrycznym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e) * 
 

    
 

    60 
 

5 
 

  

Treści programowe  

Student swobodnie wybiera przedmiot niezwiązany z programem studiów 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

określony w sylabusie przedmiotu 

*W ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych w czasie 
całych studiów. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 285 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 3103 

 

 

 

 

Rok studiów: czwarty 

Semestr: ósmy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 

programu studiów 
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dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 



37 
 

Farmakologia oczna 
 

30 
  

 
 

    
 

30 
 
3 

K_W07, K_W08, K_W10, 
K_U06, K_K02 

 
nauki medyczne 

Treści programowe  

1. Aspekty fizjologiczne w terapii narządu wzroku 
2. Czystość mikrobiologiczna leków do oczu, biofarmaceutyczne aspekty podawania leków 
3. Postaci leków okulistycznych. Charakterystyka farmakologiczna leków ocznych  
4. Suplementy diety w farmakoterapii narządu wzroku 
5. Leczenie anty-VEGF w okulistyce 
6. Konserwanty w preparatach okulistycznych 
7. Neurofarmakologia 
8. Stan ogólny pacjenta a leczenie okulistyczne 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Laboratorium 
biofizyki  
widzenia 

    40    40 6 K_W03, K_U01, K_U03, 
K_K02, K_K06 

nauki fizyczne 
nauki biologiczne 

Treści programowe  

Podstawowe doświadczenia związane z procesami biofizycznymi występującymi w procesie widzenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Ortoptyka i ćwiczenia  
wzrokowe 

10   30     40 5,5 K_W07, K_W08, K_U01, 
K_U06, K_K01, K_K03 

nauki o zdrowiu 

Treści programowe  
Wprowadzenie do ortoptyki. Podstawowe ćwiczenia narządu wzroku pozwalające na utrzymanie go w stanie wysokiej sprawności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 
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Praktyka zawodowa 
optyczno- 
optometryczna 

    
 

    165 
 

5,5 
 

K_W06, K_W10, K_W12, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U08, K_U12, 
K_K01, K_K02, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07 

nauki o zdrowiu 

Treści programowe  

Celem tych praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku 
studiów, w zakresie związanym ze wszystkimi aspektami funkcjonowania w środowisku zawodowym optyka okularowego 
o  optometrysty. Praktyki mogą być realizowane w podmiotach związanych z optyką okularową i optometrią lub na Uniwersytecie 
Warszawskim. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na 
jego wniosek. Student może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o uznanie efektów uczenia się osiągniętych w ramach 
pracy zawodowej w trakcie studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie studiów za równoważne z efektami 
uczenia się przypisanymi do praktyk zawodowych, przedstawiając dokumenty określające zakres działań studenta w pracy 
zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki merytoryczne. Praktyki 
zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie podejmuje opiekun praktyk 
zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki merytoryczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę 
z  praktyk. 

Pracownia 
licencjacka  
i przygotowanie pracy  
dyplomowej 

        90 10 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W05, K_W09, K_W11, 
K_U02, K_U09, K_K01 

 

Treści programowe  

Indywidualna lub zespołowa praca pod kierownictwem opiekuna nad wybranym problemem związanym z procesami fizycznymi 
lub danymi doświadczalnymi w optyce okularowej lub optometrii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 365 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 3103 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Nauki fizyczne 42% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Nauki biologiczne 9% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Nauki chemiczne 3% 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu Nauki o zdrowiu 26% 

”. 
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Załącznik nr 16 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 45 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

Finance, International Investment and Accounting 
 

nazwa kierunku studiów Finance, International Investment and Accounting 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Finance, International Investment and Accounting 

język wykładowy język angielski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

102 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

6 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne Ekonomia i finanse 85% Ekonomia i finanse 

Nauki ścisłe i przyrodnicze Matematyka  15%  

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych 
niezbędną do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych. 

P6S_WG 

K_W02 Ma wiedzę z zakresu teorii mikro i makroekonomicznej potrzebną do modelowania procesów społeczno‐
ekonomicznych. 

P6S_WG; 
P6S_WK 

K_W03 Rozumie funkcjonowanie gospodarki, rynków oraz instytucji rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem 
szeroko rozumianych aspektów finansowych, inwestowania oraz prowadzenia rachunkowości w ujęciu 
międzynarodowym. 

P6S_WG; 
P6S_WK 

K_W04 Zna modele rynku kapitałowego oraz ubezpieczeniowego a także nowoczesne instrumenty finansowe, oraz 
metody wyceny instrumentów finansowych. 

P6S_WG; 
P6S_WK 
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K_W05 Ma wiedzę dotyczącą wyceniania ryzyka, stosowania zasad i standardów rachunkowości. P6S_WG 

K_W06 Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu matematyki, w tym z zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej. P6S_WG 

K_W07 Ma wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz prawa własności 
przemysłowej. 

P6S_WT 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię mikro i makroekonomiczną do modelowania procesów społeczno‐ekonomicznych 
oraz do przedstawienia argumentów podczas naukowej debaty na temat tych procesów. 

P6S_WK 

K_U02 Potrafi wycenić przedsiębiorstwa oraz ocenić sytuację ekonomiczno‐finansowej podmiotów życia 
gospodarczego w tym na rynkach międzynarodowych. 

P6S_UW 

K_U03 Potrafi wykorzystać wiedzę rachunkową, inwestycyjną i ubezpieczeniową podczas wdrażania działań 
strategicznych i operacyjnych w bankach, przedsiębiorstwach, w tym międzynarodowych, w instytucjach 
publicznych. 

P6S_UO; 
P6S_UU 

K_U04 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych 

połączoną z umiejętnością wykorzystania zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych, między 
innymi oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy 
problemów ekonomicznych i finansowych. 

P6S_UW 

K_U05 Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, potrafi dobrać właściwe 
źródła oraz informacje z nich pochodzące, potrafi przedstawiać założenia i ograniczenia tych analiz oraz 
dyskutować na ten temat. Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy, oraz wykorzystywać swoje 
kompetencje do ich rozwiązywania. 

PS6_UK, 
P6S_UW 

K_U06 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki do przeprowadzania ilościowej analizy problemów 
ekonomicznych i finansowych. 

P6S_UO;, 
P6S_UW 

K_U07 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie   P6S_UU 

K_U08 Potrafi zaplanować pracę własną oraz zespołową oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac 
zespołowych. 

P6S_UO 

K_U09 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia  
Językowego 

P6S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
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K_K01 Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P6S_KO 

K_K02 Jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. P6S_KR 

K_K03 Jest gotów uczestniczyć w przygotowywaniu projektów biznesowych dla instytucji finansowych i podmiotów 
działających na rynkach zagranicznych. 

P6S_KK; 
P6S_KO 

K_K04 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz uznawania znaczenia wiedzy 
w  rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

P6S_KK 

OBJAŚNIENIA Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0). 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Język obcy (do 
wyboru z oferty UW) 
/Foreign language  
  
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U09  

Treści programowe  
Foreign language other than mother tongue and other than English. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z  
sylabusem 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy/ 
Occupational Safety 
and Health 

       4 4 0,5   
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Treści programowe  
The aim of the course is the acquisition of basic knowledge in the field of occupational health and safety, in elements of labor law, 
in fire protection and learning about the first aid in the event of an accident. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test on‐line 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

       6 6 0,5 K_W07, K_K02  

Treści programowe  

The course will be describe intellectual property, which refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and 
symbols, names, images, and designs used in commerce. Intellectual property rights are the privileges given to persons over the 
creations of their minds. These rights give the author/inventor a special right over the use of his creation. Intellectual property rights 
are usually divided into two main areas: Copyright and rights related to copyright (the rights of authors of literary and artistic works) 
and Industrial property (the protection of trademarks, geographical indications, and as well the protection of innovation, design and 
the creation of technology). During the course, the students will learn about definitions of intellectual property rights, would get the 
knowledge of copyright protection. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Wstęp do ekonomii / 
Introduction to 
economics 

30        30 5 K_W02, K_W03, 
K_U01K,_K03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The aim of the course is to familiarize students with the problems of modern economics and the fundamentals of the methodology 
of economic sciences. The course shows how the market mechanism solves economic problems at various levels (microeconomic, 
macroeconomic and global) and why this mechanism is supplemented (and partly also replaced) by other regulatory mechanisms, 
especially by the government regulations. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Z komentarzem [1]: Czy jest to inny kurs niż ten 
ogólnouniwersytecki – tamten  trwa 4 godz. 

Z komentarzem [A2R1]: Tak to jest inny kurs prowadzony 
po angielsku 
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Rozszerzenie 
ekonomii (do wyboru: 
Historia myśli 
ekonomicznej /lub/ 
Historia 
Gospodarcza/ lub/ 
Demografia) History 
of economic 
thought/History of 
economics/ 
Demography 
  
Przedmiot do wyboru   

 30       30 
 

3 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_K01, K_K02 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The aim of these courses is to develop an understanding of the development of economics as a science, of historical economic 
processes and of historical and current demographical changes. These courses are based on lectures combined with in‐class 
discussions. Students will learn the concepts and theories of prominent economists, as well as ways of analyzing and interpreting 
texts, writing papers and preparing scientific presentations. The pass mark for the seminar is the activity in class (including Power 
Point presentation), writing an essay and passing the final exam. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Mikroekonomia I / 
Microeconomics  
1 

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_U01, K_K01, K_K03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The aim of this course is to familiarize students with intermediate consumer theory as part of microeconomic theory. Among others 
the course discusses the problems related to the budget constraint preferences, utility, revealed preference, intertemportal choice. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, śród‐semestralne środ‐semestralne sprawdziany pisemne, projekt 
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Algebra liniowa / 
Linear algebra 

30   60     90 6 K_W06, K_U06 matematyka 

Treści programowe  

Classes are devoted to the presentation of the basic concepts of linear algebra. These are, among others: systems of linear 
equations and methods of solving them, linear spaces, base and dimension, linear transformations, the determinant of a matrix, 
eigenvalues and eigenvectors, diagonalisation of a matrix, the scalar product and quadratic forms. In addition to mastering the 
techniques of linear algebra aim of the course is to develop student's ability to accurately and logical reason and prepare them for 
the applications of linear algebra in economics. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Analiza  
matematyczna I / 
Mathematical  
analysis I 

30   60     90 5 K_W06, K_U06   matematyka 

Treści programowe  

Introduction to Mathematical Analysis. Understanding the basic concepts, theorems and methods of analysis, with particular 
emphasis on differential and integral calculus of functions of one and several variables. Applications of Mathematical Analysis 
methods in economic issues. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 28 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 370 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1994 
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Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Język obcy (do 
wyboru z oferty UW) 
/Foreign language  
  
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U09  

Treści programowe  
Foreign language classes, other than mother tongue and English. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Wychowanie 
Fizyczne / Physical 
education 

       30 30 0   

Treści programowe  

Classes in physical education offered by the University of Physical Education and Sport. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Przedmioty ogólno‐ 
uniwersyteckie 
(OGUN)/ General 
elective course from 
the University 
curriculum   

Przedmiot do wyboru 

60        60 6   

Treści programowe  
An elective course chosen from a range of university courses aimed at extending knowledge in other fields of science (during 
studies at least 6 ECTS points need to be gained from the courses in humanities) 

Zgodnie z sylabusem 

Zgodnie z sylabusem 

Narzędzia  
informatyczne w 
ekonomii / 
IT Tools in  
Economics 

 30       30 3 K_U04, K_U05, K_K03 ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The aim of this course is to let participants get the basic skills of using software tools (advanced Excel, Maxima, R). The course 
also aims at providing the participants with the knowledge of how to choose the proper software tools to the analyzed problems. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne 

Mikroekonomia II / 
Microeconomics II 

30   30     60 
 

6 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_U01, K_U05, K_K01, 
K_K02, K_U07, K_U08, 
K_K03 

ekonomia i finanse 
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Treści programowe  
The aim of the course is to familiarize students with intermediate microeconomic theory – module B deals with the issues of supply 
side of the market. The course begins by discussing the production function, than it discusses const and profit maximization. The 
last part is devoted to discussing different market types. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 

Makroekonomia I / 
Macroeconomics I 

30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_U01, K_U05, K_U07, 
K_U08, K_K01, K_K02, 
K_K03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The course aims at presentation of the basic concepts, categories and simple models of modern macroeconomic analysis. 
Mastering the material should allow the students to understand the functioning of the economy as a whole, studying the structure of 
modern macroeconomic theory and give a solid basis for studying macroeconomics at the intermediate and advanced level. Hence, 
emphasis will be given to mastering of the basic macroeconomic independencies and on differences between short‐term and long‐
term approach to macroeconomics. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, środ-semestralne sprawdziany pisemne, projekt 

Analiza 
matematyczna II / 
Mathematical 
analysis II 

30   60     90 5 K_W06, K_U06 matematyka 

Treści programowe  
Introduction to Mathematical Analysis in several variables. Understanding the basic concepts, theorems and methods of analysis, 
with particular emphasis on differential and integral calculus. Applications in economics. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Rachunkowość I 
/Accounting I 

 30       30 2 K_W01, K_W03, K_W05, 
K_U02, K_U03, K_K01, 
K_K02 

ekonomia i finanse 



12 
 

Treści programowe  

The purpose of the course is to familiarize students with regulatory framework and accountancy rules, financial accounting system, 
which is a logical, complete and compact system, describing assets, sources of their financing, and result of business activities. 
The students will be able to prepare records of economic operations in accounting books and to prepare a preliminary balance 
sheet and profit and loss account. The seminar consists of the theoretical, definitional part realized in the form of lecture and team 
work, consisting of problem‐solving in groups. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, środ‐semestralne sprawdziany pisemne, projekty w grupach 

Rozszerzenie 
ekonomii (do wyboru: 
Historia myśli 
ekonomicznej /lub/ 
Historia 
Gospodarcza/ lub/ 
Demografia) History 
of economic 
thought/History of 
economics/ 
Demography  
  
Przedmiot do wyboru    

 30       30 3 K_W02, K_U01, K_K01 ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The aim of these courses is to develop an understanding of the development of economics as a science, of historical economic 
processes and of historical and current demographical changes. These courses will be based on lectures combined with in‐class 
discussions. Students will learn about the concepts and theories of prominent economists, as well as ways of analyzing and 
interpreting texts, writing papers and preparing scientific presentations.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 32 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 450 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1994 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Język obcy (do 
wyboru z oferty UW) 
/Foreign language  
  
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U09  

Treści programowe  
Foreign language classes, other than mother tongue and English. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Wychowanie 
Fizyczne / Physical 
education 

       30 30 0   

Treści programowe  

Classes in physical education offered by the University of Physical Education and Sport. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Mikroekonomia III / 
Microeconomics III 

 30       30 6 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_U05, K_U07, K, U08, 
K_K01, K_K04 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  
The aim of the course is to familiarize students with the basics of microeconomics and its application in social sciences. The most  
important topics discussed are: market equilibrium, market disturbances, the role of government, external effects, public goods,  
information, welfare economics. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 

Makroekonomia II/  
Macroeconomics II   

30   30     60 6 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_U05, K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K04 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The course will introduce students to the models and techniques used in modern macroeconomic theory at the intermediate level. It 
is a continuation of “Macroeconomics 1”. The objective of the course, besides specialized knowledge acquisition, is to develop the 
ability of critical thinking, using the quantitative tools in macroeconomic analysis, offering alternative solutions to complex problems, 
defend positions in discussions in an analytically rigorous but lucid way. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, środ‐semestralne sprawdziany pisemne, referat, testy on‐line 

Rachunek 
Prawdopodobieństwa 
/ 
Probability calculus 

30   30     60 
 

6 K_W06, K_U06 matematyka 

Treści programowe  
The objective of the course is to introduce the basic topics of probability calculus, in the extent it may be of use for economists (in 
statistics, econometrics). The content includes the foundations of probability theory, random variables and limit theorems, i.e. topics 
essential for understanding statistic and econometric methods and models.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Finanse I / Finance I  30   30     60 6 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_U02, K_U03, K_K01, 
K_K03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

During the lecture students will get acquainted with such issues as: functions, institutions and features of the financial system, 
traditional and new financial market instruments, assessment of profitability of various financial instruments, analysis of business 
risk together with the criteria for making investment decisions and applying for the financial situation of the company. On the basis 
of the presented theory, students will get acquainted with practical problems. Thanks to this, students learn to identify and solve 
basic dilemmas appearing in selected segments of the financial market, and to conduct an economic and financial analysis of the 
company. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Rachunkowość II / 
Accounting II 

 30       30 4 K_W01, K_W03, K_W05, 
K_U02, K_U03, K_K01, 
K_K02 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

This course is a continuation of Accounting I. The purpose of the course is to practice accountancy rules learnt in Accounting I, to 
familiarise students with financial statements and to introduce students to basic financial ratios. During the course, students will 

record in accounting books long‐ and short‐term investments and deferrals, accruals and provisions. The students will also prepare 
statement of cash flows and statement of changes in shareholders' equity. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie, środ‐semestralne sprawdziany pisemne, praca w grupach na ocenę 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1994 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a
ję

ć
 

R
a

z
e

m
: 

p
u

n
k

ty
 E

C
T

S
 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 

W
y
k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a
rs

z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Język obcy (do 
wyboru z oferty UW) 
/Foreign language  
  
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U09  

Treści programowe  
Foreign language classes, other than mother tongue and English. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Wychowanie 
Fizyczne / Physical 
education 

       30 30 0   

Treści programowe  

Classes in physical education offered by the University of Physical Education and Sport 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Makroekonomia 
gospodarki otwartej / 
Open Economy 
Macroeconomics 

30   30     60 5 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_U07, K_K03, K_K04 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The course is devoted to analyzing the international aspects of macroeconomics. The aim of the course is to provide students with 
knowledge and analytical tools, necessary to understand the functioning of the open economy, and analyze the benefits, threats 
and dilemmas of economic policy associated with the increasing importance of financial integration. The course discusses the 
balance of payments, the functioning of the currency market and economic policy in an open economy in terms of various 
exchange rate systems, issues related to international capital flows and currency crises and analysis of the conditions for the 
creation of monetary union on the example of the European Monetary Union. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, środ‐semestralne sprawdziany pisemne 

Statystyka 
matematyczna / 
Mathematical 
statistics 

30 
 

  30     60 
 

5 K_W06, K_U06, K_K03 matematyka 

Treści programowe  

The lecture will present basic knowledge and concepts of descriptive statistics and mathematical statistics, or the theory of 
statistical inference. The aim is both to prepare students for further studies and to deepen their knowledge in this field, and to use 
standard statistical procedures in practice (ability to build a statistical model, correct formulation of the problem, calculate and 
interpret basic measures of descriptive statistics and measures of dynamics of phenomena, ability to apply basic methods of 
statistical inference). The lecture will contain, in addition to the outline of the theory, examples of applications. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Finanse II / Finance II  30   30     60 6 K_W01, K_W03, K_U03, 
K_K03 

ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

The goal of this course is to present advanced issues and problems relating to financial markets, instruments and investment 
strategies. During the lectures problems of market efficiency, diversification of financial instruments and financial engineering will 
be presented. The course will discuss concepts of selecting securities for investment portfolios, methods of their construction and 
selection of optimal from the investor's point of view.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Rachunek 
inwestycyjny / 
Investment Account 

 30       30 6 K_U01, K_U05, KU03, 
KU04, K_K01, K_K02, 
K_K03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The aim of the course is to familiarize students with the practical aspects of investing. The course is a combination of accounting, 
finance and, financial mathematics. The course consists of three blocks: a) optimization of the portfolio using the Markowitz 
method, b) analysis and creation of the financial part of the business plan, c) company valuation using the discounted cash flow 
method. The aim of the course is to learn independence in conducting economic analyzes, learning to think and creating financial 
reports. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Przedmioty wyboru 
kierunkowego / 
Specialization 
courses 
 

Przedmiot do wyboru 

 60       60 6 K_W01, K_U01 ekonomia i finanse 

Treści programowe  
The course is designed to broaden the knowledge in selected areas of finance and accounting. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie pisemne 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1994 
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 

odnoPhysical 
educationsi się 

przedmiot W
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Jezyk obcy –  
egzamin / 
Foreign language  
examination  
  
Przedmiot do  
wyboru 

       4 4 2 K_U09  

Treści programowe  

Foreign language examination at B2 level*.   
The foreign language has to be different than mother tongue and different than English  
 
*Zgodnie z regulacją UW student ma możliwość zdawania j. obcego innego niż angielski również na poziomie B1 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin 

Teoria wymiany 
międzynarodowej / 
International trade 
theory 

30   30     60 5 K_W03, K_U01, K_U02, 
K_U08, K_K01, K_U07 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

The aim of the course is to show and explain how the open economy works, connected with the world with trade ties. The lecture 
covers issues related to the theory of international trade and trade policy. The main elements of the theory explaining the causes 
and effects of international trade between countries will be presented. Trade policy instruments and the effects of trade policy  will 
also be shown. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Ekonometria / 
Econometrics 

30   30     60 7 K_W01, K_U04, K_U06, 
K_K03, K_K04 

ekonomia i finanse 
matematyka 

Treści programowe  

The objective of this course is to teach students econometric methods, their theoretical properties and most important applications.  
Lectures will be illustrated with simple empirical examples. Course covers the estimation of parameters in Classical Linear 
Regression Model with Ordinary Least Squares and some extensions like Generalized Least Squares and robust estimation of 
variance matrix. In this context the most important element of statistical inference discussed: estimation, parameter interpretation, 
test the statistical hypotesis, and diagnostics of the estimated model. Upon learning the course material student should be able to 
make inferences about relations between variables in cross section sample. Problem sessions are to teach students how to 
formulate an econometric model, how to estimate it with STATA package and how to interpret the results. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 

Finanse  
międzynarodowe /  
International  
Finance 

 30       30 4 K_W01, K_W002, 
K_W03, K_U02, K_K03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The course is designed to study the main issues in international financial markets and management of international finance. Topics 
to be covered are: operation of exchange market and exchange rate determination models, methods of modern financial 
engineering in multinational corporations, exchange risk hedging, optimal capital structure of multinational corporation, international 
capital markets, borrowing and investing in foreign assets. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 
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Ubezpieczenia / 
Insurance 

30        30 
 

4 K_W04, K_W05, KU02, 
K_U03, K_K02, K_K03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

he aim of the course is to present a general outline of insurance economics and the practical skills of analyzing the financial 
statements of an insurance company. The starting point is to determine the essence of insurance risk, of the insurance service, and 
then the utility of the insurance contract for the insured and the insurer. Another issue is the organization and functioning of the 
insurance market in Poland and in the world. Several lectures will be devoted to the main elements of the insurance company's 
economics: principles of calculating insurance premiums, technical and insurance reserves and reinsurance. This block closes the 
discussion of accounting principles. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Podstawy finansów  
publicznych / 
Introduction to public 
finance 

30        30 5 K_W01, K_U01 ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The aim of the course is to present problems related with assignment, realization and interpretation of public sector activity at 
central and local levels. The course will provide the knowledge of the structure and interrelationships in public finance, methods of 
studying public sector spending and sources of financing (taxes, charges, debt instruments, transfers). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Seminarium 
licencjackie / 
BA seminar  
  
Przedmiot do  
wyboru 

  30      30 3 K_U01; K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U07, 
K_K01, K_K04 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  
The goal of the seminars is to help students to perform in‐depth analysis of a selected economic problem, using descriptive  
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and quantitative tools. During the seminar, the student has to present the results of her/his work in the form of a formal, scientific 
paper. The student learns how to perform statistical analysis that aims to answer a particular research questions and how to 
interpret the research results in the light of the literature on the subject. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Konspekt pracy oraz esej 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 244 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1994 
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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się dla programu studiów 
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Przedmioty ogólno‐ 
uniwersyteckie 
(OGUN)  
General elective 
course from the 
University curriculum  
  
Przedmiot do wyboru 

30        30 3   

Treści programowe  
An elective course chosen from a range of university courses aimed at extending knowledge in other fields of science (during 
studies at least 6 ECTS points need to be gained from the courses in humanities) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Bankowość  
Banking lub  
Bankowość centralna 
/  
Banking or Central 
Banking  

30        30 6 K_W03, K_W04, K_U01, 
K_K02, K_K03 

ekonomia i finanse  
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Przedmiot do wyboru 

Treści programowe  

The aim of the courses is to provide students with theoretical and practical aspects of the functioning of commercial banks and  
central banks in contemporary market economies, with particular emphasis on the tools and goals of monetary policy conducted  
by central banks . During the class, main elements of the central banking theory will be discussed and illustrated by the results of  
empirical research, opinions of central bankers, the media, etc. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

sprawdzian pisemny 

Prawo finansowe / 
Financial Law 

30        30 4 K_K02 ekonomia i finanse 

Treści programowe  
The lecture covers issues related to basic institutions and problems of public finances and financial law, constitutional regulations of 
public finances, tax law, tax law of the European Union, international tax law and banking law.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Seminarium 
licencjackie / 
BA seminar  
  
Przedmiot do wyboru 

  30      30 14 K_U01; K_U02,  K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U07, 
K_K01 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The goal of the seminars is to help students to perform in‐depth analysis of a selected economic problem, using descriptive and 
quantitative tools.  During the seminar, the student has to present the results of her/his work in the form of a formal, scientific paper. 
The student learns how to perform statistical analysis that aims to answer a particular research questions and how to interpret the 
research results in the light of the literature on the subject. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca licencjacka 
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Treści programowe  

The goal of the seminars is to help students to perform in‐depth analysis of a selected economic problem, using descriptive and 
quantitative tools.  During the seminar, the student has to present the results of her/his work in the form of a formal, scientific paper. 
The student learns how to perform statistical analysis that aims to answer a particular research questions and how to interpret the 
research results in the light of the literature on the subject. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

obrona pracy dyplomowej 

Praktyki / 
Internship  
  
Przedmiot do  
wyboru 

       120 120 3 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01, K_K02, K_K03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The purpose of the internship is to use the knowledge acquired during studies and to expand it, improve skills and social competences. 
In particular, internship should include: 

1) in terms of knowledge: application of theoretical and analytical knowledge obtained during academic classes; learning the 
rules functioning in the professional environment, close to the fields of studies offered at the Faculty of Economic Sciences; 
understanding how organizations are functioning in practice (in terms of: principles of work organization, division of 
competences, work culture, procedures or process of work planning); 

2) in terms of skills: broadening the skills of creating reports, communicative presentation of results of independent analyses; use 
of quantitative and qualitative tools for: analysis of socio-economic processes, research on functioning of the economy, 
markets, market institutions, analysis of economic and financial problems and management; the use of methods for: obtaining, 
integrating, processing and analysing quantitative and qualitative data; improvement of the use of professional foreign 
language. 

3) in the field of social competences: developing the ability to cooperate within the organization (including: the use of soft 
competences), effective communication, the ability to plan and organize own and team work (effective time management), 
self-education, adherence to professional ethical standards. 

 
FORM OF PRACTICE: Internship may take the form of:  

1) internship in external entities,  
2) internship in units of the University of Warsaw,  
3) professional work performed on the basis of an employment contract or a civil law contract,  
4) own business,  
5) volunteering.  
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RULES OF CONDUCTING AND ASSESSING THE INTERNSHIP: 
1. The scope of own business or the scope of activities of entities in which the internship will take place must provide the opportunity 

to achieve the learning outcomes defined for the internship’s program. In particular, in the case of the carrying out internship in 
external entities, this means provision of the tutor with competences and experience convergent with the internship program. The 
entity should also provide place and tools necessary for the proper performance of the planned duties.  

2. The internship may take place in the entities/institutions that provide the internship offer for the Faculty of Economic Sciences (the 
list of entities/institutions together with recruitment requirements and procedures is available on the WNE website). Students can 
also benefit from the offers presented by the Careers Office of the University of Warsaw. Students also have the right to submit 
their own suggestions for internship places. In each case, the student is required to obtain acceptance from the internship 
coordinator for the place of internship, its program and the period of internship.  

3. The student carries out an internship with the number of hours specified in the study program. Exceptionally, it is possible to 
undergo internships in a larger number of entities.  

4. The internship may be carried out during the winter or summer holidays (continuous internship) or during the semester but in free 
time from didactic classes (mid-year internship).  

5. The internship is monitored by the internship coordinator, who contacts the student for this purpose by e-mail / phone or in person 
in order to clarify matters related to the internship.  

6. The internship is assessed by the internship coordinator. The basis for the assessment is correct documentation of the internship 
and its program by submitting relevant documentation to the coordinator. During internship credit procedures are assessed for the 
completeness, correctness of the documentation and the acquired competences and skills.  

7. The way the internship is organized, its realization and procedures are evaluated annually by students through the survey. The 
results of the surveys allow for the improvement of procedures and also allow for better recognition of entities/institutions where 
the implementation of internships brings the appropriate learning outcomes. 

8. Procedures ensuring the implementation of the principles of completing and crediting internships are specified in the Resolution 
of the Teaching Council of the Faculty of Economic Sciences of the University of Warsaw. 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

The verification of learning outcomes takes place on the basis of documentation submitted by the student, confirming the 
implementation of internship. They include: certificate of the internship, internship diary and internship reports. Additionally, during 
the internship credit process, the internship coordinator may conduct an interview to check the acquired competences. 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1994 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne Ekonomia, finanse 73% 

Nauki ścisłe i przyrodnicze Matematyka 16% 

Inne  11% 

”. 
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Załącznik nr 17 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 46 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW 

Finance, International Investment and Accounting  
 

nazwa kierunku studiów Finance, International Investment and Accounting 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Finance, International Investment and Accounting 

język wykładowy język angielski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów  studia niestacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

102 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

6 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne Ekonomia i finanse 85% Ekonomia i finanse 

Nauki ścisłe i przyrodnicze Matematyka  15%  

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych 
niezbędną do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych. 

P6S_WG 

K_W02 Ma wiedzę z zakresu teorii mikro i makroekonomicznej potrzebną do modelowania procesów społeczno‐
ekonomicznych. 

P6S_WG; 
P6S_WK 

K_W03 Rozumie funkcjonowanie gospodarki, rynków oraz instytucji rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem 
szeroko rozumianych aspektów finansowych, inwestowania oraz prowadzenia rachunkowości w ujęciu 
międzynarodowym. 

P6S_WG; 
P6S_WK 
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K_W04 Zna modele rynku kapitałowego oraz ubezpieczeniowego a także nowoczesne instrumenty finansowe, oraz 
metody wyceny instrumentów finansowych. 

P6S_WG; 
P6S_WK 

K_W05 Ma wiedzę dotyczącą wyceniania ryzyka, stosowania zasad i standardów rachunkowości. P6S_WG 

K_W06 Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu matematyki, w tym z zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej. P6S_WG 

K_W07 Ma wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz prawa własności 
przemysłowej. 

P6S_WT 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię mikro i makroekonomiczną do modelowania procesów społeczno‐ekonomicznych 
oraz do przedstawienia argumentów podczas naukowej debaty na temat tych procesów. 

P6S_WK 

K_U02 Potrafi wycenić przedsiębiorstwa oraz ocenić sytuację ekonomiczno‐finansowej podmiotów życia 
gospodarczego w tym na rynkach międzynarodowych. 

P6S_UW 

K_U03 Potrafi wykorzystać wiedzę rachunkową, inwestycyjną i ubezpieczeniową podczas wdrażania działań 
strategicznych i operacyjnych w bankach, przedsiębiorstwach, w tym międzynarodowych, w instytucjach 
publicznych. 

P6S_UO; 
P6S_UU 

K_U04 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych 

połączoną z umiejętnością wykorzystania zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych, między 
innymi oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy 
problemów ekonomicznych i finansowych. 

P6S_UW 

K_U05 Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, potrafi dobrać właściwe 
źródła oraz informacje z nich pochodzące, potrafi przedstawiać założenia i ograniczenia tych analiz oraz 
dyskutować na ten temat. Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy, oraz wykorzystywać swoje 
kompetencje do ich rozwiązywania. 

PS6_UK, 
P6S_UW 

K_U06 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki do przeprowadzania ilościowej analizy problemów 
ekonomicznych i finansowych. 

P6S_UO;, 
P6S_UW 

K_U07 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie   P6S_UU 

K_U08 Potrafi zaplanować pracę własną oraz zespołową oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac 
zespołowych. 

P6S_UO 

K_U09 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia  
Językowego 

P6S_UK 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P6S_KO 

K_K02 Jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. P6S_KR 

K_K03 Jest gotów uczestniczyć w przygotowywaniu projektów biznesowych dla instytucji finansowych i podmiotów 
działających na rynkach zagranicznych. 

P6S_KK; 
P6S_KO 

K_K04 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz uznawania znaczenia wiedzy 
w  rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

P6S_KK 

OBJAŚNIENIA Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0). 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
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odnosi się przedmiot 
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Język obcy (do 
wyboru z oferty UW) 
/Foreign language  
  
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U09  

Treści programowe  
Foreign language other than mother tongue and other than English. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z  
sylabusem 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy/ 
Occupational Safety 
and Health 

       4 4 0,5   
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Treści programowe  
The aim of the course is the acquisition of basic knowledge in the field of occupational health and safety, in elements of labor law, 
in fire protection and learning about the first aid in the event of an accident. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test on‐line 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

       6 6 0,5 K_W07, K_K02  

Treści programowe  

The course will be describe intellectual property, which refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and 
symbols, names, images, and designs used in commerce. Intellectual property rights are the privileges given to persons over the 
creations of their minds. These rights give the author/inventor a special right over the use of his creation. Intellectual property rights 
are usually divided into two main areas: Copyright and rights related to copyright (the rights of authors of literary and artistic works) 
and Industrial property (the protection of trademarks, geographical indications, and as well the protection of innovation, design and 
the creation of technology). During the course, the students will learn about definitions of intellectual property rights, would get the 
knowledge of copyright protection. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Wstęp do ekonomii / 
Introduction to 
economics 

30        30 5 K_W02, K_W03, 
K_U01K,_K03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The aim of the course is to familiarize students with the problems of modern economics and the fundamentals of the methodology 
of economic sciences. The course shows how the market mechanism solves economic problems at various levels (microeconomic, 
macroeconomic and global) and why this mechanism is supplemented (and partly also replaced) by other regulatory mechanisms, 
especially by the government regulations. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Z komentarzem [1]: Czy jest to inny kurs niż ten 
ogólnouniwersytecki – tamten  trwa 4 godz. 

Z komentarzem [A2R1]: Tak to jest inny kurs prowadzony 
po angielsku 
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Rozszerzenie 
ekonomii (do wyboru: 
Historia myśli 
ekonomicznej /lub/ 
Historia 
Gospodarcza/ lub/ 
Demografia) History 
of economic 
thought/History of 
economics/ 
Demography 
  
Przedmiot do wyboru   

 30       30 
 

3 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_K01, K_K02 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The aim of these courses is to develop an understanding of the development of economics as a science, of historical economic 
processes and of historical and current demographical changes. These courses will be based on lectures combined with in‐class 
discussions. Students will learn the concepts and theories of prominent economists, as well as ways of analyzing and interpreting 
texts, writing papers and preparing scientific presentations. The pass mark for the seminar is the activity in class (including Power 
Point presentation), writing an essay and passing the final exam. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Mikroekonomia I / 
Microeconomics  
1 

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_U01, K_K01, K_K03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The aim of this course is to familiarize students with intermediate consumer theory as part of microeconomic theory. Among others 
the course discusses the problems related to the budget constraint preferences, utility, revealed preference, intertemportal choice. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, śród‐semestralne środ‐semestralne sprawdziany pisemne, projekt 
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Algebra liniowa / 
Linear algebra 

30   60     90 6 K_W06, K_U06 matematyka 

Treści programowe  

Classes are devoted to the presentation of the basic concepts of linear algebra. These are, among others: systems of linear 
equations and methods of solving them, linear spaces, base and dimension, linear transformations, the determinant of a matrix, 
eigenvalues and eigenvectors, diagonalisation of a matrix, the scalar product and quadratic forms. In addition to mastering the 
techniques of linear algebra aim of the course is to develop student's ability to accurately and logical reason and prepare them for 
the applications of linear algebra in economics. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Analiza  
matematyczna I / 
Mathematical  
analysis I 

30   60     90 5 K_W06, K_U06   matematyka 

Treści programowe  

Introduction to Mathematical Analysis. Understanding the basic concepts, theorems and methods of analysis, with particular 
emphasis on differential and integral calculus of functions of one and several variables. Applications of Mathematical Analysis 
methods in economic issues. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 28 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 370 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1904 
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Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Język obcy (do 
wyboru z oferty UW) 
/Foreign language  
  
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U09  

Treści programowe  
Foreign language classes, other than mother tongue and English. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Przedmioty ogólno‐ 
uniwersyteckie 
(OGUN)/ General 
elective course from 
the University 
curriculum   
Przedmiot do wyboru 

60        60 6   
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Treści programowe  
An elective course chosen from a range of university courses aimed at extending knowledge in other fields of science (during 
studies at least 6 ECTS points need to be gained from the courses in humanities) 

Zgodnie z sylabusem 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Narzędzia  
informatyczne w 
ekonomii / 
IT Tools in  
Economics 

 30       30 3 K_U04, K_U05, K_K03 ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The aim of this course is to let participants get the basic skills of using software tools (advanced Excel, Maxima, R). The course 
also aims at providing the participants with the knowledge of how to choose the proper software tools to the analyzed problems. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne 

Mikroekonomia II / 
Microeconomics II 

30   30     60 
 

6 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_U01, K_U05, K_K01, 
K_K02, K_U07, K_U08, 
K_K03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  
The aim of the course is to familiarize students with intermediate microeconomic theory – module B deals with the issues of supply 
side of the market. The course begins by discussing the production function, than it discusses const and profit maximization. The 
last part is devoted to discussing different market types. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 

Makroekonomia I / 
Macroeconomics I 

30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_U01, K_U05, K_U07, 
K_U08, K_K01, K_K02, 
K_K03 

ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

The course aims at presentation of the basic concepts, categories and simple models of modern macroeconomic analysis. 
Mastering the material should allow the students to understand the functioning of the economy as a whole, studying the structure of 
modern macroeconomic theory and give a solid basis for studying macroeconomics at the intermediate and advanced level. Hence, 
emphasis will be given to mastering of the basic macroeconomic independencies and on differences between short‐term and long‐
term approach to macroeconomics. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, środ-semestralne sprawdziany pisemne, projekt 

Analiza 
matematyczna II / 
Mathematical 
analysis II 

30   60     90 5 K_W06, K_U06 matematyka 

Treści programowe  
Introduction to Mathematical Analysis in several variables. Understanding the basic concepts, theorems and methods of analysis, 
with particular emphasis on differential and integral calculus. Applications in economics. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Rachunkowość I 
/Accounting I 

 30       30 2 K_W01, K_W03, K_W05, 
K_U02, K_U03, K_K01, 
K_K02 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The purpose of the course is to familiarize students with regulatory framework and accountancy rules, financial accounting system, 
which is a logical, complete and compact system, describing assets, sources of their financing, and result of business activities. 
The students will be able to prepare records of economic operations in accounting books and to prepare a preliminary balance 
sheet and profit and loss account. The seminar consists of the theoretical, definitional part realized in the form of lecture and team 
work, consisting of problem‐solving in groups. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, środ‐semestralne sprawdziany pisemne, projekty w grupach 

Rozszerzenie 
ekonomii (do wyboru: 
Historia myśli 

 30       30 3 K_W02, K_U01, K_K01 ekonomia i finanse 
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ekonomicznej /lub/ 
Historia 
Gospodarcza/ lub/ 
Demografia) History 
of economic 
thought/History of 
economics/ 
Demography  
  
Przedmiot do wyboru    

Treści programowe  

The aim of these courses is to develop an understanding of the development of economics as a science, of historical economic 
processes and of historical and current demographical changes. These courses will be based on lectures combined with in‐class 
discussions. Students will learn about the concepts and theories of prominent economists, as well as ways of analyzing and 
interpreting texts, writing papers and preparing scientific presentations.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 32 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 420 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1904 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Język obcy (do 
wyboru z oferty UW) 
/Foreign language  
  
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U09  

Treści programowe  
Foreign language classes, other than mother tongue and English. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Mikroekonomia III / 
Microeconomics III 

 30       30 6 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_U05, K_U07, K, U08, 
K_K01, K_K04 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  
The aim of the course is to familiarize students with the basics of microeconomics and its application in social sciences. The most  
important topics discussed are: market equilibrium, market disturbances, the role of government, external effects, public goods,  
information, welfare economics. 



14 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 

Makroekonomia II/  
Macroeconomics II   

30   30     60 6 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_U05, K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K04 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The course will introduce students to the models and techniques used in modern macroeconomic theory at the intermediate level. It 
is a continuation of “Macroeconomics 1”. The objective of the course, besides specialized knowledge acquisition, is to develop the 
ability of critical thinking, using the quantitative tools in macroeconomic analysis, offering alternative solutions to complex problems, 
defend positions in discussions in an analytically rigorous but lucid way. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, środ‐semestralne sprawdziany pisemne, referat, testy on‐line 

Rachunek 
Prawdopodobieństwa 
/ 
Probability calculus 

30   30     60 
 

6 K_W06, K_U06 matematyka 

Treści programowe  
The objective of the course is to introduce the basic topics of probability calculus, in the extent it may be of use for economists (in 
statistics, econometrics). The content includes the foundations of probability theory, random variables and limit theorems, i.e. topics 
essential for understanding statistic and econometric methods and models.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Finanse I / Finance I  30   30     60 6 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_U02, K_U03, K_K01, 
K_K03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

During the lecture students will get acquainted with such issues as: functions, institutions and features of the financial system, 
traditional and new financial market instruments, assessment of profitability of various financial instruments, analysis of business 
risk together with the criteria for making investment decisions and applying for the financial situation of the company. On the basis 
of the presented theory, students will get acquainted with practical problems. Thanks to this, students learn to identify and solve 
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basic dilemmas appearing in selected segments of the financial market, and to conduct an economic and financial analysis of the 
company. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Rachunkowość II / 
Accounting II 

 30       30 4 K_W01, K_W03, K_W05, 
K_U02, K_U03, K_K01, 
K_K02 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

This course is a continuation of Accounting I. The purpose of the course is to practice accountancy rules learnt in Accounting I, to 
familiarise students with financial statements and to introduce students to basic financial ratios. During the course, students will 
record in accounting books long‐ and short‐term investments and deferrals, accruals and provisions. The students will also prepare 
statement of cash flows and statement of changes in shareholders' equity. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie, środ‐semestralne sprawdziany pisemne, praca w grupach na ocenę 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1904 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Język obcy (do 
wyboru z oferty UW) 
/Foreign language  
  
Przedmiot do wyboru 

   60     60 2 K_U09  

Treści programowe  
Foreign language classes, other than mother tongue and English. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Makroekonomia 
gospodarki otwartej / 
Open Economy 
Macroeconomics 

30   30     60 5 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_U07, K_K03, K_K04 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  
The course is devoted to analyzing the international aspects of macroeconomics. The aim of the course is to provide students with 
knowledge and analytical tools, necessary to understand the functioning of the open economy, and analyze the benefits, threats 
and dilemmas of economic policy associated with the increasing importance of financial integration. The course discusses the 
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balance of payments, the functioning of the currency market and economic policy in an open economy in terms of various 
exchange rate systems, issues related to international capital flows and currency crises and analysis of the conditions for the 
creation of monetary union on the example of the European Monetary Union. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, środ‐semestralne sprawdziany pisemne 

Statystyka 
matematyczna / 
Mathematical 
statistics 

30 
 

  30     60 
 

5 K_W06, K_U06, K_K03 matematyka 

Treści programowe  

The lecture will present basic knowledge and concepts of descriptive statistics and mathematical statistics, or the theory of 
statistical inference. The aim is both to prepare students for further studies and to deepen their knowledge in this field, and to use 
standard statistical procedures in practice (ability to build a statistical model, correct formulation of the problem, calculate and 
interpret basic measures of descriptive statistics and measures of dynamics of phenomena, ability to apply basic methods of 
statistical inference). The lecture will contain, in addition to the outline of the theory, examples of applications. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Finanse II / Finance II  30   30     60 6 K_W01, K_W03, K_U03, 
K_K03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The goal of this course is to present advanced issues and problems relating to financial markets, instruments and investment 
strategies. During the lectures problems of market efficiency, diversification of financial instruments and financial engineering will 
be presented. The course will discuss concepts of selecting securities for investment portfolios, methods of their construction and 
selection of optimal from the investor's point of view.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 
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Rachunek 
inwestycyjny / 
Investment Account 

 30       30 6 K_U01, K_U05, KU03, 
KU04, K_K01, K_K02, 
K_K03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The aim of the course is to familiarize students with the practical aspects of investing. The course is a combination of accounting, 
finance and, financial mathematics. The course consists of three blocks: a) optimization of the portfolio using the Markowitz 
method, b) analysis and creation of the financial part of the business plan, c) company valuation using the discounted cash flow 
method. The aim of the course is to learn independence in conducting economic analyzes, learning to think and creating financial 
reports. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Przedmioty wyboru 
kierunkowego / 
Specialization 
courses 
 
Przedmiot do wyboru 

 60       60 6 K_W01, K_U01 ekonomia i finanse 

Treści programowe  
The course is designed to broaden the knowledge in selected areas of finance and accounting. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie pisemne 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1904 
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 
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Jezyk obcy –  
egzamin / 
Foreign language  
examination  
  
Przedmiot do  
wyboru 

       4 4 2 K_U09  

Treści programowe  

Foreign language examination at B2 level*.   
The foreign language has to be different than mother tongue and different than English  
 
*Zgodnie z regulacją UW student ma możliwość zdawania j. obcego innego niż angielski również na poziomie B1 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin 

Teoria wymiany 
międzynarodowej / 
International trade 
theory 

30   30     60 5 K_W03, K_U01, K_U02, 
K_U08, K_K01, K_U07 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

The aim of the course is to show and explain how the open economy works, connected with the world with trade ties. The lecture 
covers issues related to the theory of international trade and trade policy. The main elements of the theory explaining the causes 
and effects of international trade between countries will be presented. Trade policy instruments and the effects of trade policy  will 
also be shown. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Ekonometria / 
Econometrics 

30   30     60 7 K_W01, K_U04, K_U06, 
K_K03, K_K04 

ekonomia i finanse 
matematyka 

Treści programowe  

The objective of this course is to teach students econometric methods, their theoretical properties and most important applications.  
Lectures will be illustrated with simple empirical examples. Course covers the estimation of parameters in Classical Linear 
Regression Model with Ordinary Least Squares and some extensions like Generalized Least Squares and robust estimation of 
variance matrix. In this context the most important element of statistical inference discussed: estimation, parameter interpretation, 
test the statistical hypotesis, and diagnostics of the estimated model. Upon learning the course material student should be able to 
make inferences about relations between variables in cross section sample. Problem sessions are to teach students how to 
formulate an econometric model, how to estimate it with STATA package and how to interpret the results. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 

Finanse  
międzynarodowe /  
International  
Finance 

 30       30 4 K_W01, K_W002, 
K_W03, K_U02, K_K03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The course is designed to study the main issues in international financial markets and management of international finance. Topics 
to be covered are: operation of exchange market and exchange rate determination models, methods of modern financial 
engineering in multinational corporations, exchange risk hedging, optimal capital structure of multinational corporation, international 
capital markets, borrowing and investing in foreign assets. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 
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Ubezpieczenia / 
Insurance 

30        30 
 

4 K_W04, K_W05, KU02, 
K_U03, K_K02, K_K03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

he aim of the course is to present a general outline of insurance economics and the practical skills of analyzing the financial 
statements of an insurance company. The starting point is to determine the essence of insurance risk, of the insurance service, and 
then the utility of the insurance contract for the insured and the insurer. Another issue is the organization and functioning of the 
insurance market in Poland and in the world. Several lectures will be devoted to the main elements of the insurance company's 
economics: principles of calculating insurance premiums, technical and insurance reserves and reinsurance. This block closes the 
discussion of accounting principles. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Podstawy finansów  
publicznych / 
Introduction to public 
finance 

30        30 5 K_W01, K_U01 ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The aim of the course is to present problems related with assignment, realization and interpretation of public sector activity at 
central and local levels. The course will provide the knowledge of the structure and interrelationships in public finance, methods of 
studying public sector spending and sources of financing (taxes, charges, debt instruments, transfers). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Seminarium 
licencjackie / 
BA seminar  
  
Przedmiot do  
wyboru 

  30      30 3 K_U01; K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U07, 
K_K01, K_K04 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  
The goal of the seminars is to help students to perform in‐depth analysis of a selected economic problem, using descriptive  
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and quantitative tools. During the seminar, the student has to present the results of her/his work in the form of a formal, scientific 
paper. The student learns how to perform statistical analysis that aims to answer a particular research questions and how to 
interpret the research results in the light of the literature on the subject. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Konspekt pracy oraz esej 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 244 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1904 
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Przedmioty ogólno‐ 
uniwersyteckie 
(OGUN)  
General elective 
course from the 
University curriculum  
  
Przedmiot do wyboru 

30        30 3   

Treści programowe  
An elective course chosen from a range of university courses aimed at extending knowledge in other fields of science (during 
studies at least 6 ECTS points need to be gained from the courses in humanities) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Bankowość  
Banking lub  
Bankowość centralna 
/  
Banking or Central 
Banking  

30        30 6 K_W03, K_W04, K_U01, 
K_K02, K_K03 

ekonomia i finanse  
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Przedmiot do wyboru 

Treści programowe  

The aim of the courses is to provide students with theoretical and practical aspects of the functioning of commercial banks and  
central banks in contemporary market economies, with particular emphasis on the tools and goals of monetary policy conducted  
by central banks . During the class, main elements of the central banking theory will be discussed and illustrated by the results of  
empirical research, opinions of central bankers, the media, etc. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

sprawdzian pisemny 

Prawo finansowe / 
Financial Law 

30        30 4 K_K02 ekonomia i finanse 

Treści programowe  
The lecture covers issues related to basic institutions and problems of public finances and financial law, constitutional regulations of 
public finances, tax law, tax law of the European Union, international tax law and banking law.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Seminarium 
licencjackie / 
BA seminar  
  
Przedmiot do wyboru 

  30      30 14 K_U01; K_U02,  K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U07, 
K_K01 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The goal of the seminars is to help students to perform in‐depth analysis of a selected economic problem, using descriptive and 
quantitative tools.  During the seminar, the student has to present the results of her/his work in the form of a formal, scientific paper. 
The student learns how to perform statistical analysis that aims to answer a particular research questions and how to interpret the 
research results in the light of the literature on the subject. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca licencjacka 
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Treści programowe  

The goal of the seminars is to help students to perform in‐depth analysis of a selected economic problem, using descriptive and 
quantitative tools.  During the seminar, the student has to present the results of her/his work in the form of a formal, scientific paper. 
The student learns how to perform statistical analysis that aims to answer a particular research questions and how to interpret the 
research results in the light of the literature on the subject. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

obrona pracy dyplomowej 

Praktyki / 
Internship  
  
Przedmiot do  
wyboru 

       120 120 3 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01, K_K02, K_K03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The purpose of the internship is to use the knowledge acquired during studies and to expand it, improve skills and social 
competences. In particular, internship should include: 

1) in terms of knowledge: application of theoretical and analytical knowledge obtained during academic classes; learning the 
rules functioning in the professional environment, close to the fields of studies offered at the Faculty of Economic Sciences; 
understanding how organizations are functioning in practice (in terms of: principles of work organization, division of 
competences, work culture, procedures or process of work planning); 

2) in terms of skills: broadening the skills of creating reports, communicative presentation of results of independent analyses; 
use of quantitative and qualitative tools for: analysis of socio-economic processes, research on functioning of the economy, 
markets, market institutions, analysis of economic and financial problems and management; the use of methods for: obtaining, 
integrating, processing and analysing quantitative and qualitative data; improvement of the use of professional foreign 
language. 

3) in the field of social competences: developing the ability to cooperate within the organization (including: the use of soft 
competences), effective communication, the ability to plan and organize own and team work (effective time management), 
self-education, adherence to professional ethical standards. 

 
FORM OF PRACTICE: Internship may take the form of:  

1) internship in external entities,  
2) internship in units of the University of Warsaw,  
3) professional work performed on the basis of an employment contract or a civil law contract,  
4) own business,  
5) volunteering.  
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RULES OF CONDUCTING AND ASSESSING THE INTERNSHIP: 
1. The scope of own business or the scope of activities of entities in which the internship will take place must provide the opportunity 

to achieve the learning outcomes defined for the internship’s program. In particular, in the case of the carrying out internship in 
external entities, this means provision of the tutor with competences and experience convergent with the internship program. The 
entity should also provide place and tools necessary for the proper performance of the planned duties.  

2. The internship may take place in the entities/institutions that provide the internship offer for the Faculty of Economic Sciences 
(the list of entities/institutions together with recruitment requirements and procedures is available on the WNE website). Students 
can also benefit from the offers presented by the Careers Office of the University of Warsaw. Students also have the right to 
submit their own suggestions for internship places. In each case, the student is required to obtain acceptance from the internship 
coordinator for the place of internship, its program and the period of internship.  

3. The student carries out an internship with the number of hours specified in the study program. Exceptionally, it is possible to 
undergo internships in a larger number of entities.  

4. The internship may be carried out during the winter or summer holidays (continuous internship) or during the semester but in free 
time from didactic classes (mid-year internship).  

5. The internship is monitored by the internship coordinator, who contacts the student for this purpose by e-mail / phone or in person 
in order to clarify matters related to the internship.  

6. The internship is assessed by the internship coordinator. The basis for the assessment is correct documentation of the internship 
and its program by submitting relevant documentation to the coordinator. During internship credit procedures are assessed for 
the completeness, correctness of the documentation and the acquired competences and skills.  

7. The way the internship is organized, its realization and procedures are evaluated annually by students through the survey. The 
results of the surveys allow for the improvement of procedures and also allow for better recognition of entities/institutions where 
the implementation of internships brings the appropriate learning outcomes. 

8. Procedures ensuring the implementation of the principles of completing and crediting internships are specified in the Resolution 
of the Teaching Council of the Faculty of Economic Sciences of the University of Warsaw. 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

The verification of learning outcomes takes place on the basis of documentation submitted by the student, confirming the 
implementation of internship. They include: certificate of the internship, internship diary and internship reports. Additionally, during 
the internship credit process, the internship coordinator may conduct an interview to check the acquired competences. 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1904 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne Ekonomia, finanse 73% 

Nauki ścisłe i przyrodnicze Matematyka 16% 

Inne  11% 

”. 
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Załącznik nr 18 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 47 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

finanse i rachunkowość 

nazwa kierunku studiów finanse i rachunkowość  

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Finance and Accounting 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia  

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki  

liczba semestrów 6  

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat  

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 
ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia 

92 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

6 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne Ekonomia i finanse 84% Ekonomia i finanse 

Nauki ścisłe i przyrodnicze Matematyka 16%  

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Finanse i Rachunkowość  
Poziom kształcenia: pierwszy stopień  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01  Zna i rozumie teorie mikro i makroekonomii, matematyki, statystyki, ekonometrii, a także i ich zastosowania 
w modelowaniu procesów społecznych i ekonomicznych.  

P6S_WG  

K_W02  Zna i rozumie funkcjonowanie gospodarki, rynków finansowych, instytucji finansowych oraz banków 
komercyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych aspektów finansowych, 
inwestowania oraz prowadzenia rachunkowości.  

P6S_WG, 
P6S_WK  

K_W03  Zna i rozumie złożoność wyzwań polityki pieniężnej, wpływu sytuacji makroekonomicznej na 
funkcjonowanie sektora bankowego oraz stabilności systemu finansowego.  

P6S_WG, 
P6S_WK  
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K_W04  Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego stosowanego przez 
finansistę w odniesieniu zarówno do źródeł wiedzy, jak również do źródeł danych i narzędzi 
informatycznych.  

P6S_WK  

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01  Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i 
ekonometrycznych połączoną z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, 
Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych i obróbki danych. Potrafi 
dobierać i stosować metody i narzędzia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

P6S_UW, 
P6S_UK  

K_U02  Potrafi wykorzystać teorie mikro i makroekonomiczne do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych 
w oparciu o metodę naukową oraz oceny procesów gospodarczych w debatach.  

P6S_UW, 
P6S_UK, 
P6S_UU  

K_U03  Potrafi zastosować w praktyce podstawowe i zaawansowane instrumenty finansowe wycenę 
przedsiębiorstwa oraz ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów życia gospodarczego.  

P6S_UW, 
P6S_UK, 
P6S_UO, 
P6S_UU  

K_U04  Potrafi kalkulować składki ubezpieczeniowe, prawidłowo wyceniać ryzyko, stosować zasady i standardy 
rachunkowości .  

P6S_UW, 
P6S_UK, 
P6S_UO  

K_U05  Potrafi wykorzystać wiedzę rachunkową w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw.  P6S_UW, 
P6S_UK, 
P6S_UO, 
P6S_UU  

K_U06  Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki prawidłowo zaplanowanych i zorganizowanych 
samodzielnych lub zespołowych analiz, a następnie brać udział w debatach, krytycznie odnosić się do 
wyników analiz i zestawiać je z badaniami naukowymi w ekonomii i finansach.  

P6S_UK, 
P6S_UO, 
P6S_UU  

K_U07  Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 z użyciem terminologii specjalistycznej 
potrzebnej do pracy i prowadzenia badań w dziedzinie ekonomii i finansów.  

P6S_UK  

K_U08  Potrafi rozwijać swoją wiedzę, samodzielnie kształcić się przez całe życie.  P6S_UU  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01  Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.  P6S_KK, 
P6S_KO  

K_K02  Jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych, realizuje podjęte zobowiązania, a także 
rozwija i upowszechnia zdobyte kompetencje i wiedzę.  

P6S_KR  

K_K03  Jest gotów do krytycznej oceny dorobku, teorii i najnowszych koncepcji ekonomii i finansów. Uznawania 
zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności 
w  samodzielnym ich rozwiązywaniu.  

P6S_KK  
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Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

 

Nazwa kierunku studiów: Finanse i Rachunkowość 
Nazwa specjalności: Finanse Publiczne i Podatki 
Poziom kształcenia: pierwszy stopień  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol 
efektów 

uczenia się 
dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 Ma wiedzę z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych 
niezbędną do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych 
i  zarządczych. 

KW_01 

S_W02 Ma wiedzę zakresu teorii mikro i makroekonomicznej potrzebną do modelowania procesów społeczno-
ekonomicznych. 

KW_01 

S_W03 Ma wiedzę na temat prawnych, ekonomicznych i społecznych aspektów podatków i ceł, w szczególności 
zna i rozumie terminologię i metodykę prawną związaną z prawem podatkowym, postępowaniem 
podatkowym, administracyjnym, sądowym oraz celnym, jak również związaną z administracją skarbową. 
Zna podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego oraz celnego. 

KW_02 
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S_W04 Ma wiedzę z zakresu rachunkowości w tym rachunkowości podatkowej i budżetowej, rozumie zasady 
księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, rozumie rolę rachunkowości w zarządzaniu 
podmiotami prywatnymi i publicznymi,  zna metody zarządzania w obu typach podmiotów. 

KW_02 

S_W05 Ma interdyscyplinarną wiedzę o sektorze publicznym i jego finansach,  rozumie rolę sektora publicznego 
w gospodarce i społeczeństwie, w szczególności ma wiedzę na temat funkcjonowania sektora finansów 
publicznych w Polsce. 

KW_02; KW_03 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 Potrafi wykorzystywać teorię mikro i makroekonomiczną do modelowania procesów społeczno-
ekonomicznych w oparciu o metodę naukową. 

KU_02 

S_U02 Potrafi analizować i formułować opinie na temat działania sektora publicznego w tym na temat systemów 
podatkowych, długu publicznego, decentralizacji. 

KU_02, KU_03 

S_U03 Potrafi projektować i oceniać rozwiązania podatkowe z punktu widzenia osoby fizycznej, przedsiębiorstwa, 
budżetów publicznych. Potrafi ocenić ryzyka nieprawidłowego rozliczania podatków w kontekście Kodeksu 
karnego skarbowego. 

KU_01, KU_03, KU_04 

S_U04 Potrafi wykorzystywać wiedzę ekonomiczną i prawną do  zarządzania w sektorze publicznym i prywatnym 
oraz na styku tych sektorów,  

KU_04, KU_05 

S_U05 Umie tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, także w języku obcym 
na poziomie B2. 

KU_07 

S_U06 Posiada umiejętność planowania, dobrej organizacji pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego 
samokształcenia się Potrafi brać udział w debatach, krytycznie odnosić się do wyników własnych analiz 
i  zestawić je z badaniami naukowymi w obszarze finansów publicznych i ekonomii opodatkowania. 

KU_01, KU_06  K_U08,  
 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 Jest gotów do podnoszenia zdobytych kwalifikacji, korzystając z pracy własnej jak i wiedzy ekspertów. 
Posiada umiejętność planowania, dobrego organizowania pracy własnej i  zespołowej. 

KK_03; KK_01 

S_K02 Rozumie zasadność i jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. KK_02 

S_K03 Posiada świadomość korzyści ekonomicznych płynących z kompleksowego zarządzania procesami, 
danymi i kadrami w procesie podejmowania strategicznych decyzji w podmiotach sektora publicznego 
i  prywatnego. 

KK_01 

S_K04 Jest gotowy korzystać ze swojej wiedzy w realizacji zadań na rzecz środowiska społecznego. KK_01 

OBJAŚNIENIA  
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Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 

Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Kierunek Finanse i Rachunkowość 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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     Symbole efektów 
uczenia się dla programu 

studiów  

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 

przedmiot 
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Język obcy(preferowany 
angielski ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

    60    60 2 KU_07  
 

- 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom 
kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Bezpieczeństwo i higiena 
pracy  
 

       4 4 0,5 -  

Treści programowe  
Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

Podstawy ochrony 
własności intelektualnej 

       6 6 0,5 KW_04; KK_02  
 

 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi ogólnymi aspektami 
prawa własności przemysłowej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach dotyczących praw własności 
intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie miał świadomość zakresu stosowania 
ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność tych zagadnień. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

Wstęp do ekonomii  
 

30        30 3 KW_01; KU_02; KK_03  
 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest: 
- Zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii  
- Omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych  
- Przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów Wiodącym 
motywem kursu jest chęć pokazania w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej skali (mikroekonom icznej, 
makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten uzupełniany (a częściowo także zastępowany) jest innymi mechanizmami 
regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, Praca Ustna, Esej 
 

Rozszerzenie ekonomii . 
Przedmiot do wyboru: 
Historia myśli 
ekonomicznej /lub/ 
Historia gospodarcza/ 
lub/ Demografia 

 60       60 6 KW_01; KU_02; K_U06; 
K_U08;KU_07; KK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem wykładu ,,Historia myśli ekonomicznej’’ jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. Celem wykładu jest dokonanie historycznej 
rekonstrukcji rozwoju ekonomii, czyli prezentacji idei i teorii na szerszym tle epoki, w kontekście czynników gospodarczych, politycznych 
i  kulturowych. 
Celem wykładu ,,Historia gospodarcza’’ jest zdobycie przez studenta umiejętności analizy zjawisk ekonomicznych w długiej perspektywie, 
poprzez analizę porównawczą oraz kontekstową. Zajęcia rozszerzają wiedzę ekonomiczną studenta i pozwalają zrozumieć genezę 
współczesnej gospodarki oraz instytucjonalne uwarunkowania nowoczesnego wzrostu gospodarczego. Wiedza zdobyta podczas zajęć stanowi 
dobrą podstawę do dalszego studiowania mikro- i makroekonomii. Student nabywa bowiem umiejętności krytycznego patrzenia na zjawiska, 
procesy i teorie ekonomiczne, dostrzegania zmienności poglądów ekonomicznych w historycznym procesie formowania się gospodark i, potrafi 
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dokonać krytycznej analizy i oceny pozytywistycznych i antypozytywistycznych wyjaśnień socjoekonomicznych. Dodatkowo student nabywa 
umiejętności przygotowywania tekstu akademickiego, formułowania hipotez badawczych, zdobywania i porządkowania wiedzy, informacji, 
analizy i interpretacji danych. 
Celem wykładu ,,Demografia’’ jest zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej stosowanymi w celu wyjaśnienia współczesnych 
zjawisk ludnościowych zarówno na poziomie jednostek jak i całych społeczności, a także analiza współzależności zjawisk demograficznych 
i  gospodarczych. Nacisk zostanie położony na opisanie zakresu w jakim metody analizy ekonomicznej są w stanie poprawnie opisywać 
i  przewidywać zachowania ludzkie w ramach demografii (dobór partnerski, dzietność, migracje, itd.). Wymiernym efektem kształcenia jest 
poszerzenie zdobywanej w trakcie studiów matematycznych wiedzy z zakresu optymalizacji o jej praktyczne zastosowanie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, esej, praca ustna 

Mikroekonomia I  
 

30   30     60 4 KW_01; KU_02; KK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią konsumenta w ramach teorii mikroekonomii  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Algebra liniowa  
 

30   60     90 6 KW_01; KU_01; KK_01  
 

Matematyka 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu podstawowych pojęć algebry liniowej. Omawiane są między innymi: układy równań liniowych i metody ich 
rozwiązywania, przestrzenie liniowe, baza i wymiar, przekształcenia liniowe, rząd i wyznacznik macierzy, wektory i wartości własne, 
diagonalizacja i potęgowanie macierzy, iloczyn skalarny, formy kwadratowe, elementy programowania liniowego. Oprócz opanowania technik 
algebry liniowej celem zajęć jest wyrobienie u słuchaczy umiejętności precyzyjnego i logicznego rozumowania oraz przygotowanie do 
stosowania metod algebry liniowej w ekonomii.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Analiza matematyczna I  
 

30   60     90 5 KW_01; KU_01; KK_01  
  

Matematyka 

Treści programowe  

Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym uwzględnieniem 
rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy Matematycznej w zagadnieniach 
ekonomicznych.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 
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Prawo z elementami 
prawa handlowego  
 

30        30 3 K_W02; KW_04; KK_02  
 
 

Nauki prawne  
 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu jest 
kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie w praktyce obrotu 
powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. W ramach cyklu wykładów 
przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 
prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji 
dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 430 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
2148 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów  

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 

przedmiot 
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Język obcy (preferowany 
angielski ekonomiczny)  
Przedmiot do wyboru  

    60    60 2 KU_07  
 
 

- 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom 
kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem  

Business English B2 – 
egzamin WNE  
 

       4 4 1 KU_07  
 

 

Treści programowe  Egzamin sprawdzający umiejętności językowe z zakresu angielskiego ekonomicznego na poziomie B2.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Wychowanie fizyczne  
Przedmiot do wyboru  

       30 30 0 - - 

Treści programowe  Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

- 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie (OGUN)  
Przedmiot do wyboru  

60        60 6 -  



11 
 

Treści programowe  
Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki 

(w  całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 

Narzędzia informatyczne 
w ekonomii  
 

 30       30 3 KW_01; KW_04; KU_01; 
K_U06; KK_01  
 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi technikami informatycznymi przydatnymi w codziennej pracy ekonom isty. 
W  trakcie zajęć zorganizowanych w formie laboratoriów studenci nabywają umiejętność posługiwania się wybranymi narzędziami 
informatycznymi (zaawansowany Excel, Maxima, R) oraz umiejętności dobierania odpowiedniego narzędzia analitycznego do rozwiązania 
typowego problemu z zakresu analizy ekonomicznej. Student zapoznaje się także z technikami informacyjno – komunikacyjnymi.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna 

Mikroekonomia II  
 

30   30     60 5 KW_01; KU_02; KK_03  
 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią mikroekonomii – moduł B dotyczy zagadnień związanych z podażową 
stroną rynku.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Makroekonomia I  
 

30   30     60 5 KW_01; KW_03; KU_02; 
KK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest prezentacja podstawowych pojęć, kategorii oraz prostych modeli współczesnej analizy makroekonomicznej. Opanowanie 
materiału powinno umożliwić zrozumienie funkcjonowania gospodarki jako całości, poznanie struktury współczesnej teorii makroekonomicznej 
oraz dać solidną podstawę do studiowania makroekonomii na poziomie średnim i zaawansowanym. Stąd też duży nacisk położony zostanie na 
rzetelne opanowanie podstawowych zależności makroekonomicznych z wyraźnym wyodrębnieniem zależności krótko i długookresowych. 
Zasadniczym przedmiotem rozważań będzie jednak analiza krótkookresowa. Analizy będą poparte samodzielną pracą z danymi empirycznymi. 
Przygotowanie do stosowania metod algebry liniowej w ekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Analiza matematyczna II  30   60     90 5 KW_01; KU_01; KK_01 Matematyka  
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Treści programowe  
Celem zajęć jest wprowadzenie do analizy matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod analizy matematycznej 
w  zagadnieniach ekonomicznych.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Prawo z elementami 
prawa handlowego  
 

30        30 
 

3 KW_02; KW_04; KK_02  
 
 

Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu jest 
kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie w praktyce obrotu 
powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. W ramach cyklu wykładów 
przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 
prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji 
dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 424  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2148 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci 
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Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 
przedmiot 

Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności   
 

Język obcy (preferowany 
angielski ekonomiczny)  
Przedmiot do wyboru  

    60    60 2 KU_07  
 
 

- 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom 
kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem  

Wychowanie fizyczne  
Przedmiot do wyboru  

       30 30 0 - - 

Treści programowe  Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

- 

Mikroekonomia III  
 

 30       30 6 KW_01; KW_03; KU_02; 
KK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami mikroekonomii i jej zastosowaniem w naukach społecznych. Najważniejsze omawiane 
tematy to: równowaga rynkowa, zaburzenia rynkowe, rola rządu, efekt zewnętrzne, dobra publiczne, informacja, ekonomia dobrobytu.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 
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Makroekonomia II  
 
 

30   30     60 6 KW_01; KW_03; KU_02; 
KK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest wprowadzenie pojęć i narzędzi niezbędnych do makroekonomicznej analizy zjawisk i procesów gospodarczych na 
poziomie średniozaawansowanym. Zajęcia te są kontynuacją przedmiotu "Makroekonomia I" i jednocześnie stanowią podbudowę do 
wprowadzenia narzędzi umożliwiających opis zjawisk i procesów gospodarczych na poziomie zaawansowanym. Pierwsza część wykładu jest 
poświęcona krótkookresowym wahaniom dochodu oraz efektywności polityk gospodarczych. Część druga dotyczy problematyki wzrostu 
gospodarczego. W oparciu o teorię neoklasyczną dyskutowane są długookresowe determinanty poziomu i stopy wzrostu dochodu. Część 
trzecia koncentruje się na znaczeniu oczekiwań dla procesów gospodarczych, w tym na roli oczekiwań w decyzjach dotyczących konsumpcji 
i  inwestycji.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Rachunek 
Prawdopodobieństwa  
 

30   30     60 6 KW_01; KU_01; KU_04; 
KK_01  
 

Matematyka 

Treści programowe  
Elementarny rachunek prawdopodobieństwa, zmienne losowe i ich rozkłady, twierdzenia graniczne.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Finanse I lub Finanse I 
(ACCA)  
Przedmiot do wyboru  

30   30     60 6 KW_02; KU_03; KK_01; 
KK_03  
 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Głównym celem wykładu ,,Finanse I’’ jest połączenie wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem instrumentów 
i  metod wykorzystywanych na rynkach finansowych, z uwzględnieniem roli państwa we współtworzeniu stabilnego systemu finansowego. 
W  ramach zajęć student pozna rolę systemu finansowego w gospodarce, główne instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego oraz 
wykorzystanie ich do wybranych strategii, sprawozdawczość finansową spółki i jej ogólną ocenę sytuacji finansowo-ekonomicznej, a następnie 
kryteria wyboru projektów inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Student pozna przy tym główne narzędzia z analizy 
fundamentalnej i analizy technicznej dla aktywów finansowych. W grupie instrumentów finansowych zostaną również przedstawione wybrane 
instrumenty pochodne.  
Podczas wykładu ,,Finanse I (ACCA)’’ studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: funkcje, instytucje i cechy systemu finansowego, 
tradycyjne i nowe instrumenty rynku finansowego, ocena dochodowości różnych instrumentów finansowych, analiza ryzyka działalności 
gospodarczej wraz z kryteriami podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wnioskowaniem o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wykład ma 
formę spotkań bezpośrednich. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z przykładowymi problemami praktycznymi. Dzięki 
temu studenci uczą się identyfikować oraz rozwiązywać podstawowe dylematy pojawiające się w wybranych segmentach rynku finansowego, 
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a  także przeprowadzać analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Wykład ten może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania 
dyplomu ACCA.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmioty dla kierunku Finanse i rachunkowość 
 

Rachunkowość 
finansowa 
 

 30       30 4 

KW_02; KU_03; KU_04; 
KU05; K_U06; K_U08; 
KK_01; KK_02  
 
 

Ekonomia i finanse  
 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami systemu informacyjnego rachunkowości finansowej, odzwierciedlającego zasoby (majątek), 
źródła ich finansowania oraz wyniki działalności gospodarczej. Po opanowaniu zagadnień omawianych na zajęciach studenci będą potrafili 
prowadzić ewidencję operacji gospodarczych w księgach rachunkowych oraz sporządzić na podstawie zestawienia obrotów i sald wstępny 
bilans (równowaga aktywów i pasywów) oraz rachunek zysków i strat. Zajęcia składają się z części teoretycznej, definicyjnej, realizowanej 
w  formie wykładu i pracy samodzielnej oraz zespołowej, polegającej na rozwiązywaniu zadań indywidualnie i w grupie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie (OGUN) 
Przedmiot do wyboru 

30        30 3 - 
 

 

Treści programowe  
Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki 

(w  całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze dla Finanse i Rachunkowość):33 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze dla Finanse i Rachunkowość): 360 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2148 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość 
Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e
m

: 
li
c
z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a
ję

ć
 

R
a
z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów  

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 
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Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności  
 

Język obcy (preferowany 
angielski ekonomiczny)  
Przedmiot do wyboru  

    60    60 2 KU_07  
 
 

- 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom 
kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem  

Wychowanie fizyczne  
Przedmiot do wyboru  

       30 30 0 - - 

Treści programowe  Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

- 

Makroekonomia 
gospodarki otwartej  
 

30   30     60 5 KW_01; KW_03; KU_02; 
KK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Wykład z Makroekonomii Gospodarki Otwartej obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki w warunkach powiązań 
finansowych i kapitałowych z resztą świata. Przedstawiane są problemy bilansu płatniczego, funkcjonowania rynku walutowego oraz polityki 
gospodarczej w gospodarce otwartej w warunkach różnych systemów kursowych, kwestie związane z międzynarodowymi przepływami kapitału 
i  kryzysami walutowymi oraz analizę warunków tworzenia unii walutowej na przykładzie Europejskiej Unii Monetarnej (EMU).  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Ekonomia polityczna  
 

30   30     60 5 KW_01; KW_02; KU_02; 
KK_02; KK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem nauczania ekonomii politycznej jest wyjaśnienie mechanizmów społeczno-politycznych determinujących procesy gospodarowania oraz 
dokonanie analizy skutków społecznych tych procesów. Zajęcia z tego przedmiotu mają też na celu przygotowanie studentów do bardziej 
kompleksowego i interdyscyplinarnego sposobu analizowania zjawisk gospodarczych niż ma to miejsce w standardowym ujęciu mikro- 
i  makroekonomii. W realizacji zajęć duża uwaga zostanie położona na zdobywanie nowych umiejętności metodologicznych i na aktywności 
studentów w trakcie zajęć. Przedmiot ten jest prowadzony w formie wykładów i ćwiczeń, ściśle ze sobą powiązanych tematycznie. Zajęcia są 
przeznaczone dla studentów II roku, którzy ukończyli podstawowe kursy z mikroekonomii i makroekonomii.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Statystyka matematyczna  
 

30   30     60 5 KW_01; KU_01; KU_04; 
KK_01  
 

Matematyka 

Treści programowe  

Na wykładzie przedstawione będą podstawowe wiadomości i pojęcia statystyki opisowej i statystyki matematycznej, czyli teorii wnioskowania 
statystycznego. Celem jest zarówno przygotowanie słuchaczy do dalszych studiów i pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie, jak i do samodzielnego 
posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi (umiejętność budowy modelu statystycznego, poprawnego 
sformułowania problemu, obliczania i interpretacji podstawowych miar statystyki opisowej i miar dynamiki zjawisk, umiejętność stosowania 
podstawowych metod wnioskowania statystycznego). Wykład zawierać będzie, oprócz zarysu teorii, przykłady zastosowań. Do zrozumienia 
wykładu istotne będzie wcześniejsze opanowanie przez słuchaczy wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa, w zakresie 
jednosemestralnego kursu.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Finanse II lub Finanse II 
(ACCA)  
Przedmiot do wyboru  

30   30     60 6 KW_02, KU_03, KK_01; 
KK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Głównym celem wykładu ,,Finanse II’’ jest połączenie wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem 
zaawansowanych instrumentów i metod wykorzystywanych na rynkach finansowych. W ramach zajęć student pozna strategie spekulacy jne, 
hedgingowe i arbitrażowe dla wybranych zaawansowanych instrumentów finansowych (kontraktów terminowych futures i forward, opcji oraz 
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swapów). Student pozna również metody wyceny zaawansowanych instrumentów finansowych oraz metod budowania portfeli inwestycyjnych 
z  wykorzystaniem teorii rynku kapitałowego.  
W ramach wykładu ,,Finanse II (ACCA)’’ omówione zostaną zagadnienia związane z zaawansowanym instrumentarium finansowym. Studenci 
zapoznają się z teorią portfelową, modelami rynku kapitałowego, a także instrumentami finansowymi rynku terminowego: kontraktami futures 
i  forward, opcjami oraz swapami, które mogą być wykorzystane w strategiach ograniczania ryzyka. Wykład ma formę spotkań bezpośrednich, 
podczas których nacisk jest położony na aktywne uczestnictwo studentów w spotkaniach. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci 
zapoznają się z przykładowymi problemami praktycznymi. Wykład ten może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania dyplomu ACCA.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmioty dla kierunku Finanse i Rachunkowość 

Rachunkowość 
finansowa  

 

 30       30 4 KW_02; KU_03; KU_0; 
,KU_05 ; K_U06; K_U08; 
KK_01; KK_02 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami systemu informacyjnego rachunkowości finansowej, odzwierciedlającego zasoby (majątek), 
źródła ich finansowania oraz wyniki działalności gospodarczej. Po opanowaniu zagadnień omawianych na zajęciach studenci będą potrafili 
prowadzić ewidencję operacji gospodarczych w księgach rachunkowych oraz sporządzić na podstawie zestawienia obrotów i sald wstępny 
bilans (równowaga aktywów i pasywów) oraz rachunek zysków i strat. Zajęcia składają się z części teoretycznej, definicyjnej, realizowanej 
w  formie wykładu i pracy indywidualnej oraz zespołowej, polegającej na rozwiązywaniu zadań samodzielnie lub w grupie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, Projekt, Test 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze dla Finanse i Rachunkowość):27 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze dla Finanse i Rachunkowość): 360 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2148 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość 
Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 

przedmiot 
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Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności  
 

  
Teoria wymiany 
międzynarodowej  
 

30   30     60 5 KW_02; KW_03; KU_02; 
KK_03  
 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest ukazanie i wyjaśnienie jak funkcjonuje gospodarka otwarta, powiązana ze światem więzami handlowymi. Podstawowe treści 
wykładu obejmują zagadnienia związane z teorią handlu międzynarodowego i polityką handlową. Przedstawione zostaną główne elementy teorii 
wyjaśniające przyczyny i skutki handlu międzynarodowego pomiędzy krajami. Pokazane zostaną również instrumenty polityki handlowej i skutki 
ich stosowania. Na wykładzie omawiane są główne modele teorii handlu i polityki handlowej oraz odniesienia do ich empirycznej weryfikacji. 
Uzupełnieniem są ćwiczenia, w trakcie których rozwiązuje się głównie zadania obliczeniowe, ilustrujące główne elementy teorii handlu i polityki 
handlowej.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Ekonometria 
30   30     60 7 KW_01; KW_04; KU_01; 

KU_02; KK_01; KK_03  
 

Ekonomia i finanse, 
matematyka  
 

Treści programowe  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i najważniejszymi 
zastosowaniami. Głównym celem wykładów jest zapoznanie studentów z teorią ekonometrii. Wykłady ilustrowane są prostymi przykładami 
empirycznymi. Bardziej rozbudowane przykłady empiryczne omawiana będą na ćwiczeniach. Na wykładach omawiana będzie problematyka 
estymacji w Klasycznym Modelu Regresji Liniowej za pomocą Metody Najmniejszych Kwadratów. Pierwsza część kursu poświęcona zostanie 
na przedstawienie modelu, jego założeń i sposobu estymacji oraz interpretacji. W drugiej części studenci zostaną zapoznani ze sposobami 
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testowania hipotez, diagnostyki modelu i konsekwencjami braku spełnienia poszczególnych założeń. Po wykładzie student powinien potrafić 
prawidłowo zbadać związki między zmiennymi w próbie przekrojowej oraz zinterpretować wyniki prostego badania statystycznego.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Seminarium licencjackie  
Przedmiot do wyboru  

  30      30 3 KW_02; KW_03; KU_01; 
KU_02; KU_06; 
KU_08;KU_07; KK_02; 
KK_03  
 
 

Ekonomia i finanse, 
matematyka  
 

Treści programowe  

Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej, za pomocą poznania teorii z finansów i rachunkowości, 
kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 
Tematyka wg wyboru studenta i sylabusu.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej, projekt 

Praktyka zawodowa   
     

120 120 3 
KK_02; KK_01; KU_03; 

KU_02 
 

 

Treści programowe  

TREŚCI PROGRAMOWE: 
Celem praktyk jest wykorzystywanie wiedzy zdobytej podczas studiów i jej poszerzanie, doskonalenie umiejętności oraz kompetencji 
społecznych. W szczególności praktyki mogą obejmować:  
1) w zakresie wiedzy: zastosowanie wiedzy teoretycznej i analitycznej, uzyskanej podczas zajęć akademickich; poznanie zasad 

funkcjonowania środowiska zawodowego, bliskiego kierunkom oferowanym na Wydziale Nauk Ekonomicznych; zrozumienie, jak 
funkcjonują organizacje w praktyce (w zakresie: zasad organizacji pracy, podziału kompetencji, kultury pracy, procedur, czy procesu 
planowania pracy);  

2) w zakresie umiejętności: poszerzenie umiejętności tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz; 
wykorzystanie narzędzi ilościowych i jakościowych do: analizy procesów społeczno-ekonomicznych, badania funkcjonowania gospodarki, 
rynków, instytucji rynkowych, analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych; wykorzystanie metod pozyskiwania, 
integrowania, przetwarzania i analizowania danych ilościowych oraz jakościowych; doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem 
obcym w sytuacjach zawodowych. 

3) w zakresie kompetencji społecznych: wykształcenie umiejętności współpracy w organizacji (w tym: wykorzystanie kompetencji miękkich), 
skuteczne komunikowanie się w organizacji, umiejętność planowania i organizacja pracy własnej i zespołowej (efektywne zarządzanie 
czasem), samokształcenie się, przestrzeganie zawodowych standardów etycznych. 

 
FORMA PRAKTYKI: 
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Praktyki zawodowe mogą mieć formę: 
1) praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych,  
2) praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego, 
3) pracy zawodowej wykonywanej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, 
4) własnej działalności gospodarczej, 
5) wolontariatu.  
 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYKI: 
1. Zakres własnej działalności gospodarczej, czy zakres działalności podmiotów, w których odbywać się będzie praktyka zawodowa, muszą 

zapewniać możliwość osiągnięcia efektów uczenia się, zdefiniowanych dla praktyk zawodowych. W szczególności, w przypadku realizacji 
praktyk w podmiotach zewnętrznych oznacza to zapewnienie przez podmiot oferujący praktykę opiekuna praktyki o kompetencjach 
i  doświadczeniu zbieżnym z programem praktyki. Należy też oczekiwać udostępnienia miejsca i narzędzi pracy niezbędnych dla 
właściwego wykonania zaplanowanych obowiązków.  

2. Praktyka może odbywać się w podmiotach/instytucjach, które udostępniają ofertę praktyk dla WNE (wykaz podmiotów wraz z wymogami 
i  procedurami rekrutacji jest udostępniany na stronie internetowej WNE). Studenci mogą również korzystać z ofert przedstawianych przez 
Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci mają także prawo przedstawić własne propozycje miejsc praktyk. W każdym przypadku 
student jest zobowiązany przed rozpoczęciem praktyki uzyskać od koordynatora praktyk akceptację miejsca praktyki, jej programu i okresu 
realizacji.  

3. Praktykę zawodową w wymiarze godzinowym określonym programem studiów student odbywa w jednym podmiocie. Tylko w wyjątkowych 
sytuacjach możliwe jest odbycie praktyk w większej liczbie podmiotów.  

4. Praktyka może być odbywana podczas wakacji zimowych lub letnich (praktyka ciągła) oraz w trakcie trwania semestru, w czasie wolnym od 
zajęć dydaktycznych (praktyka śródroczna).  

5. Odbywanie praktyki jest monitorowane przez koordynatora praktyk, który w tym celu utrzymuje ze studentem/studentką kontakt 
e- mailowy/telefoniczny lub osobisty w celu wyjaśniania spraw związanych z praktyką.  

6. Praktyka zaliczana jest na ocenę przez koordynatora praktyk. Podstawą do wystawienia oceny jest poprawne udokumentowanie real izacji 
praktyki i jej programu poprzez przedłożenie koordynatorowi stosownej dokumentacji. Podczas procedury zaliczania praktyki oceniane są 
kompletność i poprawność merytoryczna dokumentacji oraz zdobyte kompetencje i umiejętności. 

7. Sposób organizacji praktyki, jej przebieg oraz procedury są poddawane ewaluacji przez studentów. Wyniki analiz są wykorzystywane przy 
doskonaleniu programów studiów, a także pozwalają na identyfikację miejsc/podmiotów, w których realizacja praktyk przynosi pożądane 
efekty uczenia się. 

Procedury zapewniające realizację zasad odbywania i zaliczania praktyk określa Uchwała Rady Dydaktycznej WNE UW 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się na podstawie przedłożonej przez studenta dokumentacji potwierdzającej realizację praktyki, w tym: 
zaświadczenia o odbyciu praktyki, dziennika praktyki oraz sprawozdania z przebiegu praktyki. Dodatkowo, w trakcie procesu zaliczenia praktyki, 
koordynator praktyk może przeprowadzić rozmowę sprawdzającą kompetencje zdobyte przez studenta podczas praktyki 

Przedmioty dla kierunku Finanse i Rachunkowości 

Język obcy – egzamin 
Przedmiot do wyboru 

  

       4 4 2 KW_07  
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Treści programowe  Egzamin z języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny; Egzamin ustny 

Instrumenty finansowe  30       30 3 KW_02; KW_03; KU_03; 
KU_04; K_U06; K_U08; 
KK_01 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi konstrukcjami i wykorzystaniem instrumentów finansowych w gospodarce ze 
szczególnym uwzględnieniem finansowych produktów bankowych, na tle bieżącego stanu rozwoju polskiego systemu finansowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej, Test 

Ubezpieczenia 30        30 4 KW_01; KW_02; KU_01; 
KU_03; KU_04; KK_03 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Przedstawienie zarysu ekonomii ubezpieczeń oraz przybliżenie praktycznej umiejętności analizy sprawozdań finansowych ubezpieczyciela. 
Punktem wyjścia jest ustalenie istoty ryzyka ubezpieczeniowego, istoty usługi ubezpieczeniowej oraz spojrzenie na ubezpieczenie 
z  perspektywy mikroekonomii. Następnie - organizacja i funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego w Polsce i na świecie. Kilka wykładów 
poświęconych zostanie głównym elementom ekonomiki towarzystwa ubezpieczeniowego: zasadom kalkulacji składki, rezerwom 
ubezpieczyciela oraz reasekuracji. Blok ten zamyka omówienie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej oraz instrumentów regulacji rynku ze 
szczególnym uwzględnieniem reformy Solvency II. Ostatnia część wykładu dokonuje przeglądu wybranych segmentów rynku 
ubezpieczeniowego: ubezpieczeń życiowych i finansowych. Zajęcia podsumowuje wykład nt. zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i roli, 
którą w zarządzaniu ryzykiem ma do spełnienia ubezpieczenie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

kolokwium zaliczeniowe: zadania oraz pytania opisowe 

Warsztaty finansowe 
(ACCA) 

30   30     60 3 KW_02; KU_01; KU_03; 
KU_05; K_U06; K_U08; 
KK_01; KK_02 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wyceną bilansową aktywów i pasywów, metodologią testowania aktywów na wypadek utraty wartości 
oraz metodami konsolidacji sprawozdań finansowych metodą pełną i metodą praw własności. W ramach zajęć studenci będą rozwiązywali 
zadania praktyczne w grupach. Przedmiot jest przeznaczony dla studentów studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość, którzy 
opanowali wiedzę z rachunkowości i finansów I. Egzamin pisemny, składającej się z 3 zadań (w sumie 40 pkt) dotyczących sporządzania 
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz 10 pytań testowych (10 pkt), dotyczących sprawozdawczości 
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finansowej (w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych) według MSSF. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prac przygotowywanych 
w  grupach, gdzie analizowane są problemy związane ze sporządzeniem sprawozdań finansowych na przykładach konkretnych spółek 
giełdowych.  
II część zajęć dotyczy wyceny przedsiębiorstw, podczas której studenci zostaną zapoznani z metodą dochodową DCF i porównawczą 
(mnożników rynkowych, porównywalnych spółek giełdowych). Szczególna uwaga zostanie zwrócona na prognozy finansowe (sprawozdan ie 
finansowe pro forma) oraz analizę wrażliwości uzyskanych wyników na przyjęte założenia modeli (problem przedziałów ufności dla prognoz). 
Zaliczenie na podstawie pięcioczęściowej pracy zespołowej z wyceny przedsiębiorstwa opracowanej w zespole dwuosobowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, Projekt 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze dla Finanse i Rachunkowość):30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze dla Finanse i Rachunkowość):394 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2148 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość 
Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów  

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 
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Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności  
 

Seminarium licencjackie  
Przedmiot do wyboru  

  30      30 14 KW_02; KW_03; KU_01; 
KU_02; K_U06; K_U08; 
KU_07; KK_02; KK_03  
 

Ekonomia i finanse, 
matematyka 

Treści programowe  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z finansów 
i  rachunkowości, kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych 
dziedzinach. Student w ramach zajęć przygotowuje się również do egzaminu dyplomowego.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca dyplomowa 

Zarządzanie 
 

60        60 4 KW_01; KW_02; KW_04; 
KU_03; KU_04; KU_05; 
K_U06; K_U08: KK_01; 
KK_02; KK_03;  
 
 

Nauki o zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesną wiedzą o współczesnych organizacjach funkcjonujących w warunkach konkurencyjnego 
otoczenia i procesach zarządzania nimi; przybliżenie siatki pojęciowej dyscypliny; dostarczenie praktycznych wskazówek dotyczących analizy 
sytuacji organizacyjnych oraz podwyższania racjonalności decyzji i sprawności działań. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej, Test 

przedmioty dla kierunku Finanse i Rachunkowość 

Bankowość komercyjna 

30        30 3 KW_02; KW_03; KU_03; 
KK_03 
 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Zadaniem wykładu jest wprowadzenie systemu pojęciowego, podstaw teoretycznych oraz głównych elementów wiedzy praktycznej, związanych 
z funkcjonowaniem sektora banków komercyjnych. Cel ten będzie realizowany zarówno poprzez prezentację podstaw teoretycznych 
bankowości komercyjnej, jak i omówienie przykładów praktycznych zastosowań tych metod i zasad. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

Bankowość centralna 
30        30 3 KW_02; KW_03; KU_03; 

KK_03 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy nt teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania banków centralnych we 
współczesnych gospodarkach rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej przez nie polityki pieniężnej. Zadanie to będzie 
zrealizowane poprzez omówienie głównych elementów teorii bankowości centralnej, szeroko ilustrowanych wynikami badań empirycznych, 
opiniami bankowców centralnych, mediów etc. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmiot do wyboru 
kierunkowego 

60        60 6 KW_02; KW_03; KU_01; 
KU_03; KU_05; K_U06; 
K_U08; KK_01; KK_03 
 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  Przedmiot podnoszący kompetencje studenta z zakresu finansów i rachunkowości. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodny z sylabusem 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze dla Finanse i Rachunkowość):30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze dla Finanse i Rachunkowość): 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2148 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 
Kierunek Finanse i Rachunkowość - Specjalność Finanse Publiczne i Podatki 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 

przedmiot 
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Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności  
 

Język obcy(preferowany 
angielski ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

    60    60 2 SU_05; SU_06  
 

- 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom 
kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Bezpieczeństwo i higiena 
pracy  
 

       4 4 0,5 -  

Treści programowe  
Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

Podstawy ochrony 
własności intelektualnej 

       6 6 0,5 SW_06; SK_02  
 

 

Treści programowe  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi ogólnymi aspektami 
prawa własności przemysłowej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach dotyczących praw własności 
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intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie miał świadomość zakresu stosowania 
ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność tych zagadnień. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

Wstęp do ekonomii  
 

30        30 3  
SW_02; SU_01; SK_01  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest: 
- Zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii  
- Omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych  
- Przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów Wiodącym 
motywem kursu jest chęć pokazania w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej skali (mikroekonomicznej, 
makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten uzupełniany (a częściowo także zastępowany) jest innymi mechanizmami 
regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, Praca Ustna, Esej 
 

Rozszerzenie ekonomii . 
Przedmiot do wyboru: 
Historia myśli 
ekonomicznej /lub/ 
Historia gospodarcza/ 
lub/ Demografia 

 60       60 6  
SW_01; SW_02; SU_01, 
SU_05; SK_01  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem wykładu ,,Historia myśli ekonomicznej’’ jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. Celem wykładu jest dokonanie historycznej 
rekonstrukcji rozwoju ekonomii, czyli prezentacji idei i teorii na szerszym tle epoki, w kontekście czynników gospodarczych, politycznych 
i  kulturowych. 
Celem wykładu ,,Historia gospodarcza’’ jest zdobycie przez studenta umiejętności analizy zjawisk ekonomicznych w długiej perspektywie, 
poprzez analizę porównawczą oraz kontekstową. Zajęcia rozszerzają wiedzę ekonomiczną studenta i pozwalają zrozumieć genezę 
współczesnej gospodarki oraz instytucjonalne uwarunkowania nowoczesnego wzrostu gospodarczego. Wiedza zdobyta podczas zajęć stanowi 
dobrą podstawę do dalszego studiowania mikro- i makroekonomii. Student nabywa bowiem umiejętności krytycznego patrzenia na zjawiska, 
procesy i teorie ekonomiczne, dostrzegania zmienności poglądów ekonomicznych w historycznym procesie formowania się gospodark i, potrafi 
dokonać krytycznej analizy i oceny pozytywistycznych i antypozytywistycznych wyjaśnień socjoekonomicznych. Dodatkowo student nabywa 
umiejętności przygotowywania tekstu akademickiego, formułowania hipotez badawczych, zdobywania i porządkowania wiedzy, informacji, 
analizy i interpretacji danych. 
Celem wykładu ,,Demografia’’ jest zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej stosowanymi w celu wyjaśnienia współczesnych 
zjawisk ludnościowych zarówno na poziomie jednostek jak i całych społeczności, a także analiza współzależności zjawisk demograficznych 
i  gospodarczych. Nacisk zostanie położony na opisanie zakresu w jakim metody analizy ekonomicznej są w stanie poprawnie opisywać 
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i  przewidywać zachowania ludzkie w ramach demografii (dobór partnerski, dzietność, migracje, itd.). Wymiernym efektem kształcenia jest 
poszerzenie zdobywanej w trakcie studiów matematycznych wiedzy z zakresu optymalizacji o jej praktyczne zastosowanie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, esej, praca ustna 

Mikroekonomia I  
 

30   30     60 4  
SW_02; SU_01; SK_01  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią konsumenta w ramach teorii mikroekonomii  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Algebra liniowa  
 

30   60     90 6  
SW_01; SU_06; SK_01  
 

Matematyka 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu podstawowych pojęć algebry liniowej. Omawiane są między innymi: układy równań liniowych i metody ich 
rozwiązywania, przestrzenie liniowe, baza i wymiar, przekształcenia liniowe, rząd i wyznacznik macierzy, wektory i wartości własne, 
diagonalizacja i potęgowanie macierzy, iloczyn skalarny, formy kwadratowe, elementy programowania liniowego. Oprócz opanowania technik 
algebry liniowej celem zajęć jest wyrobienie u słuchaczy umiejętności precyzyjnego i logicznego rozumowania oraz przygotowanie do 
stosowania metod algebry liniowej w ekonomii.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Analiza matematyczna I  
 

30   60     90 5  
SW_01; SU_06; SK_01  

Matematyka 

Treści programowe  
Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym uwzględnieniem 
rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy Matematycznej w zagadnieniach 
ekonomicznych.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Prawo z elementami 
prawa handlowego  
 

30        30 3  
SW_03; SW_06 SU_04; 
SK_04  
 

Nauki prawne  
 



29 
 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu jest 
kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie w praktyce obrotu 
powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. W ramach cyklu wykładów 
przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 
prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji 
dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 430 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
2148 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość - Specjalność Finanse Publiczne i Podatki 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla  specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 
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Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności  
 

Język obcy (preferowany 
angielski ekonomiczny)  
Przedmiot do wyboru  

    60    60 2 SU_05; SU_06  
 
 

- 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom 
kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem  

Business English B2 – 
egzamin WNE  
 

       4 4 1 SU_05  
 

 

Treści programowe  Egzamin sprawdzający umiejętności językowe z zakresu angielskiego ekonomicznego na poziomie B2.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Wychowanie fizyczne  
Przedmiot do wyboru  

       30 30 0 - - 

Treści programowe  Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

- 
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Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie (OGUN)  
Przedmiot do wyboru  

60        60 6 -  

Treści programowe  
Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki 

(w  całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Narzędzia informatyczne 
w ekonomii  
 

 30       30 3  
SW_01; SW_06; SU_05; 
SK_04  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi technikami informatycznymi przydatnymi w codziennej pracy ekonom isty. 
W  trakcie zajęć zorganizowanych w formie laboratoriów studenci nabywają umiejętność posługiwania się wybranymi narzędziami 
informatycznymi (zaawansowany Excel, Maxima, R) oraz umiejętności dobierania odpowiedniego narzędzia analitycznego do rozwiązania 
typowego problemu z zakresu analizy ekonomicznej. Student zapoznaje się także z technikami informacyjno – komunikacyjnymi.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna 

Mikroekonomia II  
 

30   30     60 5  
SW_02; SU_01; SK_01;  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią mikroekonomii – moduł B dotyczy zagadnień związanych z podażową 
stroną rynku.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Makroekonomia I  
 

30   30     60 5 SW_02; SW_03; SU_01; 
SU_02; SK_01; SK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest prezentacja podstawowych pojęć, kategorii oraz prostych modeli współczesnej analizy makroekonomicznej. Opanowanie 
materiału powinno umożliwić zrozumienie funkcjonowania gospodarki jako całości, poznanie struktury współczesnej teorii makroekonomicznej 
oraz dać solidną podstawę do studiowania makroekonomii na poziomie średnim i zaawansowanym. Stąd też duży nacisk położony zostanie na 
rzetelne opanowanie podstawowych zależności makroekonomicznych z wyraźnym wyodrębnieniem zależności krótko i długookresowych. 
Zasadniczym przedmiotem rozważań będzie jednak analiza krótkookresowa. Analizy będą poparte samodzielną pracą z danymi empirycznymi. 
Przygotowanie do stosowania metod algebry liniowej w ekonomii. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Analiza matematyczna II  
 

30   60     90 5 SW_01; SU_06; SK_01 Matematyka  

Treści programowe  
Celem zajęć jest wprowadzenie do analizy matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod analizy matematycznej 
w  zagadnieniach ekonomicznych.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Prawo z elementami 
prawa handlowego  
 

30        30 
 

3 SW_03; SW_06 SU_04; 
SK_04  
 

Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu jest 
kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie w praktyce obrotu 
powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. W ramach cyklu wykładów 
przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 
prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji 
dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 424  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2148 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość - Specjalność Finanse Publiczne i Podatki 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci 
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Symbole efektów uczenia 
się dla specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 
przedmiot 

Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności  

Język obcy (preferowany 
angielski ekonomiczny)  
Przedmiot do wyboru  

    60    60 2 SU_05; SU_06  
 
 

- 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom 
kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem  

Wychowanie fizyczne  
Przedmiot do wyboru  

       30 30 0 - - 

Treści programowe  Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

- 

Mikroekonomia III  
 

 30       30 6 SW_02; SW_03; SU_01; 
SU_02; SK_01; SK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami mikroekonomii i jej zastosowaniem w naukach społecznych. Najważniejsze omawiane 
tematy to: równowaga rynkowa, zaburzenia rynkowe, rola rządu, efekt zewnętrzne, dobra publiczne, informacja, ekonomia dobrobytu  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 
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Makroekonomia II  
 
 

30   30     60 6 SW_02; SW_03; SU_01; 
SU_02; SK_01; SK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest wprowadzenie pojęć i narzędzi niezbędnych do makroekonomicznej analizy zjawisk i procesów gospodarczych na 
poziomie średniozaawansowanym. Zajęcia te są kontynuacją przedmiotu "Makroekonomia I" i jednocześnie stanowią podbudowę do 
wprowadzenia narzędzi umożliwiających opis zjawisk i procesów gospodarczych na poziomie zaawansowanym. Pierwsza część wykładu jest 
poświęcona krótkookresowym wahaniom dochodu oraz efektywności polityk gospodarczych. Część druga dotyczy problematyki wzrostu 
gospodarczego. W oparciu o teorię neoklasyczną dyskutowane są długookresowe determinanty poziomu i stopy wzrostu dochodu. Część 
trzecia koncentruje się na znaczeniu oczekiwań dla procesów gospodarczych, w tym na roli oczekiwań w decyzjach dotyczących konsumpcji 
i  inwestycji.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Rachunek 
Prawdopodobieństwa  
 

30   30     60 6 SW_01; SU_06; SK_01  
 

Matematyka 

Treści programowe  
Elementarny rachunek prawdopodobieństwa, zmienne losowe i ich rozkłady, twierdzenia graniczne.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Finanse I lub Finanse I 
(ACCA)  
Przedmiot do wyboru  

30   30     60 6  
SW_05; SU_03; SK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Głównym celem wykładu ,,Finanse I’’ jest połączenie wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem instrumentów 
i  metod wykorzystywanych na rynkach finansowych, z uwzględnieniem roli państwa we współtworzeniu stabilnego systemu finansowego. 
W  ramach zajęć student pozna rolę systemu finansowego w gospodarce, główne instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego oraz 
wykorzystanie ich do wybranych strategii, sprawozdawczość finansową spółki i jej ogólną ocenę sytuacji finansowo-ekonomicznej, a następnie 
kryteria wyboru projektów inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Student pozna przy tym główne narzędzia z analizy 
fundamentalnej i analizy technicznej dla aktywów finansowych. W grupie instrumentów finansowych zostaną również przedstawione wybrane 
instrumenty pochodne.  
Podczas wykładu ,,Finanse I (ACCA)’’ studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: funkcje, instytucje i cechy systemu finansowego, 
tradycyjne i nowe instrumenty rynku finansowego, ocena dochodowości różnych instrumentów finansowych, analiza ryzyka działalności 
gospodarczej wraz z kryteriami podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wnioskowaniem o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wykład ma 
formę spotkań bezpośrednich. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z przykładowymi problemami praktycznymi. Dzięki 
temu studenci uczą się identyfikować oraz rozwiązywać podstawowe dylematy pojawiające się w wybranych segmentach rynku finansowego, 
a  także przeprowadzać analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Wykład ten może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania 
dyplomu ACCA.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmioty właściwe dla specjalności Finanse publiczne i podatki 

Finanse publiczne I  
 

30        30 2 

 
SW_03; SW_05; SU_02; 
SU_04; SK_01; SK_04  
 

Ekonomia i finanse  
 

Treści programowe  

Celem kursu jest zapoznanie studentów z finansami publicznymi w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Po zakończeniu kursu studenci będą 
posiadali umiejętność rozumienia i analizowania procesów ekonomicznych zachodzących we współczesnych systemach finansów publicznych, 
stanowiących jedno z kluczowych ogniw całego systemu gospodarczego. Kurs obejmuje następujące główne tematy: Finanse publiczne jako 
dyscyplina naukowa, Podstawowe teorie finansów publicznych, Funkcje finansów publicznych, Finanse publiczne w prawie, Sektor finansów 
publicznych na tle całej gospodarki, Dochody publiczne, Wydatki publiczne, Budżet państwa, Deficyt budżetowy i dług publiczny, Polityka 
fiskalna, System finansów publicznych w Polsce, Systemy podatkowe w innych państwach oraz Finanse publiczne wobec globalizacji. 
Zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie pisemnego egzaminu).  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Podstawy rachunkowości  
 

 30       30 2 SW_04; SU_03; SU_05; 
SK_03  

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ramami regulacyjnymi i zasadami rachunkowości, która jest logicznym, kompletnym i zwartym 
systemem, opisującym aktywa, źródła ich  pochodzenia, w tym wynik finansowy, a także ewidencję operacji gospodarczych, w tym bilansowych 
i  wynikowych. Zajęcia obejmują sporządzanie wybranych elementów sprawozdawczości finansowej, głównie bilansu i rachunku zysków i strat, 
a  także ewidencję operacji bilansowych i wynikowych oraz ustalanie wyniku finansowego dwoma podejściami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny test, ocena ciągła aktywności 

Ogólne materialne prawo 
podatkowe 

30  
      

30 2 
S_W03, S_U02, S_U03, 

S_K02 
Nauki prawne 

Treści programowe  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami międzynarodowego oraz unijnego prawa podatkowego oraz ogólnym materialnym 
prawem podatkowym (dział III Ordynacji podatkowej). Studenci zostaną również zapoznani z instytucją interpretacji przepisów prawa 
podatkowego oraz porozumień w sprawach ustalania cen transferowych.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze dla Finanse Publiczne i Podatki):32 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze dla Finanse Publiczne i Podatki):390  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2148 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość - Specjalność Finanse Publiczne i Podatki 
Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 

przedmiot 
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Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności  
 

Język obcy (preferowany 
angielski ekonomiczny)  
Przedmiot do wyboru  

    60    60 2 SU_05; SU_06  
 
 

- 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom 
kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem  

Wychowanie fizyczne  
Przedmiot do wyboru  

       30 30 0 - - 

Treści programowe  Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

- 

Makroekonomia 
gospodarki otwartej  
 

30   30     60 5 SW_02; SW_03; SU_01; 
SU_02; SK_01; SK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Wykład z Makroekonomii Gospodarki Otwartej obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki w warunkach powiązań 
finansowych i kapitałowych z resztą świata. Przedstawiane są problemy bilansu płatniczego, funkcjonowania rynku walutowego oraz polityki 
gospodarczej w gospodarce otwartej w warunkach różnych systemów kursowych, kwestie związane z międzynarodowymi przepływami kapitału 
i  kryzysami walutowymi oraz analizę warunków tworzenia unii walutowej na przykładzie Europejskiej Unii Monetarnej (EMU).  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Ekonomia polityczna  
 

30   30     60 5 SW_01; SW_05; SU_01; 
SK_02; SK_01  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem nauczania ekonomii politycznej jest wyjaśnienie mechanizmów społeczno-politycznych determinujących procesy gospodarowania oraz 
dokonanie analizy skutków społecznych tych procesów. Zajęcia z tego przedmiotu mają też na celu przygotowanie studentów do bardziej 
kompleksowego i interdyscyplinarnego sposobu analizowania zjawisk gospodarczych niż ma to miejsce w standardowym ujęciu mikro- 
i  makroekonomii. W realizacji zajęć duża uwaga zostanie położona na zdobywanie nowych umiejętności metodologicznych i na aktywności 
studentów w trakcie zajęć. Przedmiot ten jest prowadzony w formie wykładów i ćwiczeń, ściśle ze sobą powiązanych tematycznie. Zajęcia są 
przeznaczone dla studentów II roku, którzy ukończyli podstawowe kursy z mikroekonomii i makroekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Statystyka matematyczna  
 

30   30     60 5 SW_01; SU_06; SK_01  
 

Matematyka 

Treści programowe  

Na wykładzie przedstawione będą podstawowe wiadomości i pojęcia statystyki opisowej i statystyki matematycznej, czyli teorii wnioskowania 
statystycznego. Celem jest zarówno przygotowanie słuchaczy do dalszych studiów i pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie, jak i do samodzielnego 
posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi (umiejętność budowy modelu statystycznego, poprawnego 
sformułowania problemu, obliczania i interpretacji podstawowych miar statystyki opisowej i miar dynamiki zjawisk, umiejętność stosowania 
podstawowych metod wnioskowania statystycznego). Wykład zawierać będzie, oprócz zarysu teorii, przykłady zastosowań. Do zrozumienia 
wykładu istotne będzie wcześniejsze opanowanie przez słuchaczy wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa, w zakresie 
jednosemestralnego kursu.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Finanse II lub Finanse II 
(ACCA)  
Przedmiot do wyboru  

30   30     60 6 SW_05; SU_03; SK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Głównym celem wykładu ,,Finanse II’’ jest połączenie wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem 
zaawansowanych instrumentów i metod wykorzystywanych na rynkach finansowych. W ramach zajęć student pozna strategie spekulacy jne, 
hedgingowe i arbitrażowe dla wybranych zaawansowanych instrumentów finansowych (kontraktów terminowych futures i forward, opcji oraz 
swapów). Student pozna również metody wyceny zaawansowanych instrumentów finansowych oraz metod budowania portfeli inwestycyjnych 
z  wykorzystaniem teorii rynku kapitałowego.  
W ramach wykładu ,,Finanse II (ACCA)’’ omówione zostaną zagadnienia związane z zaawansowanym instrumentarium finansowym. Studenci 
zapoznają się z teorią portfelową, modelami rynku kapitałowego, a także instrumentami finansowymi rynku terminowego: kontraktami futures 
i  forward, opcjami oraz swapami, które mogą być wykorzystane w strategiach ograniczania ryzyka. Wykład ma formę spotkań bezpośrednich, 
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podczas których nacisk jest położony na aktywne uczestnictwo studentów w spotkaniach. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci 
zapoznają się z przykładowymi problemami praktycznymi. Wykład ten może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania dyplomu ACCA.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmioty  właściwe dla specjalności Finanse publiczne i podatki 
 

Finanse publiczne II  
 

30        30 2 SW_03; SW_05; SU_02; 
SU_04; SK_01; SK_04  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Kurs Finanse Publiczne II jest kontynuacją kursu Finanse publiczne I, obejmuje następujące główne tematy: Sektor ubezpieczeń społecznych- 
jego historia, sytuacja obecna i wpływ ubezpieczeń społecznych na finanse publiczne. Decentralizacja finansów publicznych. Podział funkcji 
finansów publicznych w zdecentralizowanym systemie. Analiza możliwości i ograniczeń stworzenia systemu dochodów własnych samorządów, 
w tym specyfika podatków lokalnych. Dochody transferowe- subwencje i dotacje, sposoby kształtowania i wpływ na efektywność finansów 
lokalnych. Zadłużenie samorządów- specyfika analizy zdolności kredytowej samorządów. Dług lokalny jako dług publiczny Pozabudżetowe 
formy realizacji zadań publicznych- partnerstwo publiczno- prywatne. Nowe formy budżetu publicznego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Rachunkowość 
podatkowa II – CIT 
(ACCA) 

 30       30 3 
S_W03, S_W04, S_U02, 
S_U03, S_K02, S_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć ,,Rachunkowość podatkowa II – CIT (ACCA)’’ jest zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości podatkowej, w tym 
z  różnicami trwałymi i przejściowymi między wynikiem finansowym brutto a dochodem podatkowym, zasadami tworzenia i rozliczania aktywów 
i  rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, kalkulacją dochodu i podstawy do opodatkowania oraz wyniku finansowego netto. 
Podczas zajęć Słuchacze zostaną zapoznani ze sporządzaniem zeznania podatkowego CIT-8 oraz praktykami ujawnień w sprawozdaniu 
finansowym informacji o podatku dochodowym i różnicach między wynikiem finansowym brutto a dochodem podatkowym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze dla Finanse Publiczne i Podatki):28 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze dla Finanse Publiczne i Podatki):390  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2148 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość- Specjalność Finanse Publiczne i Podatki 
Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 

przedmiot 
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Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności  
 

  
Teoria wymiany 
międzynarodowej  
 

30   30     60 5  
SW_05 S_U01 SK_01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest ukazanie i wyjaśnienie jak funkcjonuje gospodarka otwarta, powiązana ze światem więzami handlowymi. Podstawowe treści 
wykładu obejmują zagadnienia związane z teorią handlu międzynarodowego i polityką handlową. Przedstawione zostaną główne elementy teorii 
wyjaśniające przyczyny i skutki handlu międzynarodowego pomiędzy krajami. Pokazane zostaną również instrumenty polityki handlowej i skutki 
ich stosowania. Na wykładzie omawiane są główne modele teorii handlu i polityki handlowej oraz odniesienia do ich empirycznej weryfikacji. 
Uzupełnieniem są ćwiczenia, w trakcie których rozwiązuje się głównie zadania obliczeniowe, ilustrujące główne elementy teorii handlu i polityki 
handlowej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Ekonometria 
30   30     60 7 SW_01; SW_06; SU_03; 

SU_06; SK_01  
 

Ekonomia i finanse, 
matematyka  
 

Treści programowe  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i najważniejszymi 
zastosowaniami. Głównym celem wykładów jest zapoznanie studentów z teorią ekonometrii. Wykłady ilustrowane są prostymi przykładami 
empirycznymi. Bardziej rozbudowane przykłady empiryczne omawiana będą na ćwiczeniach. Na wykładach omawiana będzie problematyka 
estymacji w Klasycznym Modelu Regresji Liniowej za pomocą Metody Najmniejszych Kwadratów. Pierwsza część kursu poświęcona zostanie 
na przedstawienie modelu, jego założeń i sposobu estymacji oraz interpretacji. W drugiej części studenci zostaną zapoznani ze sposobami 
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testowania hipotez, diagnostyki modelu i konsekwencjami braku spełnienia poszczególnych założeń. Po wykładzie student powinien potrafić 
prawidłowo zbadać związki między zmiennymi w próbie przekrojowej oraz zinterpretować wyniki prostego badania statystycznego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Seminarium licencjackie  
Przedmiot do wyboru  

  30      30 3 SW_03; SW_04; SW_05; 
SU_03; SU_05; SU_06; 
SK_01; SK_02  
 

Ekonomia i finanse, 
matematyka  
 

Treści programowe  

Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej, za pomocą poznania teorii z finansów i rachunkowości, 
kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 
Tematyka wg wyboru studenta i sylabusu.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej, projekt 

Praktyka zawodowa   
     

120 120 3 
SK_02; SK_01; SU_03; 

SU_02 
 

Treści programowe  

TREŚCI PROGRAMOWE: 
Celem praktyk jest wykorzystywanie wiedzy zdobytej podczas studiów i jej poszerzanie, doskonalenie umiejętności oraz kompetencji 
społecznych. W szczególności praktyki mogą obejmować:  
4) w zakresie wiedzy: zastosowanie wiedzy teoretycznej i analitycznej, uzyskanej podczas zajęć akademickich; poznanie zasad 

funkcjonowania środowiska zawodowego, bliskiego kierunkom oferowanym na Wydziale Nauk Ekonomicznych; zrozumienie, jak 
funkcjonują organizacje w praktyce (w zakresie: zasad organizacji pracy, podziału kompetencji, kultury pracy, procedur, czy procesu 
planowania pracy);  

5) w zakresie umiejętności: poszerzenie umiejętności tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz; 
wykorzystanie narzędzi ilościowych i jakościowych do: analizy procesów społeczno-ekonomicznych, badania funkcjonowania gospodarki, 
rynków, instytucji rynkowych, analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych; wykorzystanie metod pozyskiwania, 
integrowania, przetwarzania i analizowania danych ilościowych oraz jakościowych; doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem 
obcym w sytuacjach zawodowych. 

6) w zakresie kompetencji społecznych: wykształcenie umiejętności współpracy w organizacji (w tym: wykorzystanie kompetencji miękkich), 
skuteczne komunikowanie się w organizacji, umiejętność planowania i organizacja pracy własnej i zespołowej (efektywne zarządzanie 
czasem), samokształcenie się, przestrzeganie zawodowych standardów etycznych. 

 
FORMA PRAKTYKI: 
Praktyki zawodowe mogą mieć formę: 
6) praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych,  
7) praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego, 
8) pracy zawodowej wykonywanej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, 
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9) własnej działalności gospodarczej, 
10) wolontariatu.  
 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYKI: 
8. Zakres własnej działalności gospodarczej, czy zakres działalności podmiotów, w których odbywać się będzie praktyka zawodowa, muszą 

zapewniać możliwość osiągnięcia efektów uczenia się, zdefiniowanych dla praktyk zawodowych. W szczególności, w przypadku realizacji 
praktyk w podmiotach zewnętrznych oznacza to zapewnienie przez podmiot oferujący praktykę opiekuna praktyki o kompetencjach 
i  doświadczeniu zbieżnym z programem praktyki. Należy też oczekiwać udostępnienia miejsca i narzędzi pracy niezbędnych dla 
właściwego wykonania zaplanowanych obowiązków.  

9. Praktyka może odbywać się w podmiotach/instytucjach, które udostępniają ofertę praktyk dla WNE (wykaz podmiotów wraz z wymogami 
i  procedurami rekrutacji jest udostępniany na stronie internetowej WNE). Studenci mogą również korzystać z ofert przedstawianych przez 
Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci mają także prawo przedstawić własne propozycje miejsc praktyk. W każdym przypadku 
student jest zobowiązany przed rozpoczęciem praktyki uzyskać od koordynatora praktyk akceptację miejsca praktyki, jej programu i okresu 
realizacji.  

10. Praktykę zawodową w wymiarze godzinowym określonym programem studiów student odbywa w jednym podmiocie. Tylko w wyjątkowych 
sytuacjach możliwe jest odbycie praktyk w większej liczbie podmiotów.  

11. Praktyka może być odbywana podczas wakacji zimowych lub letnich (praktyka ciągła) oraz w trakcie trwania semestru, w czasie wolnym od 
zajęć dydaktycznych (praktyka śródroczna).  

12. Odbywanie praktyki jest monitorowane przez koordynatora praktyk, który w tym celu utrzymuje ze studentem/studentką kontakt 
e- mailowy/telefoniczny lub osobisty w celu wyjaśniania spraw związanych z praktyką.  

13. Praktyka zaliczana jest na ocenę przez koordynatora praktyk. Podstawą do wystawienia oceny jest poprawne udokumentowanie realizacji 
praktyki i jej programu poprzez przedłożenie koordynatorowi stosownej dokumentacji. Podczas procedury zaliczania praktyki oceniane są 
kompletność i poprawność merytoryczna dokumentacji oraz zdobyte kompetencje i umiejętności. 

14. Sposób organizacji praktyki, jej przebieg oraz procedury są poddawane ewaluacji przez studentów. Wyniki analiz są wykorzystywane przy 
doskonaleniu programów studiów, a także pozwalają na identyfikację miejsc/podmiotów, w których realizacja praktyk przynosi pożądane 
efekty uczenia się. 

Procedury zapewniające realizację zasad odbywania i zaliczania praktyk określa Uchwała Rady Dydaktycznej WNE UW 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się na podstawie przedłożonej przez studenta dokumentacji potwierdzającej realizację praktyki, w tym: 
zaświadczenia o odbyciu praktyki, dziennika praktyki oraz sprawozdania z przebiegu praktyki. Dodatkowo, w trakcie procesu zaliczenia praktyki, 
koordynator praktyk może przeprowadzić rozmowę sprawdzającą kompetencje zdobyte przez studenta podczas praktyki 

Przedmioty właściwe dla specjalności Finanse publiczne i podatki 
 

Rachunkowość 
podatkowa I – PIT 
(ACCA)  
 

 30       30 3 SW_04; SU_03; SU_05; 
SK_03  

 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i regulacjami rachunkowości podatkowej oraz regulacjami w zakresie 
prawa podatkowego, ze szczególnym naciskiem na podatek dochodowy od osób fizycznych. Studenci zostaną zapoznani z przykładowymi 
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problemami klasyfikacji przychodów i kosztów wynikającymi z różnic w zakresie prawa bilansowego a podatkowego oraz sposobem ewidencji 
operacji gospodarczych powiązanych z podatkiem dochodowym. Studenci zostaną zapoznani z obowiązkami w zakresie sprawozdawczości 
podatkowej i sposobami wyliczania dochodu i podstawy do opodatkowania, dzięki czemu nauczą się na podstawie informacji z systemu 
rachunkowości identyfikować i ustalać wysokość zobowiązania podatkowego  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Podatek VAT (ACCA) 30        30 3 
S_W03, S_U03, S_U02, 

S_U04, S_K02 
Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Podczas kursu „Podatek VAT (ACCA)” studenci poznają podstawowe zasady rozliczania podatku od towarów i usług. Podczas zajęć Słuchacze 
zapoznają się z prawami i obowiązkami podatników, sposobami obliczania i księgowania podatku, jak również wymaganą dokumentacją.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Podatki sektorowe i 
lokalne   

 15 
      

15 1 
S_W03, S_U02, S_U03, 
S_U04, S_K02, S_K03 

Nauki prawne 

Treści programowe  
Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami opodatkowania podatkami lokalnymi i sektorowymi, poznają prawa 
i  obowiązki podmiotów zobowiązanych do ich uiszczenia, sposób i stawki rozliczenia tych podatków i opłat, zasady rejestracji oraz wymagania 
dotyczące dokumentacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Postępowanie 
podatkowe, 
administracyjne i 
sądowe  

30        30 2 
S_W03, S_U02, S_U03, 

S_K02, S_K03 
Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia powinny pozwolić na zrozumienie specyfiki postępowania administracyjnego ogólnego, podatkowego i egzekucyjnego w administracji, 
a  także zasad sądowej kontroli działalności administracji. W ramach wykładów omówione zostaną mechanizmy procedur publicznych, które 
mają szczególne znaczenie z punktu widzenia ochrony praw stron i innych uczestników postępowań, jak również mechanizmy służące ich 
dochodzeniu.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Administracja 
skarbowa, doradztwo 
wraz z etyką   

30        30 1 
S_W03, S_U02, S_U03, 
S_U04, S_K02, S_K03 

Nauki prawne 
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Treści programowe  
Celem zajęć jest prezentacja struktury i zadań Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce oraz wykonywania zawodu doradcy podatkowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad etyki zawodowej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze dla Finanse Publiczne i Podatki):28  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze dla Finanse Publiczne i Podatki):405  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2148 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość - Specjalność Finanse Publiczne i Podatki 
Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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T
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Symbole efektów uczenia 
się dla specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 

przedmiot 

W
y
k

ła
d
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w

e
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to
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n
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Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności  
 

Seminarium licencjackie  
Przedmiot do wyboru  

  30      30 14 SW_03; SW_04; SW_05; 
SU_03; SU_05; SU_06; 
SK_01; SK_02  
 

Ekonomia i finanse, 
matematyka 

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z finansów 
i  rachunkowości, kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych 
dziedzinach. Student w ramach zajęć przygotowuje się również do egzaminu dyplomowego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca dyplomowa 

Zarządzanie 
 

60        60 4 SW_01; SW_02; SW_04; 
SU_03; SU_04; SU_05; 
SU_06; SK_01; SK_02; 
SK_03 

Nauki o zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesną wiedzą o współczesnych organizacjach funkcjonujących w warunkach konkurencyjnego 
otoczenia i procesach zarządzania nimi; przybliżenie siatki pojęciowej dyscypliny; dostarczenie praktycznych wskazówek dotyczących analizy 
sytuacji organizacyjnych oraz podwyższania racjonalności decyzji i sprawności działań. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej, Test 

Przedmioty właściwe dla specjalności Finanse Publiczne i Podatki 

Język obcy – egzamin         4 4 2 SU_05; SU_06  - 
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Przedmiot do wyboru   

Treści programowe  
Egzamin z języka obcego na poziomie B2.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/ustny 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie (OGUN)  
Przedmiot do wyboru  

30        30 3 -  

Treści programowe  
Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki 

(w  całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Prawo celne, dewizowe i 
KKS   

30  
      

30 2 
S_W03, S_U02, S_U03, 
S_U04, S_K02, S_K03 

Nauki prawne 

Treści programowe  
Podczas zajęć studenci zapoznają się z unijnym i polskim prawem celnym, prawem dewizowym oraz regulacjami Kodeksu karnego 
skarbowego. Umożliwi to kształtowanie wiedzy na temat zależności między tymi obszarami prawa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Analiza podatkowa i 
kazusy    

 15 
      

15 1 
S_W03, S_W04, S_U02, 
S_U03, S_U04, S_U05, 

S_K02, S_K03 
Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Podczas zajęć studenci będą analizować problemy podatkowe o charakterze przekrojowym, badając zależności danego zagadnienia we 
wszystkich podatkach, wykorzystując wiedzę nabytą w trakcie studiów. Będą również przygotowywać pisma procesowe, niezbędne przy 
wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmiot do wyboru 
kierunkowego  
 

 60 

      

60 6 

Student uzupełnia wiedzę w 
zakresie specjalności; w 
zależności od wybranego 
przedmiotu uzyskuje różne 
efekty uczenia z puli efektów 
dla specjalności.  
 

Nauki prawne 
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Treści programowe  
Przedmiot podnoszący kompetencje studenta z zakresu finansów i rachunkowości.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze dla Finanse Publiczne i Podatki):32  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze dla Finanse Publiczne i Podatki): 229  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2148 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 

kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 

ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne Ekonomia i finanse 71% 

Nauki ścisłe i przyrodnicze Matematyka 15% 

”.  
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Załącznik nr 19 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 48 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW 

finanse i rachunkowość  

nazwa kierunku studiów finanse i rachunkowość  

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Finance and Accounting 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia  

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki  

liczba semestrów 6  

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia niestacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat  

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 
ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia 

92 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

6 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne Ekonomia i finanse 84% Ekonomia i finanse 

Nauki ścisłe i przyrodnicze Matematyka 16%  

Razem: - 100% - 

 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: Finanse i Rachunkowość  
Poziom kształcenia: pierwszy stopień  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01  Zna i rozumie teorie mikro i makroekonomii, matematyki, statystyki, ekonometrii, a także i ich zastosowania 
w modelowaniu procesów społecznych i ekonomicznych.  

P6S_WG  



3 
 

K_W02  Zna i rozumie funkcjonowanie gospodarki, rynków finansowych, instytucji finansowych oraz banków 
komercyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych aspektów finansowych, 
inwestowania oraz prowadzenia rachunkowości.  

P6S_WG, 
P6S_WK  

K_W03  Zna i rozumie złożoność wyzwań polityki pieniężnej, wpływu sytuacji makroekonomicznej na 
funkcjonowanie sektora bankowego oraz stabilności systemu finansowego.  

P6S_WG, 
P6S_WK  

K_W04  Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego stosowanego przez 
finansistę w odniesieniu zarówno do źródeł wiedzy, jak również do źródeł danych i narzędzi 
informatycznych.  

P6S_WK  

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01  Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych 
i  ekonometrycznych połączoną z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, 
Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych i obróbki danych. Potrafi 
dobierać i stosować metody i narzędzia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

P6S_UW, 
P6S_UK  

K_U02  Potrafi wykorzystać teorie mikro i makroekonomiczne do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych 
w oparciu o metodę naukową oraz oceny procesów gospodarczych w debatach.  

P6S_UW, 
P6S_UK, 
P6S_UU  

K_U03  Potrafi zastosować w praktyce podstawowe i zaawansowane instrumenty finansowe wycenę 
przedsiębiorstwa oraz ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów życia gospodarczego.  

P6S_UW, 
P6S_UK, 
P6S_UO, 
P6S_UU  

K_U04  Potrafi kalkulować składki ubezpieczeniowe, prawidłowo wyceniać ryzyko, stosować zasady i standardy 
rachunkowości .  

P6S_UW, 
P6S_UK, 
P6S_UO  

K_U05  Potrafi wykorzystać wiedzę rachunkową w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw.  P6S_UW, 
P6S_UK, 
P6S_UO, 
P6S_UU  

K_U06  Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki prawidłowo zaplanowanych i zorganizowanych 
samodzielnych lub zespołowych analiz, a następnie brać udział w debatach, krytycznie odnosić się do 
wyników analiz i zestawiać je z badaniami naukowymi w ekonomii i finansach.  

P6S_UK, 
P6S_UO, 
P6S_UU  

K_U07  Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 z użyciem terminologii specjalistycznej 
potrzebnej do pracy i prowadzenia badań w dziedzinie ekonomii i finansów.  

P6S_UK  

K_U08  Potrafi rozwijać swoją wiedzę, samodzielnie kształcić się przez całe życie.  P6S_UU  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01  Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.  P6S_KK, 
P6S_KO  
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K_K02  Jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych, realizuje podjęte zobowiązania, a także 
rozwija i upowszechnia zdobyte kompetencje i wiedzę.  

P6S_KR  

K_K03  Jest gotów do krytycznej oceny dorobku, teorii i najnowszych koncepcji ekonomii i finansów. Uznawania 
zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności 
w  samodzielnym ich rozwiązywaniu.  

P6S_KK  

Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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     Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

 

Nazwa kierunku studiów: Finanse i Rachunkowość 
Nazwa specjalności: Finanse Publiczne I Podatki 
Poziom kształcenia: pierwszy stopień  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol 
efektów 

uczenia się 
dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 Ma wiedzę z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych 
niezbędną do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych 
i  zarządczych. 

KW_01 

S_W02 Ma wiedzę zakresu teorii mikro i makroekonomicznej potrzebną do modelowania procesów społeczno-
ekonomicznych. 

KW_01 

S_W03 Ma wiedzę na temat prawnych, ekonomicznych i społecznych aspektów podatków i ceł, w szczególności 
zna i rozumie terminologię i metodykę prawną związaną z prawem podatkowym, postępowaniem 
podatkowym, administracyjnym, sądowym oraz celnym, jak również związaną z administracją skarbową. 
Zna podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego oraz celnego. 

KW_02 

S_W04 Ma wiedzę z zakresu rachunkowości w tym rachunkowości podatkowej i budżetowej, rozumie zasady 
księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, rozumie rolę rachunkowości w zarządzaniu 
podmiotami prywatnymi i publicznymi,  zna metody zarządzania w obu typach podmiotów. 

KW_02 

S_W05 Ma interdyscyplinarną wiedzę o sektorze publicznym i jego finansach,  rozumie rolę sektora publicznego 
w gospodarce i społeczeństwie, w szczególności ma wiedzę na temat funkcjonowania sektora finansów 
publicznych w Polsce. 

KW_02; KW_03 

Umiejętności: absolwent potrafi 
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S_U01 Potrafi wykorzystywać teorię mikro i makroekonomiczną do modelowania procesów społeczno-
ekonomicznych w oparciu o metodę naukową. 

KU_02 

S_U02 Potrafi analizować i formułować opinie na temat działania sektora publicznego w tym na temat systemów 
podatkowych, długu publicznego, decentralizacji. 

KU_02, KU_03 

S_U03 Potrafi projektować i oceniać rozwiązania podatkowe z punktu widzenia osoby fizycznej, przedsiębiorstwa, 
budżetów publicznych. Potrafi ocenić ryzyka nieprawidłowego rozliczania podatków w kontekście Kodeksu 
karnego skarbowego. 

KU_01, KU_03, KU_04 

S_U04 Potrafi wykorzystywać wiedzę ekonomiczną i prawną do  zarządzania w sektorze publicznym i prywatnym 
oraz na styku tych sektorów,  

KU_04, KU_05 

S_U05 Umie tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, także w języku obcym 
na poziomie B2. 

KU_07 

S_U06 Posiada umiejętność planowania, dobrej organizacji pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego 
samokształcenia się Potrafi brać udział w debatach, krytycznie odnosić się do wyników własnych analiz 
i  zestawić je z badaniami naukowymi w obszarze finansów publicznych i ekonomii opodatkowania. 

KU_01, KU_06  K_U08,  
 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 Jest gotów do podnoszenia zdobytych kwalifikacji, korzystając z pracy własnej jak i wiedzy ekspertów. 
Posiada umiejętność planowania, dobrego organizowania pracy własnej i  zespołowej. 

KK_03; KK_01 

S_K02 Rozumie zasadność i jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. KK_02 

S_K03 Posiada świadomość korzyści ekonomicznych płynących z kompleksowego zarządzania procesami, 
danymi i kadrami w procesie podejmowania strategicznych decyzji w podmiotach sektora publicznego 
i  prywatnego. 

KK_01 

S_K04 Jest gotowy korzystać ze swojej wiedzy w realizacji zadań na rzecz środowiska społecznego. KK_01 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Kierunek Finanse i Rachunkowość 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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     Symbole efektów 
uczenia się dla programu 

studiów  

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 

przedmiot 
W
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Język obcy(preferowany 
angielski ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

    60    60 2 KU_07  
 

- 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom 
kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Bezpieczeństwo i higiena 
pracy  
 

       4 4 0,5 -  

Treści programowe  
Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

Podstawy ochrony 
własności intelektualnej 

       6 6 0,5 KW_04; KK_02  
 

 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi ogólnymi aspektami 
prawa własności przemysłowej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach dotyczących praw własności 
intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie miał świadomość zakresu stosowania 
ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność tych zagadnień. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

Wstęp do ekonomii  
 

30        30 3 KW_01; KU_02; KK_03  
 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest: 
- Zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii  
- Omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych  
- Przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów Wiodącym 
motywem kursu jest chęć pokazania w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej skali (mikroekonom icznej, 
makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten uzupełniany (a częściowo także zastępowany) jest innymi mechanizmami 
regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, Praca Ustna, Esej 
 

Rozszerzenie ekonomii . 
Przedmiot do wyboru: 
Historia myśli 
ekonomicznej /lub/ 
Historia gospodarcza/ 
lub/ Demografia 

 60       60 6 KW_01; KU_02; K_U06; 
K_U08;KU_07; KK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem wykładu ,,Historia myśli ekonomicznej’’ jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. Celem wykładu jest dokonanie historycznej 
rekonstrukcji rozwoju ekonomii, czyli prezentacji idei i teorii na szerszym tle epoki, w kontekście czynników gospodarczych, politycznych 
i  kulturowych. 
Celem wykładu ,,Historia gospodarcza’’ jest zdobycie przez studenta umiejętności analizy zjawisk ekonomicznych w długiej perspektywie, 
poprzez analizę porównawczą oraz kontekstową. Zajęcia rozszerzają wiedzę ekonomiczną studenta i pozwalają zrozumieć genezę 
współczesnej gospodarki oraz instytucjonalne uwarunkowania nowoczesnego wzrostu gospodarczego. Wiedza zdobyta podczas zajęć stanowi 
dobrą podstawę do dalszego studiowania mikro- i makroekonomii. Student nabywa bowiem umiejętności krytycznego patrzenia na zjawiska, 
procesy i teorie ekonomiczne, dostrzegania zmienności poglądów ekonomicznych w historycznym procesie formowania się gospodark i, potrafi 
dokonać krytycznej analizy i oceny pozytywistycznych i antypozytywistycznych wyjaśnień socjoekonomicznych. Dodatkowo student nabywa 
umiejętności przygotowywania tekstu akademickiego, formułowania hipotez badawczych, zdobywania i porządkowania wiedzy, informacji, 
analizy i interpretacji danych. 
Celem wykładu ,,Demografia’’ jest zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej stosowanymi w celu wyjaśnienia współczesnych 
zjawisk ludnościowych zarówno na poziomie jednostek jak i całych społeczności, a także analiza współzależności zjawisk demograficznych 
i  gospodarczych. Nacisk zostanie położony na opisanie zakresu w jakim metody analizy ekonomicznej są w stanie poprawnie opisywać 
i  przewidywać zachowania ludzkie w ramach demografii (dobór partnerski, dzietność, migracje, itd.). Wymiernym efektem kształcenia jest 
poszerzenie zdobywanej w trakcie studiów matematycznych wiedzy z zakresu optymalizacji o jej praktyczne zastosowanie. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, esej, praca ustna 

Mikroekonomia I  
 

30   30     60 4 KW_01; KU_02; KK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią konsumenta w ramach teorii mikroekonomii  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Algebra liniowa  
 

30   60     90 6 KW_01; KU_01; KK_01  
 

Matematyka 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu podstawowych pojęć algebry liniowej. Omawiane są między innymi: układy równań liniowych i metody ich 
rozwiązywania, przestrzenie liniowe, baza i wymiar, przekształcenia liniowe, rząd i wyznacznik macierzy, wektory i wartości własne, 
diagonalizacja i potęgowanie macierzy, iloczyn skalarny, formy kwadratowe, elementy programowania liniowego. Oprócz opanowania technik 
algebry liniowej celem zajęć jest wyrobienie u słuchaczy umiejętności precyzyjnego i logicznego rozumowania oraz przygotowanie do 
stosowania metod algebry liniowej w ekonomii.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Analiza matematyczna I  
 

30   60     90 5 KW_01; KU_01; KK_01  
  

Matematyka 

Treści programowe  

Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym uwzględnieniem 
rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy Matematycznej w zagadnieniach 
ekonomicznych.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Prawo z elementami 
prawa handlowego  
 

30        30 3 K_W02; KW_04; KK_02  
 
 

Nauki prawne  
 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu jest 
kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie w praktyce obrotu 
powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. W ramach cyklu wykładów 
przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 
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prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji 
dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 430 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
2058 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów  

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 

przedmiot 

W
y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e
m

in
a

ri
u

m
 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a
rs

z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Język obcy (preferowany 
angielski ekonomiczny)  
Przedmiot do wyboru  

    60    60 2 KU_07  
 
 

- 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom 
kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem  

Business English B2 – 
egzamin WNE  
 

       4 4 1 KU_07  
 

 

Treści programowe  Egzamin sprawdzający umiejętności językowe z zakresu angielskiego ekonomicznego na poziomie B2.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie (OGUN)  
Przedmiot do wyboru  

60        60 6 zgodnie z wyborem  

Treści programowe  
Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki (w 

całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
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Narzędzia informatyczne 
w ekonomii  
 

 30       30 3 KW_01; KW_04; KU_01; 
K_U06; KK_01  
 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi technikami informatycznymi przydatnymi w codziennej pracy ekonom isty. 
W  trakcie zajęć zorganizowanych w formie laboratoriów studenci nabywają umiejętność posługiwania się wybranymi narzędziami 
informatycznymi (zaawansowany Excel, Maxima, R) oraz umiejętności dobierania odpowiedniego narzędzia analitycznego do rozwiązania 
typowego problemu z zakresu analizy ekonomicznej. Student zapoznaje się także z technikami informacyjno – komunikacyjnymi.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna 

Mikroekonomia II  
 

30   30     60 5 KW_01; KU_02; KK_03  
 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią mikroekonomii – moduł B dotyczy zagadnień związanych z podażową 
stroną rynku.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Makroekonomia I  
 

30   30     60 5 KW_01; KW_03; KU_02; 
KK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest prezentacja podstawowych pojęć, kategorii oraz prostych modeli współczesnej analizy makroekonomicznej. Opanowanie 
materiału powinno umożliwić zrozumienie funkcjonowania gospodarki jako całości, poznanie struktury współczesnej teorii makroekonomicznej 
oraz dać solidną podstawę do studiowania makroekonomii na poziomie średnim i zaawansowanym. Stąd też duży nacisk położony zostanie na 
rzetelne opanowanie podstawowych zależności makroekonomicznych z wyraźnym wyodrębnieniem zależności krótko i długookresowych. 
Zasadniczym przedmiotem rozważań będzie jednak analiza krótkookresowa. Analizy będą poparte samodzielną pracą z danymi empirycznymi. 
Przygotowanie do stosowania metod algebry liniowej w ekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Analiza matematyczna II  
 

30   60     90 5 KW_01; KU_01; KK_01 Matematyka  

Treści programowe  
Celem zajęć jest wprowadzenie do analizy matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod analizy matematycznej 
w  zagadnieniach ekonomicznych.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Prawo z elementami 
prawa handlowego  
 

30        30 
 

3 KW_02; KW_04; KK_02  
 
 

Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu jest 
kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie w praktyce obrotu 
powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. W ramach cyklu wykładów 
przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 
prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji 
dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 394  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2058 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci 
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Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 
przedmiot 

Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności  
 

Język obcy (preferowany 
angielski ekonomiczny)  
Przedmiot do wyboru  

    60    60 2 KU_07  
 
 

- 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom 
kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem  

Mikroekonomia III  
 

 30       30 6 KW_01; KW_03; KU_02; 
KK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami mikroekonomii i jej zastosowaniem w naukach społecznych. Najważniejsze omawiane 
tematy to: równowaga rynkowa, zaburzenia rynkowe, rola rządu, efekt zewnętrzne, dobra publiczne, informacja, ekonomia dobrobytu.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Makroekonomia II  
 
 

30   30     60 6 KW_01; KW_03; KU_02; 
KK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem przedmiotu jest wprowadzenie pojęć i narzędzi niezbędnych do makroekonomicznej analizy zjawisk i procesów gospodarczych na 
poziomie średniozaawansowanym. Zajęcia te są kontynuacją przedmiotu "Makroekonomia I" i jednocześnie stanowią podbudowę do 
wprowadzenia narzędzi umożliwiających opis zjawisk i procesów gospodarczych na poziomie zaawansowanym. Pierwsza część wykładu jest 
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poświęcona krótkookresowym wahaniom dochodu oraz efektywności polityk gospodarczych. Część druga dotyczy problematyki wzrostu 
gospodarczego. W oparciu o teorię neoklasyczną dyskutowane są długookresowe determinanty poziomu i stopy wzrostu dochodu. Część 
trzecia koncentruje się na znaczeniu oczekiwań dla procesów gospodarczych, w tym na roli oczekiwań w decyzjach dotyczących konsumpcji 
i  inwestycji.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Rachunek 
Prawdopodobieństwa  
 

30   30     60 6 KW_01; KU_01; KU_04; 
KK_01  
 

Matematyka 

Treści programowe  
Elementarny rachunek prawdopodobieństwa, zmienne losowe i ich rozkłady, twierdzenia graniczne.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Finanse I lub Finanse I 
(ACCA)  
Przedmiot do wyboru  

30   30     60 6 KW_02; KU_03; KK_01; 
KK_03  
 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Głównym celem wykładu ,,Finanse I’’ jest połączenie wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem instrumentów 
i  metod wykorzystywanych na rynkach finansowych, z uwzględnieniem roli państwa we współtworzeniu stabilnego systemu finansowego. 
W  ramach zajęć student pozna rolę systemu finansowego w gospodarce, główne instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego oraz 
wykorzystanie ich do wybranych strategii, sprawozdawczość finansową spółki i jej ogólną ocenę sytuacji finansowo-ekonomicznej, a następnie 
kryteria wyboru projektów inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Student pozna przy tym główne narzędzia z analizy 
fundamentalnej i analizy technicznej dla aktywów finansowych. W grupie instrumentów finansowych zostaną również przedstawione wybrane 
instrumenty pochodne.  
Podczas wykładu ,,Finanse I (ACCA)’’ studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: funkcje, instytucje i cechy systemu finansowego, 
tradycyjne i nowe instrumenty rynku finansowego, ocena dochodowości różnych instrumentów finansowych, analiza ryzyka działalności 
gospodarczej wraz z kryteriami podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wnioskowaniem o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wykład ma 
formę spotkań bezpośrednich. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z przykładowymi problemami praktycznymi. Dzięki 
temu studenci uczą się identyfikować oraz rozwiązywać podstawowe dylematy pojawiające się w wybranych segmentach rynku finansowego, 
a  także przeprowadzać analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Wykład ten może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania 
dyplomu ACCA.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmioty dla kierunku Finanse i rachunkowość 
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Rachunkowość 
finansowa 
 

 30       30 4 

KW_02; KU_03; KU_04; 
KU05; K_U06; K_U08; 
KK_01; KK_02  
 
 

Ekonomia i finanse  
 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami systemu informacyjnego rachunkowości finansowej, odzwierciedlającego zasoby (majątek), 
źródła ich finansowania oraz wyniki działalności gospodarczej. Po opanowaniu zagadnień omawianych na zajęciach studenci będą potrafili 
prowadzić ewidencję operacji gospodarczych w księgach rachunkowych oraz sporządzić na podstawie zestawienia obrotów i sald wstępny 
bilans (równowaga aktywów i pasywów) oraz rachunek zysków i strat. Zajęcia składają się z części teoretycznej, definicyjnej, realizowanej 
w  formie wykładu i pracy samodzielnej oraz zespołowej, polegającej na rozwiązywaniu zadań indywidualnie i w grupie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie (OGUN) 
Przedmiot do wyboru 

30        30 3 zgodnie z wyborem  
 

 

Treści programowe  
Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki 

(w  całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze dla Finanse i Rachunkowość):33 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze dla Finanse i Rachunkowość): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2058 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość 
Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów  

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 

przedmiot 
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Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności  
 

Język obcy (preferowany 
angielski ekonomiczny)  
Przedmiot do wyboru  

    60    60 2 KU_07  
 
 

- 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom 
kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem  

Makroekonomia 
gospodarki otwartej  
 

30   30     60 5 KW_01; KW_03; KU_02; 
KK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Wykład z Makroekonomii Gospodarki Otwartej obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki w warunkach powiązań 
finansowych i kapitałowych z resztą świata. Przedstawiane są problemy bilansu płatniczego, funkcjonowania rynku walutowego oraz polityki 
gospodarczej w gospodarce otwartej w warunkach różnych systemów kursowych, kwestie związane z międzynarodowymi przepływami kapitału 
i  kryzysami walutowymi oraz analizę warunków tworzenia unii walutowej na przykładzie Europejskiej Unii Monetarnej (EMU).  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Ekonomia polityczna  
 

30   30     60 5 KW_01; KW_02; KU_02; 
KK_02; KK_03  
 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Celem nauczania ekonomii politycznej jest wyjaśnienie mechanizmów społeczno-politycznych determinujących procesy gospodarowania oraz 
dokonanie analizy skutków społecznych tych procesów. Zajęcia z tego przedmiotu mają też na celu przygotowanie studentów do bardziej 
kompleksowego i interdyscyplinarnego sposobu analizowania zjawisk gospodarczych niż ma to miejsce w standardowym ujęciu mikro- 
i  makroekonomii. W realizacji zajęć duża uwaga zostanie położona na zdobywanie nowych umiejętności metodologicznych i na aktywności 
studentów w trakcie zajęć. Przedmiot ten jest prowadzony w formie wykładów i ćwiczeń, ściśle ze sobą powiązanych tematycznie. Zajęcia są 
przeznaczone dla studentów II roku, którzy ukończyli podstawowe kursy z mikroekonomii i makroekonomii.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Statystyka matematyczna  
 

30   30     60 5 KW_01; KU_01; KU_04; 
KK_01  
 

Matematyka 

Treści programowe  

Na wykładzie przedstawione będą podstawowe wiadomości i pojęcia statystyki opisowej i statystyki matematycznej, czyli teorii wnioskowania 
statystycznego. Celem jest zarówno przygotowanie słuchaczy do dalszych studiów i pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie, jak i do samodzielnego 
posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi (umiejętność budowy modelu statystycznego, poprawnego 
sformułowania problemu, obliczania i interpretacji podstawowych miar statystyki opisowej i miar dynamiki zjawisk, umiejętność stosowania 
podstawowych metod wnioskowania statystycznego). Wykład zawierać będzie, oprócz zarysu teorii, przykłady zastosowań. Do zrozumienia 
wykładu istotne będzie wcześniejsze opanowanie przez słuchaczy wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa, w zakresie 
jednosemestralnego kursu.  

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Finanse II lub Finanse II 
(ACCA)  
Przedmiot do wyboru  

30   30     60 6 KW_02, KU_03, KK_01; 
KK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Głównym celem wykładu ,,Finanse II’’ jest połączenie wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem 
zaawansowanych instrumentów i metod wykorzystywanych na rynkach finansowych. W ramach zajęć student pozna strategie spekulacy jne, 
hedgingowe i arbitrażowe dla wybranych zaawansowanych instrumentów finansowych (kontraktów terminowych futures i forward, opcji oraz 
swapów). Student pozna również metody wyceny zaawansowanych instrumentów finansowych oraz metod budowania portfeli inwestycyjnych 
z  wykorzystaniem teorii rynku kapitałowego.  
W ramach wykładu ,,Finanse II (ACCA)’’ omówione zostaną zagadnienia związane z zaawansowanym instrumentarium finansowym. 
Studenci  zapoznają się z teorią portfelową, modelami rynku kapitałowego, a także instrumentami finansowymi rynku terminowego: kontraktami 
futures i forward, opcjami oraz swapami, które mogą być wykorzystane w strategiach ograniczania ryzyka. Wykład ma formę spotkań 
bezpośrednich, podczas których nacisk jest położony na aktywne uczestnictwo studentów w spotkaniach. Na podstawie zaprezentowanej teorii, 
studenci zapoznają się z przykładowymi problemami praktycznymi. Wykład ten może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania dyplomu 
ACCA.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmioty dla kierunku Finanse i Rachunkowość 

Rachunkowość 
finansowa  

 

 30       30 4 KW_02; KU_03; KU_0; 
,KU_05 ; K_U06; K_U08; 
KK_01; KK_02 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami systemu informacyjnego rachunkowości finansowej, odzwierciedlającego zasoby (majątek), 
źródła ich finansowania oraz wyniki działalności gospodarczej. Po opanowaniu zagadnień omawianych na zajęciach studenci będą potrafili 
prowadzić ewidencję operacji gospodarczych w księgach rachunkowych oraz sporządzić na podstawie zestawienia obrotów i sald wstępny 
bilans (równowaga aktywów i pasywów) oraz rachunek zysków i strat. Zajęcia składają się z części teoretycznej, definicyjnej, realizowanej 
w  formie wykładu i pracy indywidualnej oraz zespołowej, polegającej na rozwiązywaniu zadań samodzielnie lub w grupie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, Projekt, Test 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze dla Finanse i Rachunkowość):27 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze dla Finanse i Rachunkowość): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2058 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość 
Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 

przedmiot 
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Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności 

  
Teoria wymiany 
międzynarodowej  
 

30   30     60 5 KW_02; KW_03; KU_02; 
KK_03  
 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest ukazanie i wyjaśnienie jak funkcjonuje gospodarka otwarta, powiązana ze światem więzami handlowymi. Podstawowe treści 
wykładu obejmują zagadnienia związane z teorią handlu międzynarodowego i polityką handlową. Przedstawione zostaną główne elementy teorii 
wyjaśniające przyczyny i skutki handlu międzynarodowego pomiędzy krajami. Pokazane zostaną również instrumenty polityki handlowej i skutki 
ich stosowania. Na wykładzie omawiane są główne modele teorii handlu i polityki handlowej oraz odniesienia do ich empirycznej weryfikacji. 
Uzupełnieniem są ćwiczenia, w trakcie których rozwiązuje się głównie zadania obliczeniowe, ilustrujące główne elementy teorii handlu i polityki 
handlowej.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Ekonometria 
30   30     60 7 KW_01; KW_04; KU_01; 

KU_02; KK_01; KK_03  
 

Ekonomia i finanse, 
matematyka  
 

Treści programowe  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i najważniejszymi 
zastosowaniami. Głównym celem wykładów jest zapoznanie studentów z teorią ekonometrii. Wykłady ilustrowane są prostymi przykładami 
empirycznymi. Bardziej rozbudowane przykłady empiryczne omawiana będą na ćwiczeniach. Na wykładach omawiana będzie problematyka 
estymacji w Klasycznym Modelu Regresji Liniowej za pomocą Metody Najmniejszych Kwadratów. Pierwsza część kursu poświęcona zostanie 
na przedstawienie modelu, jego założeń i sposobu estymacji oraz interpretacji. W drugiej części studenci zostaną zapoznani ze sposobami 
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testowania hipotez, diagnostyki modelu i konsekwencjami braku spełnienia poszczególnych założeń. Po wykładzie student powinien potrafić 
prawidłowo zbadać związki między zmiennymi w próbie przekrojowej oraz zinterpretować wyniki prostego badania statystycznego.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Seminarium licencjackie  
Przedmiot do wyboru  

  30      30 3 KW_02; KW_03; KU_01; 
KU_02; KU_06; 
KU_08;KU_07; KK_02; 
KK_03  
 
 

Ekonomia i finanse, 
matematyka  
 

Treści programowe  

Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej, za pomocą poznania teorii z finansów i rachunkowości, 
kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 
Tematyka wg wyboru studenta i sylabusu.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej, projekt 

Praktyka zawodowa   
     

120 120 3 
KK_02; KK_01; KU_03; 

KU_02 
 

 

Treści programowe  

TREŚCI PROGRAMOWE: 
Celem praktyk jest wykorzystywanie wiedzy zdobytej podczas studiów i jej poszerzanie, doskonalenie umiejętności oraz kompetencji 
społecznych. W szczególności praktyki mogą obejmować:  
1) w zakresie wiedzy: zastosowanie wiedzy teoretycznej i analitycznej, uzyskanej podczas zajęć akademickich; poznanie zasad 

funkcjonowania środowiska zawodowego, bliskiego kierunkom oferowanym na Wydziale Nauk Ekonomicznych; zrozumienie, jak 
funkcjonują organizacje w praktyce (w zakresie: zasad organizacji pracy, podziału kompetencji, kultury pracy, procedur, czy procesu 
planowania pracy);  

2) w zakresie umiejętności: poszerzenie umiejętności tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz; 
wykorzystanie narzędzi ilościowych i jakościowych do: analizy procesów społeczno-ekonomicznych, badania funkcjonowania gospodarki, 
rynków, instytucji rynkowych, analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych; wykorzystanie metod pozyskiwania, 
integrowania, przetwarzania i analizowania danych ilościowych oraz jakościowych; doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem 
obcym w sytuacjach zawodowych. 

3) w zakresie kompetencji społecznych: wykształcenie umiejętności współpracy w organizacji (w tym: wykorzystanie kompetencji miękkich), 
skuteczne komunikowanie się w organizacji, umiejętność planowania i organizacja pracy własnej i zespołowej (efektywne zarządzanie 
czasem), samokształcenie się, przestrzeganie zawodowych standardów etycznych. 
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FORMA PRAKTYKI: 
Praktyki zawodowe mogą mieć formę: 
1) praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych,  
2) praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego, 
3) pracy zawodowej wykonywanej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, 
4) własnej działalności gospodarczej, 
5) wolontariatu.  
 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYKI: 
1. Zakres własnej działalności gospodarczej, czy zakres działalności podmiotów, w których odbywać się będzie praktyka zawodowa, muszą 

zapewniać możliwość osiągnięcia efektów uczenia się, zdefiniowanych dla praktyk zawodowych. W szczególności, w przypadku realizacji 
praktyk w podmiotach zewnętrznych oznacza to zapewnienie przez podmiot oferujący praktykę opiekuna praktyki o kompetencjach 
i  doświadczeniu zbieżnym z programem praktyki. Należy też oczekiwać udostępnienia miejsca i narzędzi pracy niezbędnych dla 
właściwego wykonania zaplanowanych obowiązków.  

2. Praktyka może odbywać się w podmiotach/instytucjach, które udostępniają ofertę praktyk dla WNE (wykaz podmiotów wraz z wymogami 
i  procedurami rekrutacji jest udostępniany na stronie internetowej WNE). Studenci mogą również korzystać z ofert przedstawianych przez 
Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci mają także prawo przedstawić własne propozycje miejsc praktyk. W każdym przypadku 
student jest zobowiązany przed rozpoczęciem praktyki uzyskać od koordynatora praktyk akceptację miejsca praktyki, jej programu i okresu 
realizacji.  

3. Praktykę zawodową w wymiarze godzinowym określonym programem studiów student odbywa w jednym podmiocie. Tylko w wyjątkowych 
sytuacjach możliwe jest odbycie praktyk w większej liczbie podmiotów.  

4. Praktyka może być odbywana podczas wakacji zimowych lub letnich (praktyka ciągła) oraz w trakcie trwania semestru, w czasie wolnym od 
zajęć dydaktycznych (praktyka śródroczna).  

5. Odbywanie praktyki jest monitorowane przez koordynatora praktyk, który w tym celu utrzymuje ze studentem/studentką kontakt 
e- mailowy/telefoniczny lub osobisty w celu wyjaśniania spraw związanych z praktyką.  

6. Praktyka zaliczana jest na ocenę przez koordynatora praktyk. Podstawą do wystawienia oceny jest poprawne udokumentowanie real izacji 
praktyki i jej programu poprzez przedłożenie koordynatorowi stosownej dokumentacji. Podczas procedury zaliczania praktyki oceniane są 
kompletność i poprawność merytoryczna dokumentacji oraz zdobyte kompetencje i umiejętności. 

7. Sposób organizacji praktyki, jej przebieg oraz procedury są poddawane ewaluacji przez studentów. Wyniki analiz są wykorzystywane przy 
doskonaleniu programów studiów, a także pozwalają na identyfikację miejsc/podmiotów, w których realizacja praktyk przynosi pożądane 
efekty uczenia się. 

Procedury zapewniające realizację zasad odbywania i zaliczania praktyk określa Uchwała Rady Dydaktycznej WNE UW 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się na podstawie przedłożonej przez studenta dokumentacji potwierdzającej realizację praktyki, w tym: 
zaświadczenia o odbyciu praktyki, dziennika praktyki oraz sprawozdania z przebiegu praktyki. Dodatkowo, w trakcie procesu zaliczenia praktyki, 
koordynator praktyk może przeprowadzić rozmowę sprawdzającą kompetencje zdobyte przez studenta podczas praktyki 

Przedmioty dla kierunku Finanse i Rachunkowości 

Język obcy – egzamin 
Przedmiot do wyboru 

       4 4 2 KW_07  
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Treści programowe  Egzamin z języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny; Egzamin ustny 

Instrumenty finansowe  30       30 3 KW_02; KW_03; KU_03; 
KU_04; K_U06; K_U08; 
KK_01 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi konstrukcjami i wykorzystaniem instrumentów finansowych w gospodarce ze 
szczególnym uwzględnieniem finansowych produktów bankowych, na tle bieżącego stanu rozwoju polskiego systemu finansowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej, Test 

Ubezpieczenia 30        30 4 KW_01; KW_02; KU_01; 
KU_03; KU_04; KK_03 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Przedstawienie zarysu ekonomii ubezpieczeń oraz przybliżenie praktycznej umiejętności analizy sprawozdań finansowych ubezpieczyciela. 
Punktem wyjścia jest ustalenie istoty ryzyka ubezpieczeniowego, istoty usługi ubezpieczeniowej oraz spojrzenie na ubezpieczenie 
z  perspektywy mikroekonomii. Następnie - organizacja i funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego w Polsce i na świecie. Kilka wykładów 
poświęconych zostanie głównym elementom ekonomiki towarzystwa ubezpieczeniowego: zasadom kalkulacji składki, rezerwom 
ubezpieczyciela oraz reasekuracji. Blok ten zamyka omówienie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej oraz instrumentów regulacji rynku ze 
szczególnym uwzględnieniem reformy Solvency II. Ostatnia część wykładu dokonuje przeglądu wybranych segmentów rynku 
ubezpieczeniowego: ubezpieczeń życiowych i finansowych. Zajęcia podsumowuje wykład nt. zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i roli, 
którą w zarządzaniu ryzykiem ma do spełnienia ubezpieczenie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

kolokwium zaliczeniowe: zadania oraz pytania opisowe 

Warsztaty finansowe 
(ACCA) 

30   30     60 3 KW_02; KU_01; KU_03; 
KU_05; K_U06; K_U08; 
KK_01; KK_02 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wyceną bilansową aktywów i pasywów, metodologią testowania aktywów na wypadek utraty wartości 
oraz metodami konsolidacji sprawozdań finansowych metodą pełną i metodą praw własności. W ramach zajęć studenci będą rozwiązywali 
zadania praktyczne w grupach. Przedmiot jest przeznaczony dla studentów studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość, którzy 
opanowali wiedzę z rachunkowości i finansów I. Egzamin pisemny, składającej się z 3 zadań (w sumie 40 pkt) dotyczących sporządzania 
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sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz 10 pytań testowych (10 pkt), dotyczących sprawozdawczości 
finansowej (w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych) według MSSF. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prac przygotowywanych 
w  grupach, gdzie analizowane są problemy związane ze sporządzeniem sprawozdań finansowych na przykładach konkretnych spółek 
giełdowych.  
II część zajęć dotyczy wyceny przedsiębiorstw, podczas której studenci zostaną zapoznani z metodą dochodową DCF i porównawczą 
(mnożników rynkowych, porównywalnych spółek giełdowych). Szczególna uwaga zostanie zwrócona na prognozy finansowe (sprawozdan ie 
finansowe pro forma) oraz analizę wrażliwości uzyskanych wyników na przyjęte założenia modeli (problem przedziałów ufności dla prognoz). 
Zaliczenie na podstawie pięcioczęściowej pracy zespołowej z wyceny przedsiębiorstwa opracowanej w zespole dwuosobowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, Projekt 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze dla Finanse i Rachunkowość):30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze dla Finanse i Rachunkowość):394 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2058 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość 
Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów  

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 

przedmiot 
W

y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e
m

in
a

ri
u

m
 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a
rs

z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności 

Seminarium licencjackie  
Przedmiot do wyboru  

  30      30 14 KW_02; KW_03; KU_01; 
KU_02; K_U06; K_U08; 
KU_07; KK_02; KK_03  
 

Ekonomia i finanse, 
matematyka 

Treści programowe  

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z finansów 
i  rachunkowości, kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych 
dziedzinach. Student w ramach zajęć przygotowuje się również do egzaminu dyplomowego.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca dyplomowa 

Zarządzanie 
 

60        60 4 KW_01; KW_02; KW_04; 
KU_03; KU_04; KU_05; 
K_U06; K_U08: KK_01; 
KK_02; KK_03;  
 
 

Nauki o zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesną wiedzą o współczesnych organizacjach funkcjonujących w warunkach konkurencyjnego 
otoczenia i procesach zarządzania nimi; przybliżenie siatki pojęciowej dyscypliny; dostarczenie praktycznych wskazówek dotyczących analizy 
sytuacji organizacyjnych oraz podwyższania racjonalności decyzji i sprawności działań. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej, Test 



26 
 

przedmioty dla kierunku Finanse i Rachunkowość 

Bankowość komercyjna 

30        30 3 KW_02; KW_03; KU_03; 
KK_03 
 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Zadaniem wykładu jest wprowadzenie systemu pojęciowego, podstaw teoretycznych oraz głównych elementów wiedzy praktycznej, związanych 
z funkcjonowaniem sektora banków komercyjnych. Cel ten będzie realizowany zarówno poprzez prezentację podstaw teoretycznych 
bankowości komercyjnej, jak i omówienie przykładów praktycznych zastosowań tych metod i zasad. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

Bankowość centralna 
30        30 3 KW_02; KW_03; KU_03; 

KK_03 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy nt teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania banków centralnych we 
współczesnych gospodarkach rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej przez nie polityki pieniężnej. Zadanie to będzie 
zrealizowane poprzez omówienie głównych elementów teorii bankowości centralnej, szeroko ilustrowanych wynikami badań empirycznych, 
opiniami bankowców centralnych, mediów etc. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmiot do wyboru 
kierunkowego 

60        60 6 KW_02; KW_03; KU_01; 
KU_03; KU_05; K_U06; 
K_U08; KK_01; KK_03 
 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  Przedmiot podnoszący kompetencje studenta z zakresu finansów i rachunkowości. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodny z sylabusem 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze dla Finanse i Rachunkowość):30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze dla Finanse i Rachunkowość): 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2058 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 
Kierunek Finanse i Rachunkowość- Specjalność Finanse Publiczne i Podatki 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 

przedmiot 
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Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności 

Język obcy(preferowany 
angielski ekonomiczny) 
Przedmiot do wyboru 

    60    60 2 SU_05; SU_06  
 

- 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom 
kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Bezpieczeństwo i higiena 
pracy  
 

       4 4 0,5 -  

Treści programowe  
Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

Podstawy ochrony 
własności intelektualnej 

       6 6 0,5 SW_06; SK_02  
 

 

Treści programowe  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi ogólnymi aspektami 
prawa własności przemysłowej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach dotyczących praw własności 
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intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie miał świadomość zakresu stosowania 
ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność tych zagadnień. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

Wstęp do ekonomii  
 

30        30 3  
SW_02; SU_01; SK_01  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest: 
- Zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii  
- Omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych  
- Przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów Wiodącym 
motywem kursu jest chęć pokazania w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej skali (mikroekonomicznej, 
makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten uzupełniany (a częściowo także zastępowany) jest innymi mechanizmami 
regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, Praca Ustna, Esej 
 

Rozszerzenie ekonomii . 
Przedmiot do wyboru: 
Historia myśli 
ekonomicznej /lub/ 
Historia gospodarcza/ 
lub/ Demografia 

 60       60 6  
SW_01; SW_02; SU_01, 
SU_05; SK_01  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem wykładu ,,Historia myśli ekonomicznej’’ jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. Celem wykładu jest dokonanie historycznej 
rekonstrukcji rozwoju ekonomii, czyli prezentacji idei i teorii na szerszym tle epoki, w kontekście czynników gospodarczych, politycznych 
i  kulturowych. 
Celem wykładu ,,Historia gospodarcza’’ jest zdobycie przez studenta umiejętności analizy zjawisk ekonomicznych w długiej perspektywie, 
poprzez analizę porównawczą oraz kontekstową. Zajęcia rozszerzają wiedzę ekonomiczną studenta i pozwalają zrozumieć genezę 
współczesnej gospodarki oraz instytucjonalne uwarunkowania nowoczesnego wzrostu gospodarczego. Wiedza zdobyta podczas zajęć stanowi 
dobrą podstawę do dalszego studiowania mikro- i makroekonomii. Student nabywa bowiem umiejętności krytycznego patrzenia na zjawiska, 
procesy i teorie ekonomiczne, dostrzegania zmienności poglądów ekonomicznych w historycznym procesie formowania się gospodark i, potrafi 
dokonać krytycznej analizy i oceny pozytywistycznych i antypozytywistycznych wyjaśnień socjoekonomicznych. Dodatkowo student nabywa 
umiejętności przygotowywania tekstu akademickiego, formułowania hipotez badawczych, zdobywania i porządkowania wiedzy, informacji, 
analizy i interpretacji danych. 
Celem wykładu ,,Demografia’’ jest zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej stosowanymi w celu wyjaśnienia współczesnych 
zjawisk ludnościowych zarówno na poziomie jednostek jak i całych społeczności, a także analiza współzależności zjawisk demograficznych 
i  gospodarczych. Nacisk zostanie położony na opisanie zakresu w jakim metody analizy ekonomicznej są w stanie poprawnie opisywać 
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i  przewidywać zachowania ludzkie w ramach demografii (dobór partnerski, dzietność, migracje, itd.). Wymiernym efektem kształcenia jest 
poszerzenie zdobywanej w trakcie studiów matematycznych wiedzy z zakresu optymalizacji o jej praktyczne zastosowanie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, esej, praca ustna 

Mikroekonomia I  
 

30   30     60 4  
SW_02; SU_01; SK_01  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią konsumenta w ramach teorii mikroekonomii  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Algebra liniowa  
 

30   60     90 6  
SW_01; SU_06; SK_01  
 

Matematyka 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu podstawowych pojęć algebry liniowej. Omawiane są między innymi: układy równań liniowych i metody ich 
rozwiązywania, przestrzenie liniowe, baza i wymiar, przekształcenia liniowe, rząd i wyznacznik macierzy, wektory i wartości własne, 
diagonalizacja i potęgowanie macierzy, iloczyn skalarny, formy kwadratowe, elementy programowania liniowego. Oprócz opanowania technik 
algebry liniowej celem zajęć jest wyrobienie u słuchaczy umiejętności precyzyjnego i logicznego rozumowania oraz przygotowanie do 
stosowania metod algebry liniowej w ekonomii.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Analiza matematyczna I  
 

30   60     90 5  
SW_01; SU_06; SK_01  

Matematyka 

Treści programowe  
Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym uwzględnieniem 
rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy Matematycznej w zagadnieniach 
ekonomicznych.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Prawo z elementami 
prawa handlowego  
 

30        30 3  
SW_03; SW_06 SU_04; 
SK_04  
 

Nauki prawne  
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Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu jest 
kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie w praktyce obrotu 
powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. W ramach cyklu wykładów 
przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 
prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji 
dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 430 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
2058 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość- Specjalność Finanse Publiczne i Podatki 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla  specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 
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Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności 

Język obcy (preferowany 
angielski ekonomiczny)  
Przedmiot do wyboru  

    60    60 2 SU_05; SU_06  
 
 

- 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom 
kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem  

Business English B2 – 
egzamin WNE  
 

       4 4 1 SU_05  
 

 

Treści programowe  Egzamin sprawdzający umiejętności językowe z zakresu angielskiego ekonomicznego na poziomie B2.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie (OGUN)  
Przedmiot do wyboru  

60        60 6 zgodnie z wyborem  

Treści programowe  
Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki 

(w  całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych). 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Narzędzia informatyczne 
w ekonomii  
 

 30       30 3  
SW_01; SW_06; SU_05; 
SK_04  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi technikami informatycznymi przydatnymi w codziennej pracy ekonom isty. 
W  trakcie zajęć zorganizowanych w formie laboratoriów studenci nabywają umiejętność posługiwania się wybranymi narzędziami 
informatycznymi (zaawansowany Excel, Maxima, R) oraz umiejętności dobierania odpowiedniego narzędzia analitycznego do rozwiązania 
typowego problemu z zakresu analizy ekonomicznej. Student zapoznaje się także z technikami informacyjno – komunikacyjnymi.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna 

Mikroekonomia II  
 

30   30     60 5  
SW_02; SU_01; SK_01;  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią mikroekonomii – moduł B dotyczy zagadnień związanych z podażową 
stroną rynku.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Makroekonomia I  
 

30   30     60 5 SW_02; SW_03; SU_01; 
SU_02; SK_01; SK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest prezentacja podstawowych pojęć, kategorii oraz prostych modeli współczesnej analizy makroekonomicznej. Opanowanie 
materiału powinno umożliwić zrozumienie funkcjonowania gospodarki jako całości, poznanie struktury współczesnej teorii makroekonomicznej 
oraz dać solidną podstawę do studiowania makroekonomii na poziomie średnim i zaawansowanym. Stąd też duży nacisk położony zostanie na 
rzetelne opanowanie podstawowych zależności makroekonomicznych z wyraźnym wyodrębnieniem zależności krótko i długookresowych. 
Zasadniczym przedmiotem rozważań będzie jednak analiza krótkookresowa. Analizy będą poparte samodzielną pracą z danymi empirycznymi. 
Przygotowanie do stosowania metod algebry liniowej w ekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Analiza matematyczna II  
 

30   60     90 5 SW_01; SU_06; SK_01 Matematyka  
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Treści programowe  
Celem zajęć jest wprowadzenie do analizy matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod analizy matematycznej 
w  zagadnieniach ekonomicznych.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Prawo z elementami 
prawa handlowego  
 

30        30 
 

3 SW_03; SW_06 SU_04; 
SK_04  
 

Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu jest 
kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie w praktyce obrotu 
powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. W ramach cyklu wykładów 
przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 
prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji 
dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 394  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2058 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość- Specjalność Finanse Publiczne i Podatki 
Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci 
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Symbole efektów uczenia 
się dla specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 
przedmiot 

Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności  

Język obcy (preferowany 
angielski ekonomiczny)  
Przedmiot do wyboru  

    60    60 2 SU_05; SU_06  
 
 

- 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom 
kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem  

Mikroekonomia III  
 

 30       30 6 SW_02; SW_03; SU_01; 
SU_02; SK_01; SK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami mikroekonomii i jej zastosowaniem w naukach społecznych. Najważniejsze omawiane 
tematy to: równowaga rynkowa, zaburzenia rynkowe, rola rządu, efekt zewnętrzne, dobra publiczne, informacja, ekonomia dobrobytu  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Makroekonomia II  
 
 

30   30     60 6 SW_02; SW_03; SU_01; 
SU_02; SK_01; SK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest wprowadzenie pojęć i narzędzi niezbędnych do makroekonomicznej analizy zjawisk i procesów gospodarczych na 
poziomie średniozaawansowanym. Zajęcia te są kontynuacją przedmiotu "Makroekonomia I" i jednocześnie stanowią podbudowę do 
wprowadzenia narzędzi umożliwiających opis zjawisk i procesów gospodarczych na poziomie zaawansowanym. Pierwsza część wykładu jest 
poświęcona krótkookresowym wahaniom dochodu oraz efektywności polityk gospodarczych. Część druga dotyczy problematyki wzrostu 
gospodarczego. W oparciu o teorię neoklasyczną dyskutowane są długookresowe determinanty poziomu i stopy wzrostu dochodu. Część 
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trzecia koncentruje się na znaczeniu oczekiwań dla procesów gospodarczych, w tym na roli oczekiwań w decyzjach dotyczących konsumpcji 
i  inwestycji.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Rachunek 
Prawdopodobieństwa  
 

30   30     60 6 SW_01; SU_06; SK_01  
 

Matematyka 

Treści programowe  
Elementarny rachunek prawdopodobieństwa, zmienne losowe i ich rozkłady, twierdzenia graniczne.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Finanse I lub Finanse I 
(ACCA)  
Przedmiot do wyboru  

30   30     60 6  
SW_05; SU_03; SK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Głównym celem wykładu ,,Finanse I’’ jest połączenie wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem instrumentów 
i  metod wykorzystywanych na rynkach finansowych, z uwzględnieniem roli państwa we współtworzeniu stabilnego systemu finansowego. 
W  ramach zajęć student pozna rolę systemu finansowego w gospodarce, główne instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego oraz 
wykorzystanie ich do wybranych strategii, sprawozdawczość finansową spółki i jej ogólną ocenę sytuacji finansowo-ekonomicznej, a następnie 
kryteria wyboru projektów inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Student pozna przy tym główne narzędzia z analizy 
fundamentalnej i analizy technicznej dla aktywów finansowych. W grupie instrumentów finansowych zostaną również przedstawione wybrane 
instrumenty pochodne.  
Podczas wykładu ,,Finanse I (ACCA)’’ studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: funkcje, instytucje i cechy systemu finansowego, 
tradycyjne i nowe instrumenty rynku finansowego, ocena dochodowości różnych instrumentów finansowych, analiza ryzyka działalności 
gospodarczej wraz z kryteriami podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wnioskowaniem o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wykład ma 
formę spotkań bezpośrednich. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z przykładowymi problemami praktycznymi. Dzięki 
temu studenci uczą się identyfikować oraz rozwiązywać podstawowe dylematy pojawiające się w wybranych segmentach rynku finansowego, 
a  także przeprowadzać analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Wykład ten może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania 
dyplomu ACCA.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmioty właściwe dla specjalności Finanse publiczne i podatki 
 

Finanse publiczne I  
 

30        30 2 
 
SW_03; SW_05; SU_02; 
SU_04; SK_01; SK_04  

Ekonomia i finanse  
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Treści programowe  

Celem kursu jest zapoznanie studentów z finansami publicznymi w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Po zakończeniu kursu studenci będą 
posiadali umiejętność rozumienia i analizowania procesów ekonomicznych zachodzących we współczesnych systemach finansów publicznych, 
stanowiących jedno z kluczowych ogniw całego systemu gospodarczego. Kurs obejmuje następujące główne tematy: Finanse publiczne jako 
dyscyplina naukowa, Podstawowe teorie finansów publicznych, Funkcje finansów publicznych, Finanse publiczne w prawie, Sektor finansów 
publicznych na tle całej gospodarki, Dochody publiczne, Wydatki publiczne, Budżet państwa, Deficyt budżetowy i dług publiczny, Polityka 
fiskalna, System finansów publicznych w Polsce, Systemy podatkowe w innych państwach oraz Finanse publiczne wobec globalizacji. 
Zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie pisemnego egzaminu).  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Podstawy rachunkowości  
 

 30       30 2 SW_04; SU_03; SU_05; 
SK_03  

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ramami regulacyjnymi i zasadami rachunkowości, która jest logicznym, kompletnym i zwartym 
systemem, opisującym aktywa, źródła ich  pochodzenia, w tym wynik finansowy, a także ewidencję operacji gospodarczych, w tym bilansowych 
i  wynikowych. Zajęcia obejmują sporządzanie wybranych elementów sprawozdawczości finansowej, głównie bilansu i rachunku zysków i strat, 
a  także ewidencję operacji bilansowych i wynikowych oraz ustalanie wyniku finansowego dwoma podejściami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny test, ocena ciągła aktywności 

Ogólne materialne prawo 
podatkowe 

30  
      

30 2 
S_W03, S_U02, S_U03, 

S_K02 
Prawo 

Treści programowe  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami międzynarodowego oraz unijnego prawa podatkowego oraz ogólnym materialnym 
prawem podatkowym (dział III Ordynacji podatkowej). Studenci zostaną również zapoznani z instytucją interpretacji przepisów prawa 
podatkowego oraz porozumień w sprawach ustalania cen transferowych.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze dla Finanse Publiczne i Podatki):32 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze dla Finanse Publiczne i Podatki):360  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2058 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość- Specjalność Finanse Publiczne i Podatki 
Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, 
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Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności 

Język obcy (preferowany 
angielski ekonomiczny)  
Przedmiot do wyboru  

    60    60 2 SU_05; SU_06  
 
 

- 

Treści programowe  
B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom 
kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem  

Makroekonomia 
gospodarki otwartej  
 

30   30     60 5 SW_02; SW_03; SU_01; 
SU_02; SK_01; SK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Wykład z Makroekonomii Gospodarki Otwartej obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki w warunkach powiązań 
finansowych i kapitałowych z resztą świata. Przedstawiane są problemy bilansu płatniczego, funkcjonowania rynku walutowego oraz polityki 
gospodarczej w gospodarce otwartej w warunkach różnych systemów kursowych, kwestie związane z międzynarodowymi przepływami kapitału 
i  kryzysami walutowymi oraz analizę warunków tworzenia unii walutowej na przykładzie Europejskiej Unii Monetarnej (EMU).  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Ekonomia polityczna  
 

30   30     60 5 SW_01; SW_05; SU_01; 
SK_02; SK_01  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem nauczania ekonomii politycznej jest wyjaśnienie mechanizmów społeczno-politycznych determinujących procesy gospodarowania oraz 
dokonanie analizy skutków społecznych tych procesów. Zajęcia z tego przedmiotu mają też na celu przygotowanie studentów do bardziej 
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kompleksowego i interdyscyplinarnego sposobu analizowania zjawisk gospodarczych niż ma to miejsce w standardowym ujęciu mikro- 
i  makroekonomii. W realizacji zajęć duża uwaga zostanie położona na zdobywanie nowych umiejętności metodologicznych i na aktywności 
studentów w trakcie zajęć. Przedmiot ten jest prowadzony w formie wykładów i ćwiczeń, ściśle ze sobą powiązanych tematycznie. Zajęcia są 
przeznaczone dla studentów II roku, którzy ukończyli podstawowe kursy z mikroekonomii i makroekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Statystyka matematyczna  
 

30   30     60 5 SW_01; SU_06; SK_01  
 

Matematyka 

Treści programowe  

Na wykładzie przedstawione będą podstawowe wiadomości i pojęcia statystyki opisowej i statystyki matematycznej, czyli teorii wnioskowania 
statystycznego. Celem jest zarówno przygotowanie słuchaczy do dalszych studiów i pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie, jak i do samodzielnego 
posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi (umiejętność budowy modelu statystycznego, poprawnego 
sformułowania problemu, obliczania i interpretacji podstawowych miar statystyki opisowej i miar dynamiki zjawisk, umiejętność stosowania 
podstawowych metod wnioskowania statystycznego). Wykład zawierać będzie, oprócz zarysu teorii, przykłady zastosowań. Do zrozumienia 
wykładu istotne będzie wcześniejsze opanowanie przez słuchaczy wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa, w zakresie 
jednosemestralnego kursu.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Finanse II lub Finanse II 
(ACCA)  
Przedmiot do wyboru  

30   30     60 6 SW_05; SU_03; SK_03  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Głównym celem wykładu ,,Finanse II’’ jest połączenie wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem 
zaawansowanych instrumentów i metod wykorzystywanych na rynkach finansowych. W ramach zajęć student pozna strategie spekulacy jne, 
hedgingowe i arbitrażowe dla wybranych zaawansowanych instrumentów finansowych (kontraktów terminowych futures i forward, opcji oraz 
swapów). Student pozna również metody wyceny zaawansowanych instrumentów finansowych oraz metod budowania portfeli inwestycyjnych 
z  wykorzystaniem teorii rynku kapitałowego.  
W ramach wykładu ,,Finanse II (ACCA)’’ omówione zostaną zagadnienia związane z zaawansowanym instrumentarium finansowym. Studenci 
zapoznają się z teorią portfelową, modelami rynku kapitałowego, a także instrumentami finansowymi rynku terminowego: kontraktami futures 
i  forward, opcjami oraz swapami, które mogą być wykorzystane w strategiach ograniczania ryzyka. Wykład ma formę spotkań bezpośrednich, 
podczas których nacisk jest położony na aktywne uczestnictwo studentów w spotkaniach. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci 
zapoznają się z przykładowymi problemami praktycznymi. Wykład ten może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania dyplomu ACCA.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmioty  właściwe dla specjalności Finanse publiczne i podatki 
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Finanse publiczne II  
 

30        30 2 SW_03; SW_05; SU_02; 
SU_04; SK_01; SK_04  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Kurs Finanse Publiczne II jest kontynuacją kursu Finanse publiczne I, obejmuje następujące główne tematy: Sektor ubezpieczeń społecznych- 
jego historia, sytuacja obecna i wpływ ubezpieczeń społecznych na finanse publiczne. Decentralizacja finansów publicznych. Podział funkcji 
finansów publicznych w zdecentralizowanym systemie. Analiza możliwości i ograniczeń stworzenia systemu dochodów własnych samorządów, 
w tym specyfika podatków lokalnych. Dochody transferowe- subwencje i dotacje, sposoby kształtowania i wpływ na efektywność finansów 
lokalnych. Zadłużenie samorządów- specyfika analizy zdolności kredytowej samorządów. Dług lokalny jako dług publiczny Pozabudżetowe 
formy realizacji zadań publicznych- partnerstwo publiczno- prywatne. Nowe formy budżetu publicznego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Rachunkowość 
podatkowa II – CIT 
(ACCA) 

 30       30 3 
S_W03, S_W04, S_U02, 
S_U03, S_K02, S_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć ,,Rachunkowość podatkowa II – CIT (ACCA)’’ jest zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości podatkowej, w tym 
z  różnicami trwałymi i przejściowymi między wynikiem finansowym brutto a dochodem podatkowym, zasadami tworzenia i rozliczania aktywów 
i  rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, kalkulacją dochodu i podstawy do opodatkowania oraz wyniku finansowego netto. 
Podczas zajęć Słuchacze zostaną zapoznani ze sporządzaniem zeznania podatkowego CIT-8 oraz praktykami ujawnień w sprawozdaniu 
finansowym informacji o podatku dochodowym i różnicach między wynikiem finansowym brutto a dochodem podatkowym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze dla Finanse Publiczne i Podatki):28 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze dla Finanse Publiczne i Podatki):360  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2058 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość- Specjalność Finanse Publiczne i Podatki 
Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 

przedmiot 
W

y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e
m

in
a

ri
u

m
 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a
rs

z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności 

  
Teoria wymiany 
międzynarodowej  
 

30   30     60 5  
SW_05 S_U01 SK_01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest ukazanie i wyjaśnienie jak funkcjonuje gospodarka otwarta, powiązana ze światem więzami handlowymi. Podstawowe treści 
wykładu obejmują zagadnienia związane z teorią handlu międzynarodowego i polityką handlową. Przedstawione zostaną główne elementy teorii 
wyjaśniające przyczyny i skutki handlu międzynarodowego pomiędzy krajami. Pokazane zostaną również instrumenty polityki handlowej i skutki 
ich stosowania. Na wykładzie omawiane są główne modele teorii handlu i polityki handlowej oraz odniesienia do ich empirycznej weryfikacji. 
Uzupełnieniem są ćwiczenia, w trakcie których rozwiązuje się głównie zadania obliczeniowe, ilustrujące główne elementy teorii handlu i polityki 
handlowej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Ekonometria 
30   30     60 7 SW_01; SW_06; SU_03; 

SU_06; SK_01  
 

Ekonomia i finanse, 
matematyka  
 

Treści programowe  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i najważniejszymi 
zastosowaniami. Głównym celem wykładów jest zapoznanie studentów z teorią ekonometrii. Wykłady ilustrowane są prostymi przykładami 
empirycznymi. Bardziej rozbudowane przykłady empiryczne omawiana będą na ćwiczeniach. Na wykładach omawiana będzie problematyka 
estymacji w Klasycznym Modelu Regresji Liniowej za pomocą Metody Najmniejszych Kwadratów. Pierwsza część kursu poświęcona zostanie 
na przedstawienie modelu, jego założeń i sposobu estymacji oraz interpretacji. W drugiej części studenci zostaną zapoznani ze sposobami 
testowania hipotez, diagnostyki modelu i konsekwencjami braku spełnienia poszczególnych założeń. Po wykładzie student powinien potrafić 
prawidłowo zbadać związki między zmiennymi w próbie przekrojowej oraz zinterpretować wyniki prostego badania statystycznego.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Seminarium licencjackie  
Przedmiot do wyboru  

  30      30 3 SW_03; SW_04; SW_05; 
SU_03; SU_05; SU_06; 
SK_01; SK_02  
 

Ekonomia i finanse, 
matematyka  
 

Treści programowe  

Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej, za pomocą poznania teorii z finansów i rachunkowości, 
kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych dziedzinach. 
Tematyka wg wyboru studenta i sylabusu.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej, projekt 

Praktyka zawodowa   
     

120 120 3 
SK_02; SK_01; SU_03; 

SU_02 
 

Treści programowe  

TREŚCI PROGRAMOWE: 
Celem praktyk jest wykorzystywanie wiedzy zdobytej podczas studiów i jej poszerzanie, doskonalenie umiejętności oraz kompetencji 
społecznych. W szczególności praktyki mogą obejmować:  
4) w zakresie wiedzy: zastosowanie wiedzy teoretycznej i analitycznej, uzyskanej podczas zajęć akademickich; poznanie zasad 

funkcjonowania środowiska zawodowego, bliskiego kierunkom oferowanym na Wydziale Nauk Ekonomicznych; zrozumienie, jak 
funkcjonują organizacje w praktyce (w zakresie: zasad organizacji pracy, podziału kompetencji, kultury pracy, procedur, czy procesu 
planowania pracy);  

5) w zakresie umiejętności: poszerzenie umiejętności tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz; 
wykorzystanie narzędzi ilościowych i jakościowych do: analizy procesów społeczno-ekonomicznych, badania funkcjonowania gospodarki, 
rynków, instytucji rynkowych, analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych; wykorzystanie metod pozyskiwania, 
integrowania, przetwarzania i analizowania danych ilościowych oraz jakościowych; doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem 
obcym w sytuacjach zawodowych. 

6) w zakresie kompetencji społecznych: wykształcenie umiejętności współpracy w organizacji (w tym: wykorzystanie kompetencji miękkich), 
skuteczne komunikowanie się w organizacji, umiejętność planowania i organizacja pracy własnej i zespołowej (efektywne zarządzanie 
czasem), samokształcenie się, przestrzeganie zawodowych standardów etycznych. 

 
FORMA PRAKTYKI: 
Praktyki zawodowe mogą mieć formę: 
6) praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych,  
7) praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego, 
8) pracy zawodowej wykonywanej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, 
9) własnej działalności gospodarczej, 
10) wolontariatu.  
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ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYKI: 
8. Zakres własnej działalności gospodarczej, czy zakres działalności podmiotów, w których odbywać się będzie praktyka zawodowa, muszą 

zapewniać możliwość osiągnięcia efektów uczenia się, zdefiniowanych dla praktyk zawodowych. W szczególności, w przypadku realizacji 
praktyk w podmiotach zewnętrznych oznacza to zapewnienie przez podmiot oferujący praktykę opiekuna praktyki o kompetencjach 
i  doświadczeniu zbieżnym z programem praktyki. Należy też oczekiwać udostępnienia miejsca i narzędzi pracy niezbędnych dla 
właściwego wykonania zaplanowanych obowiązków.  

9. Praktyka może odbywać się w podmiotach/instytucjach, które udostępniają ofertę praktyk dla WNE (wykaz podmiotów wraz z wymogami 
i  procedurami rekrutacji jest udostępniany na stronie internetowej WNE). Studenci mogą również korzystać z ofert przedstawianych przez 
Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci mają także prawo przedstawić własne propozycje miejsc praktyk. W każdym przypadku 
student jest zobowiązany przed rozpoczęciem praktyki uzyskać od koordynatora praktyk akceptację miejsca praktyki, jej programu i okresu 
realizacji.  

10. Praktykę zawodową w wymiarze godzinowym określonym programem studiów student odbywa w jednym podmiocie. Tylko w wyjątkowych 
sytuacjach możliwe jest odbycie praktyk w większej liczbie podmiotów.  

11. Praktyka może być odbywana podczas wakacji zimowych lub letnich (praktyka ciągła) oraz w trakcie trwania semestru, w czasie wolnym od 
zajęć dydaktycznych (praktyka śródroczna).  

12. Odbywanie praktyki jest monitorowane przez koordynatora praktyk, który w tym celu utrzymuje ze studentem/studentką kontakt 
e- mailowy/telefoniczny lub osobisty w celu wyjaśniania spraw związanych z praktyką.  

13. Praktyka zaliczana jest na ocenę przez koordynatora praktyk. Podstawą do wystawienia oceny jest poprawne udokumentowanie realizacji 
praktyki i jej programu poprzez przedłożenie koordynatorowi stosownej dokumentacji. Podczas procedury zaliczania praktyki oceniane są 
kompletność i poprawność merytoryczna dokumentacji oraz zdobyte kompetencje i umiejętności. 

14. Sposób organizacji praktyki, jej przebieg oraz procedury są poddawane ewaluacji przez studentów. Wyniki analiz są wykorzystywane przy 
doskonaleniu programów studiów, a także pozwalają na identyfikację miejsc/podmiotów, w których realizacja praktyk przynosi pożądane 
efekty uczenia się. 

Procedury zapewniające realizację zasad odbywania i zaliczania praktyk określa Uchwała Rady Dydaktycznej WNE UW 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się na podstawie przedłożonej przez studenta dokumentacji potwierdzającej realizację praktyki, w tym: 
zaświadczenia o odbyciu praktyki, dziennika praktyki oraz sprawozdania z przebiegu praktyki. Dodatkowo, w trakcie procesu zaliczenia praktyki, 
koordynator praktyk może przeprowadzić rozmowę sprawdzającą kompetencje zdobyte przez studenta podczas praktyki 

Przedmioty właściwe dla specjalności Finanse publiczne i podatki 
 

Rachunkowość 
podatkowa I – PIT 
(ACCA)  
 

 30       30 3 SW_04; SU_03; SU_05; 
SK_03  

 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i regulacjami rachunkowości podatkowej oraz regulacjami w zakresie 
prawa podatkowego, ze szczególnym naciskiem na podatek dochodowy od osób fizycznych. Studenci zostaną zapoznani z przykładowymi 
problemami klasyfikacji przychodów i kosztów wynikającymi z różnic w zakresie prawa bilansowego a podatkowego oraz sposobem ewidencji 
operacji gospodarczych powiązanych z podatkiem dochodowym. Studenci zostaną zapoznani z obowiązkami w zakresie sprawozdawczości 
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podatkowej i sposobami wyliczania dochodu i podstawy do opodatkowania, dzięki czemu nauczą się na podstawie informacji z systemu 
rachunkowości identyfikować i ustalać wysokość zobowiązania podatkowego  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Podatek VAT (ACCA) 30        30 3 
S_W03, S_U03, S_U02, 

S_U04, S_K02 
Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Podczas kursu „Podatek VAT (ACCA)” studenci poznają podstawowe zasady rozliczania podatku od towarów i usług. Podczas zajęć Słuchacze 
zapoznają się z prawami i obowiązkami podatników, sposobami obliczania i księgowania podatku, jak również wymaganą dokumentacją.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Podatki sektorowe i 
lokalne   

 15 
      

15 1 
S_W03, S_U02, S_U03, 
S_U04, S_K02, S_K03 

Nauki prawne 

Treści programowe  
Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami opodatkowania podatkami lokalnymi i sektorowymi, poznają prawa 
i  obowiązki podmiotów zobowiązanych do ich uiszczenia, sposób i stawki rozliczenia tych podatków i opłat, zasady rejestracji oraz wymagania 
dotyczące dokumentacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Postępowanie 
podatkowe, 
administracyjne i 
sądowe  

30        30 2 
S_W03, S_U02, S_U03, 

S_K02, S_K03 
Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia powinny pozwolić na zrozumienie specyfiki postępowania administracyjnego ogólnego, podatkowego i egzekucyjnego w administracji, 
a  także zasad sądowej kontroli działalności administracji. W ramach wykładów omówione zostaną mechanizmy procedur publicznych, które 
mają szczególne znaczenie z punktu widzenia ochrony praw stron i innych uczestników postępowań, jak również mechanizmy służące ich 
dochodzeniu.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Administracja 
skarbowa, doradztwo 
wraz z etyką   

30        30 1 
S_W03, S_U02, S_U03, 
S_U04, S_K02, S_K03 

Nauki prawne 

Treści programowe  
Celem zajęć jest prezentacja struktury i zadań Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce oraz wykonywania zawodu doradcy podatkowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad etyki zawodowej.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze dla Finanse Publiczne i Podatki):28  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze dla Finanse Publiczne i Podatki):405  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2058 
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Kierunek Finanse i Rachunkowość- Specjalność Finanse Publiczne i Podatki 
Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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m
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b
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ć
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C

T
S

 

Symbole efektów uczenia 
się dla specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, 
do których odnosi się 

przedmiot 

W
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k
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d
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Przedmioty w semestrze wspólne dla kierunku i specjalności 

Seminarium licencjackie  
Przedmiot do wyboru  

  30      30 14 SW_03; SW_04; SW_05; 
SU_03; SU_05; SU_06; 
SK_01; SK_02  
 

Ekonomia i finanse, 
matematyka 

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pracy badawczej, za pomocą poznania pogłębionych teorii z finansów 
i  rachunkowości, kierunków ich rozwoju i najnowszymi osiągnięciami badawczymi oraz metodologii przeprowadzania badań naukowych w tych 
dziedzinach. Student w ramach zajęć przygotowuje się również do egzaminu dyplomowego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca dyplomowa 

Zarządzanie 
 

60        60 4 SW_01; SW_02; SW_04; 
SU_03; SU_04; SU_05; 
SU_06; SK_01; SK_02; 
SK_03 

Nauki o zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesną wiedzą o współczesnych organizacjach funkcjonujących w warunkach konkurencyjnego 
otoczenia i procesach zarządzania nimi; przybliżenie siatki pojęciowej dyscypliny; dostarczenie praktycznych wskazówek dotyczących analizy 
sytuacji organizacyjnych oraz podwyższania racjonalności decyzji i sprawności działań. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej, Test 

Przedmioty właściwe dla specjalności Finanse Publiczne i Podatki 

Język obcy – egzamin  
Przedmiot do wyboru  

       4 4 2 SU_05; SU_06  
 

- 
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Treści programowe  
Egzamin z języka obcego na poziomie B2.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/ustny 

Przedmioty ogólno-
uniwersyteckie (OGUN)  
Przedmiot do wyboru  

30        30 3 zgodnie z wyborem  

Treści programowe  
Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki 

(w  całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Prawo celne, dewizowe i 
KKS   

30  
      

30 2 
S_W03, S_U02, S_U03, 
S_U04, S_K02, S_K03 

Nauki prawne 

Treści programowe  
Podczas zajęć studenci zapoznają się z unijnym i polskim prawem celnym, prawem dewizowym oraz regulacjami Kodeksu karnego 
skarbowego. Umożliwi to kształtowanie wiedzy na temat zależności między tymi obszarami prawa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Analiza podatkowa i 
kazusy    

 15 
      

15 1 
S_W03, S_W04, S_U02, 
S_U03, S_U04, S_U05, 

S_K02, S_K03 
Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Podczas zajęć studenci będą analizować problemy podatkowe o charakterze przekrojowym, badając zależności danego zagadnienia we 
wszystkich podatkach, wykorzystując wiedzę nabytą w trakcie studiów. Będą również przygotowywać pisma procesowe, niezbędne przy 
wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmiot do wyboru 
kierunkowego  
 

 60 

      

60 6 

Student uzupełnia wiedzę w 
zakresie specjalności; w 
zależności od wybranego 
przedmiotu uzyskuje różne 
efekty uczenia z puli efektów 
dla specjalności.  
 

Nauki prawne 
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Treści programowe  
Przedmiot podnoszący kompetencje studenta z zakresu finansów i rachunkowości.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze dla Finanse Publiczne i Podatki):32  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze dla Finanse Publiczne i Podatki): 229  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2058 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 

kierunek studiów.  

 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 

ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne Ekonomia i finanse 71% 

Nauki ścisłe i przyrodnicze Matematyka 15% 

”. 
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Załącznik nr 20 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 49  
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

fizyka  

nazwa kierunku studiów fizyka 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Physics 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

173,5 
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liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 

 

Studia przygotowują do zawodu nauczyciela 

pierwszego przedmiotu: fizyka w szkole: podstawowa i ponadpodstawowa 

drugiego przedmiotu: matematyka w szkole: podstawowa i ponadpodstawowa 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych  

i przyrodniczych 
nauki fizyczne 100% nauki fizyczne 

- - - - 

Razem: - 100% - 

 

 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna i rozumie podstawowe prawa i koncepcje fizyki klasycznej i kwantowej, rozumie ich historyczny rozwój          
i znaczenie dla postępu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, poznania świata i rozwoju ludzkości 

P6S_WG 

K_W02 zna i rozumie podstawy wiedzy o podstawowych składnikach materii i rządzących nimi oddziaływaniach, 
rozumie przejawy tych oddziaływań w zjawiskach fizycznych w różnych skalach od subatomowej                            
do astronomicznej  

P6S_WG 

K_W03 zna i rozumie elementy matematyki wyższej i metod matematycznych używanych w mechanice klasycznej, 
elektrodynamice, fizyce statystycznej oraz mechanice  kwantowej  

P6S_WG 

K_W04 zna i rozumie podstawowe techniki informatyczne i metody numeryczne niezbędne przy rozwiązywaniu 
problemów fizycznych, zna wybrane języki programowania, systemy operacyjne oraz podstawowe 
oprogramowanie  wykorzystywane w fizyce, w tym wybrane pakiety symboliczne i biblioteki numeryczne   

P6S_WG 

K_W05 zna i rozumie podstawowe techniki doświadczalne niezbędne do zaplanowania i wykonania prostych 
eksperymentów fizycznych z zakresu fizyki klasycznej i kwantowej i posiada wiedzę teoretyczną niezbędną          
do opisu i interpretacji ich wyników  

P6S_WG 

K_W06 zna i rozumie teoretyczne zasady działania podstawowych układów pomiarowych i aparatury badawczej 
używanej w eksperymentach, ma świadomość ograniczeń technologicznych, aparaturowych                                         
i metodologicznych w badaniach naukowych, zna elementy teorii niepewności pomiarowych w zastosowaniu 
do eksperymentów fizycznych 

P6S_WG 

K_W07 zna i rozumie budowę, zasadę działania i zastosowanie prostych elementów  elektronicznych; zna podstawowe 
układy elektroniki analogowej i cyfrowej; rozumie znaczenie układów elektronicznych we współczesnej fizyce 
eksperymentalnej 

P6S_WG 

K_W08 zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności  w stopniu pozwalającym 
na bezpieczny udział w zajęciach dydaktycznych na pracowni fizycznej  

P6S_WK 

K_W09 zna i rozumie podstawy uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową                             
i dydaktyczną 

P6S_WK 
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K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 
oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji 
patentowych 

P6S_WK 

K_W11 zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej 
wiedzę z fizyki 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi posługiwać się aparatem matematyki wyższej i metodami matematycznymi fizyki przy opisie                           
i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych, potrafi samodzielnie odtworzyć twierdzenia              
i równania opisujące podstawowe zjawiska i prawa przyrody, potrafi przeprowadzić dowody tych twierdzeń          
i praw  

P6S_UW 

K_U02 potrafi zaplanować, przeprowadzić i zinterpretować eksperymenty fizyczne o średnim stopniu złożoności, 
działając samodzielnie lub w zespole 

P6S_UO 

K_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych wraz z ilościową 
oceną dokładności wyników 

P6S_UW 

K_U04 potrafi stosować metody numeryczne, wykorzystywać biblioteki numeryczne, bazy danych i  podstawowe 
oprogramowanie używane w fizyce, w tym wybrany pakiet symboliczny 

P6S_UW 

K_U05 potrafi w sposób przystępny przedstawić i wyjaśnić podstawowe fakty dotyczące zjawisk i praw fizyki,                        
i skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami w zakresie fizyki 

P6S_UK 

K_U06 potrafi uczyć się samodzielnie, znajdując niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych 
źródłach oraz krytycznie oceniając informacje pochodzące ze źródeł niezweryfikowanych 

P6S_UU 

K_U07 potrafi przygotować opracowanie dotyczące zarówno określonego, zadanego problemu literaturowego                  
z dziedziny fizyki, jak również opracowanie dotyczące badań własnych (eksperymentalnych lub teoretycznych), 
i przedstawić je w formie pisemnej, ustnej, prezentacji multimedialnej lub plakatu, zarówno w języku polskim 
jak i angielskim 

P6S_UK 

K_U08 potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego, pozwalającym na samodzielne korzystanie z podstawowej literatury anglojęzycznej                       
oraz komunikację ze specjalistami w zakresie fizyki 

P6S_UK 

K_U09 potrafi posługiwać się współczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, w szczególności                
do wyszukiwania wiarygodnych informacji 

P6S_UW 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest gotów uczenia się przez całe życie P6S_KK 

K_K02 jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, w różnych rolach P6S_KO 

K_K03 jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania 

P6S_KK 

K_K04 jest gotów do stosowania i propagowania zasad uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych 
osób, do rozstrzygania problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej, do propagowania 
rozstrzygającej roli eksperymentu w weryfikacji teorii fizycznych, do stosowania metody naukowej                          
w gromadzeniu wiedzy 

P6S_KR 

K_K05 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania i poszerzania 
wiedzy, z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym                    
z Internetu 

P6S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

 

ŚCIEŻKA STANDARDOWA 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 

programu studiów 
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Matematyka I 
 
lub 
 
Analiza I  
oraz  
Algebra z geometrią I 

60 
 
 
 
60 
 
30 

  90 
 
 
 
60 
 
30 

   30 180 
 
 
 
120 
 
  60 

14 
 
 
 
 9 
 
 5 

K_W03, K_U01, K_K01 matematyka 

Treści programowe  
Wprowadzenie do podstaw matematyki. Liczby zespolone. Przestrzenie wektorowe. Funkcje elementarne. Granica i ciągłość funkcji 
jednej zmiennej. Różniczkowanie i całkowanie funkcji jednej zmiennej. Ciągi i szeregi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 
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Fizyka I (mechanika) 45   60    15 120  9 
K_W01, K_U01, K_U05, 
K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Wykład z pokazami. Opis ruchu w fizyce. Zasady dynamiki dla prostych i złożonych układów fizycznych. Wprowadzenie                           
do szczególnej teorii względności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Technologie 
informacyjne  
i komunikacyjne 

15   30      45  2 
K_W04, K_U04, K_U09, 
K_K01 

 

Treści programowe  
Podstawy mechanizmów przechowywania i dystrybucji informacji we współczesnym świecie, rozwijanie umiejętności praktycznych 
związanych z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy 

 4           4 0,5 K_W08, K_U02, K_K06  

Treści programowe  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

 4           4 0,5 
K_W09, K_W10, K_W11, 
K_K06, K_K07 
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Treści programowe  Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)/lektorat(y) 

            30   3   

Treści programowe  Rozwój wiedzy i umiejętności spoza nauk fizycznych. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 383 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2318 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Matematyka II 
 
lub 
 
Analiza II  
oraz  
Algebra z geometrią II 

90 
 
 
 
60 
 
30 

  90 
 
 
 
60 
 
30 

    180 
 
 
 
120 
 
  60 

14 
 
 
 
 9 
 
 5 

K_W03, K_U01, K_K01 matematyka 

Treści programowe  Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych, elementy algebry liniowej, równania różniczkowe zwyczajne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Fizyka II 
(elektryczność  
i magnetyzm) 

45   60    15 120  9 
K_W01, K_U01, K_U05, 
K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Na wykładzie, bogato ilustrowanym pokazami, przedstawione zostaną podstawowe pojęcia z dziedziny klasycznego 
elektromagnetyzmu, podsumowane w równaniach Maxwella. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Programowanie 15   30      45  3 K_W04, K_U04, K_K01 
informatyka 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

 
Elementy języka wybranego języka programowania. Pliki, wejście i wyjście, tablice, złożone typy danych i ich zastosowania 
w rozwiązywaniu problemów fizycznych. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Analiza niepewności 
pomiarowych 

 20          20   2 

K_W01, K_W05, K_W06, 
K_W08, K_U01, K_U02, 
K_U07, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K06 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Pojęcie niepewności pomiaru w praktyce laboratoryjnej. Planowanie podstawowych doświadczeń z różnych działów fizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Pracownia wstępna     40     40  3 

K_W01, K_W05, K_W06, 
K_W08, K_U01, K_U02, 
K_U07, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K06 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Praktyczne zastosowanie pojęcia niepewności pomiaru w praktyce laboratoryjnej. Podstawowe doświadczenia z różnych działów 
fizyki. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Wychowanie fizyczne         30    30   0   

Treści programowe  Rozwój kultury fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie  

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 435 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2318 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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których odnosi się 
przedmiot 
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Matematyka III 
 
lub 
 
Analiza IIII  

60 
 
 
 
60 

  60 
 
 
 
60 

    120 
 
 
 
120 

 9 
 
 
 
 9 

K_W03, K_U01, K_K01 matematyka 

Treści programowe  Elementy geometrii różniczkowej. Analiza zespolona. Elementy teorii dystrybucji, transformata Fouriera. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Fizyka III  
(drgania i fale) 

45   45      90  7 
K_W01, K_U01, K_U05, 
K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Wykład z pokazami. Drgania prostych układów fizycznych oraz podstawowe własności fal rozchodzących się w ośrodkach 
sprężystych i fal elektromagnetycznych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Mechanika klasyczna 45   45      90  6 
K_W01, K_U01, K_U05, 
K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Formalizm lagranżowski i hamiltonowski stosowany do opisu dynamiki układu punktów materialnych oraz bryły sztywnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Pracownia technik 
pomiarowych 

    45    45 4 

K_W05, K_W06, K_W07, 
K_W08, K_U02, K_U03, 
K_U07, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K06 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Podstawowe typy doświadczeń w zakresie mechaniki, fal elektromagnetycznych i fizyki współczesnej. Ćwiczenia do wyboru.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)/lektorat(y) 

        

 40  4 

  

Treści programowe  Rozwój wiedzy i umiejętności spoza nauk fizycznych lub rozwój umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 385 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2318 
 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmiot 
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Mechanika kwantowa 
 
lub 
 
Quantum Mechanics 

60 
 
 
 
60 

  60 
 
 
 
60 

    120 
 
 
 
120 

 8 
 
 
 
 8 

K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U05, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Funkcja falowa i równanie Schrödingera. Zasada superpozycji stanów kwantowych. Liniowość równania Schrödingera i jej 
konsekwencje. Postulaty mechaniki kwantowej. Obserwable. Zasada nieoznaczoności. Klasyfikacja rozwiązań równania 
Schrödingera. Oscylator harmoniczny. Kwantowa teoria momentu pędu. Cząstka w polu sił centralnych. Atom wodoru. Metody 
przybliżonego rozwiązywania równania Schrödingera. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 
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Termodynamika  
z elementami  
fizyki statystycznej 

45   45       90  6 
K_W02, K_W03, K_W12, 
K_U01, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Wykład z pokazami. Opis układu termodynamicznego. Równowaga termodynamiczna w opisie statystycznym. Statystyki kwantowe. 
Temperatura empiryczna i własności ciał fizycznych zależne od temperatury. Międzynarodowa skala temperatur. Równanie stanu 
układu. Pierwsza zasada termodynamiki. Ciepło molowe i ciepło przemian fazowych. Maszyny cieplne. Entropia. Druga zasada 
termodynamiki. Zagadnienia transportu. Niskie temperatury. Trzecia zasada termodynamiki. Termodynamiczne parametry układu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Pracownia fizyczna 
i elektroniczna 

15    45      60  5 

K_W05, K_W06, K_W07, 
K_W08, K_U02, K_U03, 
K_U07, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K06 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Podstawy fizyczne działania, budowa i zastosowania układów elektronicznych złożonych z dyskretnych i zintegrowanych układów. 
Filtry RC, obwód RLC, diody, tranzystory, cyfrowe i analogowe układy scalone. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Programowanie  
i metody numeryczne 

30   45      75 6 K_W04, K_U04, K_K01 nauki fizyczne 

Treści programowe  

Pakiety do obliczeń symbolicznych. Podstawowe metody numeryczne stosowane w obliczeniach naukowych w fizyce: interpolacja    
i ekstrapolacja, operacje na wielomianach, funkcje sklejane, znajdowanie minimów funkcji jednej zmiennej, operacje na macierzach, 
rozwiązywania układów równań liniowych, rozwiązywanie problemu własnego, rozkład SVD, dyskretna i szybka transformacja 
Fouriera, rozwiązywanie prostych równań różniczkowych, całkowanie funkcji jednej zmiennej, zastosowanie metod Monte Carlo, 
operacje na dużych i rzadkich macierzach. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 
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Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)/lektorat(y) 

         30  3 

  

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności spoza nauk fizycznych lub rozwój umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu 

Egzamin 
certyfikacyjny (B2) 
z języka angielskiego  

           2 K_U08 

 

Treści programowe  Potwierdzenie umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Wychowanie fizyczne         30    30   0  

 

Treści programowe  Rozwój kultury fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie  

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 405 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2318 
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Wstęp do fizyki 
subatomowej 
 
lub 
 
Wstęp do optyki  
i fizyki materii 
skondensowanej 

 
30 
 
 
 
 
30 

   
30 
 
 
 
 
30 

     
 60 
 
 
 
 
 60 

 
5 
 
 
 
 
5 

K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Podstawowe informacje dotyczące budowy materii w skali atomowej i subatomowej. Atomy, cząsteczki, kryształy. Oddziaływanie 
promieniowania z materią. Lasery i ich zastosowania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Pracownia fizyczna 
dla zaawansowanych 
A 

    100     100 8 

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U02, K_U03, 

nauki fizyczne 
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K_U07, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K06 

Treści programowe  
Techniki eksperymentalne stosowane w różnych działach fizyki. Wykonanie wybranych przez studenta ćwiczeń z pięciu 
podstawowych działów: fizyki ciała stałego, optyki, fizyki jądrowej, badań struktury sieci krystalicznej, fizyki cząstek elementarnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Elektrodynamika 
 
lub 
 
Electrodynamics  

45 
 
 
 
45 

  60 
 
 
 
60 

    105 
 
 
 
105 

 8 
 
 
 
 8 

K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U05, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Równania Maxwella w próżni, pola i potencjały. Równania Maxwella w materii, pola makroskopowe, równania materiałowe, warunki 
brzegowe na granicach ośrodków. Elektrostatyka i magnetostatyka. Niestacjonarne pole elektromagnetyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Przedmioty  
do wyboru 

        90 9 
K_W01, K_U01, K_U06, 
K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Rozwój wiedzy i umiejętności z nauk fizycznych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin/zaliczenie na ocenę 

 

 



19 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 355 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2318 
 
 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
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Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Praktyki zawodowe 
dla fizyki i astronomii 

       80 80 4 
K_W09, K_W10, K_W11, 
K_K02, K_K03, K_K07 

 

Treści programowe  

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku studiów. 
Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą badania naukowe, 
wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. 
studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o uznanie 
efektów uczenia się osiągniętych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie 
studiów za równoważne z efektami uczenia się przypisanymi do praktyk zawodowych, przedstawiając dokumenty określające zakres 
działań studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki 
merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki 
merytoryczne.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę 
z  praktyk. 

Astrofizyka  30         30  2 
K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 

astronomia 

Treści programowe  
Źródła danych astronomicznych, podstawowe zjawiska astronomiczne. Układ Słoneczny, pozasłoneczne układy planetarne. 
Gwiazdy. Obiekty zwarte. Gwiazdy zmienne. Galaktyki. (Mikro)soczewkowanie grawitacyjne. Supernowe. Przeglądy nieba. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Pracownia fizyczna 
dla zaawansowanych 
B 

    50     50 4 

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U07, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K06 

nauki fizyczne 

Treści programowe 
Techniki eksperymentalne stosowane w różnych działach fizyki. Wykonanie wybranych przez studenta ćwiczeń z pięciu 
podstawowych działów: fizyki ciała stałego, optyki, fizyki jądrowej, badań struktury sieci krystalicznej, fizyki cząstek elementarnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Proseminarium 
licencjackie  

       30  30  2 

K_W01, K_W02, K_U05, 
K_U06, K_U07, K_K01, 
K_K04, K_K05 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Prezentacja referatów dotyczące zagadnień związanych z własną pracą licencjacką. Dyskusja dotycząca kwestii merytorycznych        
i sposobu prezentacji. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Pracownia i praca 
licencjacka, Fizyka 

       75  75 8 
K_W01, K_W02, K_U05, 
K_U06, K_U07, K_K01, 
K_K04, K_K05 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Opracowanie problemu badawczego związanego z naukami fizycznymi pod kierunkiem opiekuna. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie 

Przedmioty  
do wyboru 

        30 3 
K_W01, K_U01, K_U06, 
K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Rozwój wiedzy i umiejętności z nauk fizycznych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin/zaliczenie na ocenę 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)/lektorat(y) 

         30  3   

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności spoza nauk fizycznych lub rozwój umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu 
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Wychowanie fizyczne         30    30   0   

Treści programowe  Rozwój kultury fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie  

Zespołowe projekty 
studenckie 1 

       30     30   4 

K_W01, K_W09, K_W10, 
K_W11, K_U06, K_U07, 
K_K02, K_K03, K_K06, 
K_K07 

 
nauki fizyczne 
 

Treści programowe  
Studenci pracują pod opieką osoby zaangażowanej w badania naukowe nad projektem z nauk fizycznych, którego tematyka jest 
ustalana wspólnie z opiekunem projektu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 355 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2318  
  
Uwagi: 

1. W czasie studiów obowiązuje realizacja co najmniej 9 ECTS z przedmiotów niezwiązanych z programem studiów, zwanych tu 
ogólnouniwersyteckimi. 

2. W ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub 
społecznych w czasie całych studiów.  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

 

ŚCIEŻKA INDYWIDUALNA 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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których odnosi się 
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Analiza I R 60   60     120 9 K_W03, K_U01, K_K01 matematyka 

Treści programowe  

 
Elementy logiki i teorii zbiorów. Liczby rzeczywiste. Ciągi liczb rzeczywistych. Przestrzenie metryczne. Elementy topologii. Rachunek 
różniczkowy. Całka Riemanna. Funkcje log i exp. Szeregi. Ciągi i szeregi funkcyjne. Funkcje elementarne. Metody całkowania. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Algebra I R 30   30     60  5 K_W03, K_U01, K_K01 matematyka 
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Treści programowe  

 
Podstawy algebry liniowej. Przestrzenie wektorowe . Odwzorowania liniowe. Elementy teorii dwoistości. Algebra wieloliniowa  
i wyznaczniki.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Podstawy mechaniki 60   75     135  9 
K_W01, K_U01, K_U05, 
K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

 
Wprowadzenie do mechaniki relatywistycznej oraz do zagadnień grawitacji nierelatywistycznej, dynamiki układów dyskretnych  
i ośrodków ciągłych. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Technologie 
informacyjne  
i komunikacyjne R 

30    60     90  6 
K_W04, K_U04, K_U09, 
K_K01 

 

Treści programowe  
Sieć komputerowa. Podstawowe narzędzia ułatwiające komunikację w środowisku naukowym. Skład tekstu naukowego, 
opracowywanie danych, wykonywanie obliczeń symbolicznych. Zdalne sterowanie układami pomiarowymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy 

 4           4 0,5 K_W09, K_U03, K_K03  
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Treści programowe  
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

 4           4 0,5 
K_W10, K_U09, K_K03, 
K_K04 

 

Treści programowe  Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 413 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2243 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Analiza II R 60   60     120 9 K_W03, K_U01, K_K01 matematyka 

Treści programowe  
 
Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. Równania różniczkowe. Teoria całki.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Algebra II R 30   30      60 5 K_W03, K_U01, K_K01 nauki fizyczne 

Treści programowe  
 
Widmo operatora. Rachunek funkcyjny. Przestrzenie unitarne. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Podstawy 
elektromagnetyzmu 

60   75     135  9 
K_W01, K_U01, K_U05, 
K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
 
Elektrostatyka. Prąd elektryczny. Magnetostatyka. Indukcja elektromagnetyczna. Fale. Pole elektromagnetyczne w materii. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Pracownia fizyczna I 
R 

    45     45  4 

K_W01, K_W05, K_W06, 
K_W08, K_U01, K_U02, 
K_U07, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K06 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych z różnych działów fizyki: mechaniki, ciepła, elektryczności, optyki i fizyki jądrowej.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Programowanie I R  15   30       45   3 K_W04, K_U04, K_K01 
informatyka 
nauki fizyczne 

Treści programowe  Nauka programowania w zastosowaniu do nauk fizycznych. Elementy modelowania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
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Wychowanie fizyczne         30    30   0   

Treści programowe  Rozwój kultury fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie  

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 435 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2243 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Analiza III R 60   60     120 9 K_W03, K_U01, K_K01 matematyka 

Treści programowe  
 
Elementy geometrii różniczkowej. Funkcje jednej zmiennej zespolonej. Elementy teorii dystrybucji i transformata Fouriera. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Elektrodynamika 
i podstawy optyki 

45   45      90  9 
K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U05, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

 
Elektromagnetyzm w zakresie dotyczącym promieniowania elektromagnetycznego, podstawy optyki geometrycznej i falowej. 
Zastosowanie fizyki kwantowej w optyce. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Mechanika klasyczna 
R 

45   45      90  7 
K_W01, K_U01, K_U05, 
K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

 
Wstęp do rachunku wariacyjnego. Małe drgania układów mechanicznych. Mechanika bryły sztywnej. Symetrie a prawa zachowania. 
Równania Hamiltona. Przekształcenia kanoniczne. Równanie Hamiltona Jacobiego. Podstawowe równania mechaniki płynów. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Pracownia 
elektroniczna R 

14    30    45 4 

K_W01, K_W05, K_W06, 
K_W08, K_U01, K_U02, 
K_U07, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K06 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Podstawy fizyczne działania, budowa i zastosowania układów elektronicznych złożonych z dyskretnych i zintegrowanych układów. 
Filtry RC, obwód RLC, diody, tranzystory, cyfrowe i analogowe układy scalone. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)/lektorat(y) 

        

 20  2 

  

Treści programowe  Rozwój wiedzy i umiejętności spoza nauk fizycznych lub rozwój umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 365 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2243 
 

 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Programowanie II R 15   30     45 3 K_W04, K_U04, K_K01 
informatyka 
nauki fizyczne 

Treści programowe  Nauka programowania w zastosowaniu do nauk fizycznych. Elementy modelowania procesów fizycznych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Pracownia fizyczna II 
R 

    45    45 4 

K_W01, K_W05, K_W06, 
K_W08, K_U01, K_U02, 
K_U07, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K06 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Zaawansowane techniki eksperymentalne stosowane w różnych działach fizyki: fizyce ciała stałego, optyce, fizyce subatomowej. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Mechanika kwantowa 
R 

60   60       120  9 
K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U05, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Funkcja falowa i równanie Schrödingera. Zasada superpozycji stanów kwantowych. Liniowość równania Schrödingera i jej 
konsekwencje. Postulaty mechaniki kwantowej. Obserwable. Zasada nieoznaczoności. Klasyfikacja rozwiązań równania 
Schrödingera. Oscylator harmoniczny. Kwantowa teoria momentu pędu. Cząstka w polu sił centralnych. Atom wodoru. Metody 
przybliżonego rozwiązywania równania Schrödingera. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Termodynamika  
i fizyka statystyczna 
R 

60   60      120 9 
K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U05, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Opis układu termodynamicznego. Energia w układach termodynamicznych. Druga zasada termodynamiki. Zastosowania 
termodynamiki. 
Trzecia zasada termodynamiki. Model kinetyczny gazu. Modele układów termodynamicznych. Statystyka Boltzmanna. 
Wprowadzenie do statystyk kwantowych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)/lektorat(y) 

         40  4 

  

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności spoza nauk fizycznych lub rozwój umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu 

Wychowanie fizyczne         30    30   0  

 

Treści programowe  Rozwój kultury fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie  

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 400 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2243 
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Przedmioty  
do wyboru 

        240 24 
K_W01, K_U01, K_U06, 
K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności z nauk fizycznych – według indywidualnego programu, dostosowanego do potrzeb i zainteresowań 
studenta, pod kierunkiem tutora. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin/zaliczenie na ocenę 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)/lektorat(y) 

         20  2   

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności spoza nauk fizycznych lub rozwój umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu 
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Praktyki zawodowe 
dla fizyki i astronomii 

       80 80 4 
K_W09, K_W10, K_W11, 
K_K02, K_K03, K_K07 

 

Treści programowe  

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku studiów. 
Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą badania naukowe, 
wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. 
studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o uznanie 
efektów uczenia się osiągniętych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie 
studiów za równoważne z efektami uczenia się przypisanymi do praktyk zawodowych, przedstawiając dokumenty określające zakres 
działań studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki 
merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki 
merytoryczne.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę 
z  praktyk. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 340 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2243 
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Przedmioty  
do wyboru 

        90 9 
K_W01, K_U01, K_U06, 
K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności z nauk fizycznych – według indywidualnego programu, dostosowanego do potrzeb i zainteresowań 
studenta, pod kierunkiem tutora. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin/zaliczenie na ocenę 

Proseminarium 
licencjackie  

       30  30  2 
K_W01, K_W02, K_U05, 
K_U06, K_U07, K_K01, 
K_K04, K_K05 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Prezentacja referatów dotyczące zagadnień związanych z własną pracą licencjacką. Dyskusja dotycząca kwestii merytorycznych         
i sposobu prezentacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
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Pracownia  
i praca licencjacka, 
studia indywidualne 

       90  90 8 
K_W01, K_W02, K_U05, 
K_U06, K_U07, K_K01, 
K_K04, K_K05 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Opracowanie problemu badawczego związanego z naukami fizycznymi pod kierunkiem opiekuna. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Egzamin 
certyfikacyjny (B2) 
z języka angielskiego  

           2 K_U08 

 

Treści programowe  Potwierdzenie umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)/lektorat(y) 

         50  5   

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności spoza nauk fizycznych lub rozwój umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu 

Wychowanie fizyczne         30    30   0   
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Treści programowe  Rozwój kultury fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie  

Zespołowe projekty 
studenckie 1 

       30     30   4 

K_W01, K_W09, K_W10, 
K_W11, K_U06, K_U07, 
K_K02, K_K03, K_K06, 
K_K07 

 
nauki fizyczne 
 

Treści programowe  
Studenci pracują pod opieką osoby zaangażowanej w badania naukowe nad projektem z nauk fizycznych, którego tematyka jest 
ustalana wspólnie z opiekunem projektu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 290 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2243  
 
Uwagi: 

1. W czasie studiów obowiązuje realizacja co najmniej 9 ECTS z przedmiotów niezwiązanych z programem studiów, zwanych tu 
ogólnouniwersyteckimi. 

2. W ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich wymagane jest 5 ECTS z przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub 
społecznych w czasie całych studiów.  

 

 

 

  



39 
 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne 
63% ścieżka standardowa 

67% ścieżka indywidualna 

”. 
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Załącznik nr 21 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 51 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

geografia 

nazwa kierunku studiów geografia 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Geography 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

91 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział  

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk społecznych geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

67% 
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna  

dziedzina nauk ścisłych  

i przyrodniczych 
nauki o Ziemi i środowisku 33% 

 

Razem: - 100% - 

 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu  
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
główne nurty badawcze współczesnej geografii oraz związki pomiędzy dyscyplinami: geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki o Ziemi i środowisku 

P6S_WG 

K_W02 
procesy przyrodnicze, teorie tłumaczące ich rozwój, czynniki je kształtujące oraz główne kierunki ich 
przeobrażeń 

P6S_WG 
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K_W03 znaczenie antropopresji w środowisku przyrodniczym w skali lokalnej, regionalnej i globalnej P6S_WK 

K_W04 zastosowanie wiedzy teoretycznej z zakresu geografii oraz geoinformatyki P6S_WG 

K_W05 przyczyny zróżnicowania rozwoju przestrzennego oraz znaczenie globalizacji i integracji gospodarczej P6S_WK 

K_W06 potrzebę ochrony środowiska i sposoby działań w tym zakresie P6S_WG 

K_W07 
metody i techniki służące do badania zjawisk i procesów w geosystemach oraz metody inwentaryzacji 
i waloryzacji zasobów środowiska 

P6S_WG 

K_W08 zasady kształtowania przestrzeni w skali lokalnej i regionalnej P6S_WK 

K_W09 fachową terminologię z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i geoinformatyki P6S_WG 

K_W10 
wybrane zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej, podstawy działania infrastruktur informacji 
przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych 

P6S_WG 

K_W11 
elementy matematyki i statystyki oraz metody analizy przestrzennej na poziomie pozwalającym opisać zjawiska 
w przestrzeni geograficznej 

P6S_WK 

K_W12 
pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej, zasady tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości, 
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii 

P6S_WK 

K_W13 
ramy teoretyczne przydatne w rozwiazywaniu praktycznych problemów społeczno-gospodarczych służących 
zarządzaniu strategicznemu ukierunkowanemu na funkcjonowanie i rozwój administracji publicznej i innych 
organizacji publicznych 

P6S_WG 

K_W14 wybrane teorie biogeografii oraz podziały typologiczne i zróżnicowanie przestrzenne roślinności P6S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego P6S_UW 

K_U02 wykorzystywać literaturę naukową i inne źródła, także w języku obcym P6S_UW 

K_U03 wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych P6S_UW 

K_U04 zaplanować i przeprowadzić proste badanie naukowe lub projekty P6S_UO 

K_U05 prowadzić badania terenowe i laboratoryjne z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i technik P6S_UO 
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K_U06 
stosować narzędzia geoinformatyczne do monitoringu środowiska i analizy przestrzennej, wykonać 
prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych 

P6S_UW 

K_U07 prawidłowo interpretować i wyjaśniać relacje między zjawiskami i procesami społecznymi oraz przyrodniczymi P6S_UW 

K_U08 uczestniczyć w debacie geograficznej, dyskutować, zajmować stanowisko  P6S_UK 

K_U09 współdziałać, zorganizować pracę w grupie, pełniąc w niej różne role i przewidywać skutki swojej działalności P6S_UO 

K_U10 komunikować się z otoczeniem z wykorzystaniem odpowiednich technik informacyjno-komunikacyjnych P6S_UK 

K_U11 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 P6S_UK 

K_U12 samodzielnie podnosić swój poziom wiedzy i umiejętności P6S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy geograficznej i poszerzania kompetencji zawodowych  P6S_KK 

K_K02 
odpowiedzialności za realizację podjętych zobowiązań, bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz 
przestrzegania zasad etyki zawodowej 

P6S_KR 

K_K03 podjęcia działań związanych z upowszechnianiem dokonań naukowych P6S_KO 

K_K04 
do wypełniania oraz współorganizowania działań na rzecz środowiska z poczuciem odpowiedzialności za stan 
ekosystemów i zasobów Ziemi 

P6S_KO 

K_K05 
do propagowania wartości wynikających z różnorodności kulturowej świata i przestrzegania zasad 
wynikających z szacunku wobec przedstawicieli innych kultur 

P6S_KO 

K_K06 
działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów ekologicznych, społecznych 
i gospodarczych 

P6S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 
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Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Raze
m: 

liczb
a  

godzi
n 

zajęć 

Raze
m: 

punk
ty 

ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

Wy
kła
d 

Ko
nw
ers
ato
riu
m 

Se
mi
na
riu
m 

Ćw
icz
eni
a 

La
bo
rat
ori
um 

Wa
rsz
tat
y 

Pr
oje
kt 

Inn
e 

Geografia regionalna  30   15     45 3 
K_W01, K_W02, K_W03, 
K_U07,  
K_K04 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe  

Geografii regionalna w systemie nauk geograficznych. Wybrane problemy z geografii regionalnej: przyrodnicze uwarunkowania 
gospodarczej działalności człowieka w różnych warunkach środowiska przyrodniczego, dualizm funkcji środowiska przyrodniczego. 
Teoretyczne i praktyczne problemy oceny środowiska przyrodniczego dla gospodarki człowieka na przykładzie wybranych regionów. 
Nowe kierunki w geografii regionalnej. Zagadnienia tematyczne w przeglądzie regionalnym – Europa Zachodnia, Europa Wschodnia, 
azjatycka część Rosji, Azja Wschodnia (Chiny), Azja Południowo-Wschodnia, Azja Południowa, Bliski Wschód, Afryka Południowa, 
Afryka na południe od Sahary, Ameryka, Australia, wyspy tropikalne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Geografia społeczna 30   15     45 3 

K_W01, K_W04, K_W05, 
K_W09, K_W14 
K_U01, K_U04, K_U07,  
K_K01, K_K02, K_K05 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe  

Zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem badań współczesnej geografii człowieka. Przedmiot obejmuje przegląd zagadnień 
podejmowanych przez przedstawicieli geografii ludności, geografii społecznej i geografii kultury. Istotnym elementem jest wskazanie 
roli, jaką może pełnić geografia człowieka w wyjaśnianiu zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie i w Polsce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Kartografia 
 

30   30     60 5 

K_W04, K_W08, K_W10,  
K_U02, K_U03, K_U06, 
K_U09 
K_K03 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Zagadnienia niezbędne dla właściwego rozumienia i użytkowania map: kształt i wielkość Ziemi, podstawy matematyczne map 
(odwzorowania kartograficzne), kartoznawstwo (mapy topograficzne i mapy ogólnogeograficzne, atlasy geograficzne), wizualizacja 
kartograficzna (opracowanie i użytkowanie map, grafika, kartograficzne metody prezentacji), topografia, instrumenty i techniki 
pomiarowe, reprodukcja kartograficzna. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Meteorologia  
i klimatologia 
 

30   30     60 5 

K_W02, K_W03, K_W06, 
K_W07,  
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U07, 
K_K04 

nauki o Ziemi 
 i środowisku 

Treści programowe  

Głównym celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat uwarunkowań fizycznych kształtowania się klimatu i jego zróżnicowania na 
Ziemi. Omawiane są procesy fizyczne zachodzące w atmosferze: obieg ciepła, wody i cyrkulacja atmosfery – ich uwarunkowania, 
skutki, przejawy oraz wzajemne powiązania, a także wpływ czynników geograficznych na przebieg procesów klimatotwórczych. 
Treściami kształcenia są także metody badawcze stosowane w meteorologii i klimatologii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Podstawy geologii 
 

30   30     60 5 

K_W01, K_W02  
K_U01, K_U03, K_U05,  
K_K02, K_K04 

nauki o Ziemi 
 i środowisku 
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Treści programowe  

Zapoznanie studentów z historią rozwoju myśli geologicznej, podstawami stratygrafii, budową Ziemi, teorią tektoniki płyt litosfery oraz 
podstawowymi procesami endogenicznymi i genezą wybranych złóż. Studenci otrzymują także podstawową wiedzę na temat 
czwartorzędu w Polsce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Podstawy  
geoinformatyki I 
 

15   15     30 2 

K_W01, K_W05, K_W11, 
K_W12, K_W13, K_W14 
K_U02, K_U03, K_U06, 
K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K03, K_K04 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Program zajęć obejmuje tematykę wykorzystania danych przestrzennych i systemów informacji geograficznej w różnych systemach 
operacyjnych oraz w sieciach komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów i funkcjonalności geotechnologii i ich 
powiązań z oprogramowaniem ogólnego użytku arkuszy kalkulacyjnych, systemów baz danych, funkcjonowania i protokołów sieci 
komputerowych i Internetu (WEB GIS), grafiki komputerowej oraz elementów geowizualizacji. W szczególności nabycie kompetencji 
w zakresie: wyboru i umiejętności zastosowania adekwatnego do celu realizacji projektu badań przestrzennych – rodzaju 
oprogramowania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Gospodarka  
usługowa 
 

 30       30 2 
K_W03, K_W08,  
K_U01, K_U07, K_U08, 
K_K04, K_K06 

geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Konwersatorium prezentuje podstawowe problemy gospodarcze przez pryzmat działalności usługowych. Szczególny nacisk 
położono na charakterystykę specyficznych cech usług, ich znaczenia gospodarczego, specyfiki rozmieszczenia w różnych skalach 
przestrzennych oraz wymiany międzynarodowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 
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Podstawy ekonomii 
 

30        30 2 
K_W13,  
K_U07 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi pojęciami mikro i makroekonomii na poziomie podstawowym. Studenci poznają 
założenia teoretyczne omawianych problemów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Język obcy    60     60 2 K_U11 
 

Treści programowe  Podnoszenie sprawności językowej, poznawanie terminologii fachowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

sposób zaliczenia zajęć zgodny z zapisem w sylabusie przedmiotu 

Podstawy ochrony 
własności  
intelektualnej 

4        4 0,5 K_W12 
 

Treści programowe  
Wykład zawiera podstawowe informacje na temat prawa własności intelektualnej. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
podstawowymi terminami dotyczącymi zagadnienia oraz kluczowymi źródłami prawa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Szkolenie z zakresu 
bhp oraz ergonomii  

4        4 0,5 K_W12 
 

Treści programowe  
Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 428 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Raze
m: 

liczb
a  

godzi
n 

zajęć 

Raze
m: 

punk
ty 

ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

Wy
kła
d 

Ko
nw
ers
ato
riu
m 

Se
mi
na
riu
m 

Ćw
icz
eni
a 

La
bo
rat
ori
um 

Wa
rsz
tat
y 

Pr
oje
kt 

Inn
e 

Biogeografia 15   15     30 2 

K_W02, K_W04, K_W05, 
K_W07, K_W11,  
K_U03, K_U04, K_U11, 
K_K05 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Podstawowe teorie biogeografii. Czynniki wpływające na przestrzenne zróżnicowanie organizmów. Współczesne rozmieszczenie 
organizmów na świecie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Geografia  
ekonomiczna 

30   15     45 2 
K_W04, K_W05, K_W09, 
K_U02, K_U07, K_U08, 
K_K01 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe  
Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu geografii ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
rozmieszczenia działalności gospodarczych, wyjaśnienia procesów kształtujących strukturę gospodarczą oraz relacji między 
działalnością gospodarczą a środowiskiem przyrodniczym i społecznym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Geografia polityczna 30   15     45 3 

K_W01, K_W04, K_W05, 
K_W08, K_W09,  
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U09, K_U12, 
K_K01, K_K02, K_K05 

geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi związkami między polityką i przestrzenią. Szczególny nacisk położony 
jest na podstawowe zagadnienia z zakresu geografii politycznej (m.in. państwo, terytorium, granice) oraz na relacje polityka-
przestrzeń w odniesieniu do przeszłości i teraźniejszości Polski. Studenci otrzymują też podstawy wiedzy w zakresie stosunków 
międzynarodowych, międzynarodowego prawa publicznego, nauki o wojnach i pokoju oraz geografii wyborczej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Geomorfologia 30   30     60 4 

K_W02, K_W06,  
K_U01, K_U02, K_U05, 
K_U07, K_U09, 
K_K02, K_K04 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Charakterystyka podstawowych procesów egzogenicznych (wietrzenie, procesy krasowe, denudacyjne, fluwialne, glacjalne, 
peryglacjalne, eoliczne, litoralne) oraz efekty rzeźbotwórcze.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 
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Gleboznawstwo i 
geografia gleb  

30   30     60 4 
K_W02, K_W06, K_W07 
K_U05,  
K_K02 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Zapoznanie studentów z pokrywą glebową Polski i świata, czynnikami glebotwórczymi, procesami formowania gleb, klasyfikacją 
gleb, ich rozmieszczenie i przydatnością użytkową. W ramach zajęć laboratoryjnych studenci nabywają umiejętności posługiwania 
się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i interpretacją otrzymanych wyników. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Hydrologia  
i oceanografia 

30   30     60 4 

K_W01, K_W02, K_W06, 
K_W07, 
K_U01, K_U04, K_U06,  
K_K04 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące prawidłowości funkcjonowania hydrosfery Ziemi. Przedstawiane są podstawowe ogniwa 
cyklu hydrologicznego, cechy obiektów hydrograficznych oraz podstawy bilansowania zasobów wodnych w skali globu i zlewni. 
Kształcone są praktyczne umiejętności wyznaczania jednostek hydrograficznych oraz interpretacja podstawowych procesów 
hydrologicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Technologie  
informacyjne  
i komunikacyjne 

 30       30 2 

K_W10, 
K_U02, K_U03, K_U06, 
K_U10, K_U12, 
K_K01, K_K02 

 

Treści programowe  
Poznanie różnych źródeł informacji, dokonanie ich krytycznej analizy i oceny. Zdobycie umiejętności prawidłowego wyboru 
najlepszych metod i technik komunikacyjno-informacyjnych służących nawiązywaniu kontaktów i przekazywaniu informacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 
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Język obcy    60     60 2 K_U11  

 

Treści programowe  
Podnoszenie sprawności językowej, poznawanie terminologii fachowej. 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

sposób zaliczenia zajęć zgodny z zapisem w sylabusie przedmiotu 

Szkolenie terenowe 
(geografia fizyczna) 

       24 24 2 

K_W02, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W13,  
K_U01, K_U06, K_U07,  
K_K01, K_K05,  

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Głównym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z metodami badań terenowych stosowanych w geografii fizycznej (geologiczne, 
geomorfologiczne, hydrologiczne, klimatyczne, glebowe, geoekologiczne). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Szkolenie terenowe 
(geografia społeczno-
ekonomiczna) 

  

     16 16 1 
K_W10, K_W14 
K_U05, K_U07, K_U09, 
K_K01, K_K05,  

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Wskazanie specyfiki pracy w terenie miejskim. Wypracowanie umiejętności przejścia przez wybrany teren połączonego z obserwacją 
wybranych zjawisk proturystycznych i wykonanie ich inwentaryzacji. Wskazanie specyfiki pracy w terenie wiejskim i na obszarach 
chronionych przyrodniczo. Szkolenie w zakresie wykonywania badania ankietowego i przeprowadzenia wywiadu, a także 
inwentaryzacja usług proturystycznych rozwijanych na wsi i na terenie parku narodowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt, ankiety 
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Topografia –  
szkolenia terenowe 

       

24 24 2 

K_W08, K_W09, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U09, 
K_K02, K_K04, K_K06 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Celem zajęć jest poznanie zasad prowadzenia prac topograficznych, nabycie umiejętności posługiwania się odbiornikami GPS 
i pracy z mapą w terenie (czytanie i interpretacja) oraz wykonanie wielkoskalowego sytuacyjno-wysokościowego zdjęcia terenu 
młodoglacjalnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

przedmioty  

ogólnouniwersytecki

e 
30        30 2 Nie dotyczy 

 

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

WF 

 

  60     60 0 Nie dotyczy 

 

Treści programowe  
Świadome doskonalenie aktywności fizycznej w celu poprawienia sprawności psychofizycznej. Uświadomienie potrzebę dbania 
przez całe życie o własną sprawność fizyczną niezbędną do zachowania zdrowia i wykonywania działalności zawodowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 544  
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Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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y
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d
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Geoekologia 30   30     60 4 
K_W02, K_W07,  
K_U01, K_U03, K_U07, 
K_K01, K_K06 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Rozpoznawanie komponentów środowiska i relacji pomiędzy nimi; oceny i waloryzacji krajobrazu; opracowywania map oceny 
środowiska przyrodniczego dla różnorakich celów. Analiza piętrowości krajobrazowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Podstawy  
geoinformatyki II 

   15     15 1 

K_W10, K_W11, K_W13, 
K_U02, K_U03, K_U06, 
K_U10, 
K_K01  

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Duga część przedmiotu – ćwiczeniowa, zajęć z podstaw geoinformatyki obejmuje: nabycie umiejętności wprowadzenia, 
porządkowania, przekształcania danych ilościowych i jakościowych w powiązaniu z oprogramowaniem GIS, tworzenie baz danych, 
prace z bazą danych (raporty, kwerendy), formaty danych przestrzennych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Geografia rozwoju  30       30 2 
K_W01, K_W05, 
K_U01, K_U07,  
K_K05 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Konwersatorium dotyczy przedmiotu, zakresu tematycznego i najważniejszych problemów badawczych w geografii rozwoju. Stanowi 
przegląd najważniejszych zagadnień poruszanych dziś w geografii rozwoju – polaryzacji społecznej, niedorozwoju, ubóstwa, cech 
demograficznych, gospodarczych i społecznych różnicujących kraje i regiony, wpływu procesów globalizacji na rozwój. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Geografia turystyki  
i rekreacji 

15        15 1 
K_W05, 
K_U07 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Podstawowe informacje na temat rozwoju turystyki i rekreacji, turystyka jako element gospodarki, walory turystyczne i rekreacyjne, 
zagospodarowanie turystyczne informacja i promocja. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Koncepcje i problemy 
badawcze geografii 

30        30 2 
K_W01, K_W02, K_W09,  
K_U01,  
K_K01, K_K03, K_K06 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Podczas zajęć omawiany jest zarys historii dyscypliny, miejsce we współczesnym systemie nauki, najważniejsze pojęcia naukowe 
geografii, odnoszące się do przedmiotu badań i sposobów jego ujęcia. Prezentowane są najważniejsze koncepcje geograficzne oraz 
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wybrane problemy naukowe. Każde z zagadnień przedstawiane jest z punktu widzenia geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. 
Osiągnięte umiejętności to:  

1) Umie wykorzystać krytycznie literaturę naukową i inne źródła. 
2) Posiada umiejętność przygotowania pisemnych prac na podstawie literatury z poszanowaniem prawa autorskiego. 
3) Posługuje się szczegółową terminologią geograficzną. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Regiony świata 30        30 2 
K_W02, K_W05,  
K_U01, K_U07,  
K_K05 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Charakterystyka geograficzna wybranych regionów świata. Prezentacja podstawowych problemów przyrodniczych, gospodarczych, 
społecznych i politycznych na tle zmieniającego się świata. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Teledetekcja  
środowiska 

30   30     60 4 

K_W01, K_W04, K_W07, 
K_W09, K_W10 
K_U03,  
K_K06 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Teledetekcja środowiska ma na celu prezentację zdalnych metod i technik pozyskania informacji o środowisku i ich praktycznego 
zastosowania. Studenci poznają podstawowe pojęcia, zarys historyczny badań lotniczych i satelitarnych, rodzaje fotografii 
i zobrazowań wielospektralnych, podstawy fotogrametrii, metodykę interpretacji zdjęć lotniczych, algorytmy pozyskania 
i przetwarzania danych analogowych i cyfrowych. Szczególny nacisk położono na zastosowanie badań naziemnych, lotniczych oraz 
satelitarnych w geografii, planowaniu przestrzennym i urbanistyce, sytuacjach kryzysowych. Dużą część zajęć poświęcono metodom 
przetwarzania danych oraz praktycznemu wykorzystaniu danych teledetekcyjnych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Metody badań  
społecznych 

15   30     45 3 

K_W04, K_W10, K_W11, 
K_U03, K_U04, K_U09, 
K_U10 
K_K02, K_K06 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Studenci poznają podstawowe zasady przygotowania i prowadzenia badań geograficznych metodami analizy statystycznej i badań 
ankietowych oraz opracowywania wyników. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Zastosowania  
matematyki  
i statystyki  
w geografii 

15   30     45 3 
K_W11,  
K_U01 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Przedmiot omawia użyteczność metod matematycznych i statystycznych w badaniach geograficznych. Szczegółowo prezentowane 
są wybrane metody przydatne do prezentacji danych, zwłaszcza ilościowych, pozyskiwanych w ramach badań różnych dyscyplin 
geograficznych, możliwości i ograniczenia ich stosowania oraz zasady interpretacji uzyskiwanych wyników. Ćwiczenia stanowią 
rozszerzenie wykładu i obejmują stosowanie na konkretnych przykładach geograficznych metod prezentowanych podczas wykładów. 
Dodatkowo obejmują również podstawowe zagadnienia z zakresu analizy funkcji oraz geometrii sferycznej w odniesieniu do sfery 
jako modelu kuli ziemskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Język obcy    60     60 2 K_U11 
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Treści programowe  Podnoszenie sprawności językowej, poznawanie terminologii fachowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

sposób zaliczenia zajęć zgodny z zapisem w sylabusie przedmiotu 

przedmioty  

ogólnouniwersytecki
e 

45         3 Nie dotyczy. 

 

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

Przedmiot do wyboru 
humanistyczny  

45         3 Nie dotyczy. 

 

Treści programowe  Zajęcia służą zdobyciu ogólnej wiedzy humanistycznej studenta w wybranym przez niego zakresie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 480 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Cyfrowe  
przetwarzanie  
obrazów I 

15   15     30 2 
K_W04, K_W10 
K_U03, K_U06, K_U10, 
K_K06 

geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Nauka podstawowych zasad cyfrowego przetwarzania zdjęć satelitarnych, praktyka i teoria. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Geografia fizyczna 
stosowana 

 60       60 3 

K_W02, K_W03, K_W06 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U09, 
K_K03, K_K04, K_K06 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Przedmiot ma za zadanie przedstawić w jaki sposób badania i metody stosowane w geografii fizycznej (geomorfologii, geoekologii, 
hydrologii i klimatologii) mogą być wykorzystane do oceny antropopresji w środowisku oraz oceny stopnia zagrożenia naturalnymi 
procesami dla działalności człowieka. Zaprezentowane są podstawowe metody i narzędzia badawcze wykorzystywane w geografii 
fizycznej stosowanej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Geografia tropikalna 15        15 1 
K_W02, K_W05, K_W08 
K_U07,  
K_K01, K_K04, K_K06 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Strefa tropikalna w badaniach geograficznych – perspektywa historyczna i współczesność: najczęściej podejmowane tematy 
badawcze, zróżnicowanie regionalne, współpraca międzynarodowa. Wyzwania dla badań i naukowców prowadzących studia 
terenowe w strefie tropikalnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

esej 

Współczesne 
procesy urbanizacji 

30   15     45 3 
K_W04, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U07, 
K_U08 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Tematyka zajęć obejmuje problematykę związaną z procesami urbanizacji zachodzącymi we współczesnym świecie. Celem 
przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej przyczyn, przebiegu oraz skutków urbanizacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Systemy informacji 
geograficznej 

15   30     45 3 
K_W09, K_W10, K_W11,  
K_U03, K_U06, K_U07 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Znajomość podstaw geoinformatyki, podstaw baz danych i arkuszy kalkulacyjnych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Graficzna prezentacja 
wyników badań 

10   20     30 2 
K_W10, K_W11,  
K_U03, K_U06 
 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Nabycie praktycznych umiejętności poprawnego przygotowania graficznych ilustracji w pracach naukowych. Zagadnienia związane 
z porządkowaniem danych statystycznych, poprawna konstrukcja legendy mapy, skalowaniem i objaśnianiem wykresów 
i diagramów, doborem barw i deseni. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Język obcy    60     60 2 K_U11 

 

Treści programowe  Podnoszenie sprawności językowej, poznawanie terminologii fachowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

sposób zaliczenia zajęć zgodny z zapisem w sylabusie przedmiotu 

WF    30     30 0 Nie dotyczy. 

 

Treści programowe  
Świadome doskonalenie aktywności fizycznej w celu poprawienia sprawności psychofizycznej. Uświadomienie potrzebę dbania 
przez całe życie o własną sprawność fizyczną niezbędną do zachowania zdrowia i wykonywania działalności zawodowej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

Przedmiot do wyboru 
humanistyczny 

         2 Nie dotyczy 

 

Treści programowe  Zajęcia służą zdobyciu ogólnej wiedzy humanistycznej studenta w wybranym przez niego zakresie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

Zajęcia do wyboru: A 
lub B lub C 
 
A – ścieżka 
społeczno-
ekonomiczna 
 
- Gospodarka 
przestrzenna w 
gminie 

 
 
 
 
 
 
 

30 

   
 
 
 
 
 
 

15 

     
 
 
 
 
 
 

45 

 
12 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
K_W05, K_W08 
K_U07,  
K_K06 

 
 
 
 
 
 
geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Zagadnienia gospodarowania przestrzenią i planowania jej wykorzystania z punktu widzenia gminy – podstawowej jednostki podziału 
administracyjnego kraju. Powiązanie zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego z naukami 
geograficznymi ze szczególnym odniesieniem do podstawowych teorii związanych z lokalizacją działalności gospodarczej człowieka 
mającej wpływ na formy zagospodarowania przestrzeni 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 
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- Mniejszości  
narodowe i etniczne 

 30       30 2 

K_W05 
K_U07,  
K_K05 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Problematyka zróżnicowania narodowo-etnicznego i wyznaniowego Polski i Europy. Szczególny nacisk położony jest na sytuację 
mniejszości narodowych, etnicznych, regionalnych i wyznaniowych we współczesnym świecie, będącą efektem przemian 
geopolitycznych w XX i na początku XXI w. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

- Struktury  
demograficzne 

15   15     30 3 
K_W05 
K_U03, K_U07,  
K_K05 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Charakterystyka procesów i zjawisk społecznych i demograficznych współczesnego świata: przemiany ludnościowe, struktura 
demograficzna, religie na świecie, zróżnicowanie narodowościowe i etniczne, migracje, zróżnicowanie społeczne i ruchliwość 
społeczna, segregacja społeczna. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

- Zagospodarowanie 
obszarów 
chronionych 

15        15 1 
K_W02, K_W03, K_W06,  
K_U07, K_U08 
K_K04 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Zróżnicowane koncepcje zagospodarowania obszarów chronionych, uwarunkowania prawne i instytucjonalne . 
Analiza przypadków zagospodarowania przestrzennego na obszarach chronionych w Polsce i na świecie na przykładach 
odmiennych typów obszarów chronionych: górskich, leśnych, wyspowych, morskich, transgranicznych, prywatnych etc. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

- Ćwiczenia terenowe        40 40 3 

K_W04, K_W10 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U09  
K_K01, K_K02, K_K06 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Zajęcia prowadzone są w terenie w wybranej dzielnicy Warszawy bądź gminie podwarszawskiej, a następnie kontynuowane w 
pracowni komputerowej. Ich celem jest przekazanie studentom umiejętności z zakresu prowadzenia badań terenowych (w tym badań 
ankietowych, wywiadów, inwentaryzacji, obserwacji) oraz opracowywania uzyskanych tą drogą informacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Zajęcia do wyboru: A 
lub B lub C 
 
B – ścieżka 
fizycznogeograficzna 
 
- Geografia fizyczna 
stosowana –  
ćwiczenia 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

60 

    

 
 
 
 
 
 
 

60 

12 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
K_W02, K_W03, K_W06,  
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U09,  
K_K03, K_K04, K_K06 

 
 
 
 
 
 
 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Ćwiczenia w praktyczny sposób nawiązują do treści poruszanych na wykładzie. Pokazują zastosowanie wiedzy 
fizycznogeograficznej (klimatycznej, hydrologicznej, geomorfologicznej i geoekologicznej) w życiu codziennym i w różnych 
dziedzinach gospodarki narodowej. Studenci mają okazję zapoznać się z najnowszym stanem badań i zastosować w praktyce 
narzędzia badawcze, dokonać bonitacji wybranego terenu ze względu na potrzeby człowieka oraz określić potencjał środowiska 
przyrodniczego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 



25 
 

- Hydrologia  
obszarów  
zurbanizowanych 

 

  15     15 1 
K_W02, K_W03, K_W07 
K_U06, K_U07  
K_K01 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Zagadnienia związane z gospodarowaniem zasobami wody w warunkach silnej antropopresji terenów zurbanizowanych. 
Analizowane są hydrologiczne konsekwencje zabudowy terenów naturalnych. Niezależnie wiele miejsca poświęca się zdarzeniom 
ekstremalnym (susze i powodzie) i wynikającym stąd zagrożeniom oraz metodom monitorowania i zapobiegania negatywnym 
skutkom tych zjawisk. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

- System  
przyrodniczy miasta 

  

 15     15 1 

K_W04, K_W11, K_W12, 
K_W13, K_W14, 
K_U01, K_U04, K_U05, 
K_U08 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Analiza na obszarze wybranych terenów zieleni Warszawy: struktury i funkcjonowania krajobrazu, bioróżnorodności, sposobów 
zagospodarowania i zagrożeń. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Ćwiczenia terenowe        80 80 6 

K_W03, K_W07 
K_U01, K_U05 K_U06 
K_U09 
K_K01, K_K02, K_K04, 
K_K06  

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Nabywanie praktycznych umiejętności związanych ze zbieraniem informacji w terenie. Zajęcia mają charakter kompleksowy (łączący 
poszczególne dziedziny geografii fizycznej). Składają się ze szkoleń, pracy studentów pod kierunkiem opiekunów i samodzielnej 
pracy studentów. Poza zagadnieniami fizycznogeograficznymi ważne jest nabywanie umiejętności samodzielnego planowania 
i prowadzenia pracy w terenie, jak również wypracowanie poprawnych form kontaktów z miejscową ludnością. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Zajęcia do wyboru: A 
lub B lub C 
 
C – ścieżka  
geoinformatyczna: 
 
- Źródła i metody  
pozyskiwania danych 
przestrzennych  

 
 
 
 
 
 

30 

  

 
 
 
 
 
 

30 

    

 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
K_W10,  
K_U03 

 
 
 
 
 
geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Wykłady obejmują teoretyczne zagadnienia związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem cyfrowych danych przestrzennych. 
Ćwiczenia zorientowane są na praktyczne nabycie umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych 
pozyskanych różnymi metodami geoinformatycznymi (oprogramowanie z zakresu GIS i teledetekcji). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

- Analizy 
przestrzenne w GIS 

15   15     30 2 
K_W10,  
K_U03 

geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Praktyczne zastosowanie GIS. Metody analizy przestrzennej stosowane w geografii społeczno-ekonomicznej i fizycznej, ich wady 
i zalety. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 
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- Otwarte  
oprogramowanie GIS 

  

 15     15 2 
K_W09, K_W10, K_W11, 
K_U02, K_U03, K_U06, 
K_U07  

geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Zajęcia praktyczne mające na celu poznanie możliwości analitycznych i graficznych wybranych programów (GIS typu Open Source) 
oraz ich porównanie z oprogramowaniem komercyjnym. Zapoznanie z terminologią, rozwojem i rynkiem wolnego oprogramowania 
GIS. W ramach zajęć będzie wykorzystywana platforma e-learningowa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Ćwiczenia terenowe 

      

 40 40 4 
K_W03, K_W04, K_W10 
K_U05 K_U06 K_U09 
K_K01, K_K02, K_K06 

geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Szkolenie w zakresie sporządzania map zmian w przestrzennym zagospodarowaniu terenu. Nauka w zakresie wykorzystywania 
materiałów teledetekcyjnych do pracy w terenie, do kartowania aktualnego stanu pokrycia terenu oraz określenia zależności między 
użytkowaniem ziemi a podstawowymi komponentami środowiska. Instruktarz z wykorzystaniem naziemnych, pomiarowych technik 
teledetekcyjnych (spektrometrii i biometrii). Instruktarz kartograficzny z zakresu lokalizacji punktów pomiarowych na mapie. 
Zapoznanie się z warunkami geograficznymi terenu badań. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): ścieżka A – 505 godz., ścieżka B – 515 godz., ścieżka C – 490 godz.  
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Rok studiów: trzeci  

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Geografia  
współczesnego  
świata 

30   15     45 3 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W05, 
K_U01, K_U02, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U10, 
K_U12,  
K_K01, K_K03, K_K05 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Geografia współczesnego świata jest przedmiotem syntetyzującym wiedzę zdobytą podczas dwóch lat zajęć na studiach 
licencjackich na kierunku GEOGRAFIA. Nie jest to przedmiot podsumowujący tę wiedzę, ani też ją streszczający. Są to zajęcia 
prowadzone w pewnej kolejności przez kilka osób – wykładowców z naszego Wydziału, obejmujące wycinek geograficznej 
rzeczywistości otaczającego nas świata, jeden z aktualnych problemów współczesnego świata. Mogą one dostarczyć inspiracji do 
przyszłych badań dokonywanych w ramach prac magisterskich. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Geostatystyka 15   15     30 2 
K_W04, K_W11,  
K_U03, K_U06 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe  
Przedmiot jest wprowadzeniem do analizy i opisu danych przestrzennych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi softwere'owych, 
niezbędnym tłem teoretycznym i elementami statystyki klasycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Globalne sieci  
produkcji i wymiany 

30   15     45 3 
K_W05, 
K_U03, K_U06,  
K_K06 

geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone są charakterystyce współczesnych procesów zachodzących w gospodarce światowej. Przede wszystkim 
analizowane są wzajemne zależności tworzone przez dwa główne podmioty w gospodarce: państwa (gospodarki narodowe) oraz 
przedsiębiorstwa (głównie korporacje ponadnarodowe). Rosnąca skala sieci powiązań wpływa na wielkość i kierunki wymiany 
handlowej. Ćwiczenia mają za zadanie przybliżyć (na przykładach) sposoby analizy skali i zasięgu przestrzennego powiązań 
gospodarczych. W przypadku państw analizowane są informacje o handlu zagranicznym. Na wybranych przykładach przedsiębiorstw 
badany jest łańcuch dostaw. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Systemy odniesień 
przestrzennych 

15   15     30 2 
K_W04, K_W09, K_W10, 
K_U03 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Zapoznanie studentów z układami, zakresem treści i aktualizacją map topograficznych i baz danych (BDOT10k oraz BDOO). 
Studenci zdobędą umiejętność kalibracji map topograficznych zarówno współczesnych jak i map dawnych, a także transformowania 
układów współrzędnych. Na podstawie skalibrowanych map dokonają analizy porównawczej wybranej warstwy tematycznej na 
wybranym obszarze. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 
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Kształtowanie ładu 
przestrzennego 

30   15     45 3 
K_W05, K_W08, 
K_U07,  
K_K03 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Prezentacja kwestii kształtowania ładu przestrzennego w różnych aspektach – geograficznym, społecznym i ekonomicznym. 
Szczególny nacisk położono na uwarunkowania historyczne, prawne, społeczne i urbanistyczne, które oddziałują na istniejący ład 
przestrzenny.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Zarządzanie  
środowiskiem 

30        30 1 
K_W01, K_W03, K_W08, 
K_U01, K_U02 
K_K04 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Zapoznanie studenta z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu prawnych, organizacyjnych i społecznych uwarunkowań 
zarządzania środowiskiem, na różnych szczeblach administracyjnych (wojewódzkim, gminnym). Zaprezentowane zostaną 
instrumenty prawno-administracyjne, finansowe i ekonomiczne niezbędne w zarządzaniu środowiskiem. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Zastosowania GIS 

  

 60     60 3 
K_W04,  
K_U03, K_U06,  
K_K01 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Zajęcia w formie laboratorium komputerowego, w trakcie którego studenci w praktyce zapoznają się z podstawowymi możliwościami 
programu ArcGIS jako ogólnodostępnego studentom narzędzia do pracy w środowisku GIS oraz możliwościami, jakie stwarza GIS 
w geografii. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Egzamin z języka  
obcego, B2 

         

2 K_U11 

 

Treści programowe  Sprawdzenie biegłości językowej i znajomości terminologii fachowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, egzamin ustny 

Zajęcia do wyboru: A 
lub B lub C 
 
A – ścieżka 
społeczno-
ekonomiczna 
 
 
- Geografia  
polityczna Polski 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 

       

 
 
 
 
 
 
 
 

30 

11 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
K_W01,  
K_U01,  
K_K01, K_K03 

 
 
 
 
 
 
 
geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Wiedza dotycząca położenia geopolitycznego Polski, ewolucji granic, miejsca Polski we wspólnocie międzynarodowej, interakcji 
między polityką a przestrzenią publiczną oraz zagadnienia związane z geografią wyborczą Polski. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 
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- Podstawy  
administracji  
publicznej 

15   15     30 3 
K_W13, 
K_U01,  
K_K01 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Cykl wykładów obejmuje zagadnienia ogólne, w tym historię administracji publicznej, jej rozwój i charakter ewolucji. Przedstawione 
są doświadczenia w zakresie rozwoju i funkcjonowania administracji publicznej w różnych krajach. Szczególna uwaga poświęcona 
jest zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

- Przestrzenie  
publiczne w miastach 

 

30       30 2 
K_W05, K_W08, 
K_U07 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Zajęcia poświęcone są możliwościom zagospodarowania/ kształtowania przestrzeni miejskiej. Szczególną uwagę poświęcono 
miejskiej przestrzeni publicznej jako najważniejszego elementu współczesnego miasta, mającego istotny wpływ na jego wizerunek. 
Omówione zostaną najważniejsze, negatywne i pozytywne, procesy zachodzące w przestrzeni miejskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

- Społeczno-
ekonomiczne aspekty 
klęsk żywiołowych 

15        15 1 
K_W03, K_W06, 
K_U07,  
K_K04  

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Wykład poświęcony ekstremalnym zjawiskom przyrodniczym na świecie oraz minimalizacji skutków zagrożeń naturalnych. 
Przedstawione zostaną typy groźnych zjawisk przyrodniczych (szczególnie abiotycznych, ale i biotycznych), regiony zagrożone ich 
występowaniem na świcie (również w Polsce) oraz możliwości minimalizowania negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk 
przyrodniczych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

- Proseminarium  
licencjackie 

  30      30 2 

K_W04, K_W07, K_W09, 
K_W10 K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U06, K_U08, K_U12,  
K_K01, K_K02, K_K06.  

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych metod naukowych oraz wybranych metod badawczych stosowanych w geografii 
społeczno-ekonomicznej niezbędnych do przygotowywania pracy licencjackiej. Zapoznanie studenta z etapami procesu badawczego 
oraz przygotowania pracy naukowej oraz konceptualizacją i operacjonalizacją pracy licencjackiej (w tym określenie problematyki 
pracy, problemów badawczych, zakresu pracy, postawienie pytań badawczych i hipotez, wybór metod badawczych). Poznanie 
sposobów wyszukiwania źródeł informacji, redagowania tekstu, narzędzi służących wizualizacji postępów w pracy badawczej 
(prezentacji procesów i zjawisk przedstawianych w pracy licencjackiej).  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prezentacja ustna 

Zajęcia do wyboru: A 
lub B lub C 
 
B – ścieżka 
fizycznogeograficzna 
 
- Zarządzanie  
środowiskiem –  
ćwiczenia 

    
 
 
 
 
 
 

45 

     
 
 
 
 
 
 

45 

11 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
K_W03, K_W07, 
K_U04, K_U05, K_U06,  
K_K02, K_K04 

 
 
 
 
 
 
 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Metody i techniki ich przetwarzania dla potrzeb zarządzania środowiskiem, metody sporządzania planów ochrony przyrody, 
programów rolnośrodowiskowych, gospodarowania ściekami itp. Przedmiot może być realizowany metodą warsztatową w formie 
zajęć zblokowanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 
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- Bioklimatologia 

 

30       30 2 
K_W02, K_W06, 
K_U07,  
K_K03 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Na zajęciach przedstawione jest szerokie spektrum zagadnień związanych z oddziaływaniem środowiska geograficznego na 
organizm człowieka. Sposoby adaptacji człowieka do życia w różnych strefach bioklimatycznych. Wpływ klimatu na warunki pracy i 
codziennego bytowania w warunkach miejskich i seminaturalnych. Skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz anomalii 
klimatycznych dla różnych dziedzin działalności człowieka. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

- Rzeki i jeziora –  
zagrożenia i ochrona 

 

30       30 2 
K_W02, K_W06, 
K_U07,  
K_K03 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Zagadnienia związane z obiegiem wody oraz gospodarką człowieka wpływającą na funkcjonowanie rzek i jezior. Przedstawione 
zostaną podstawowe problemy określające naturalne i antropogeniczne zagrożenia obiektów hydrograficznych i oraz możliwe 
sposoby ich ochrony. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

- Roślinność Polski  
i Europy 

30        30 2 
K_W02, K_W06, K_W14,  
K_U07,  
K_K03, K_K04 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Zagadnienia związane ze zróżnicowaniem typologicznym i przestrzennym roślinności Europy, geobotaniczny podział regionalny 
Europy i podstawowe charakterystyki regionów, podstawy fitosocjologicznej klasyfikacji zbiorowisk roślinnych oraz szczegółowe 
typologiczne zróżnicowanie roślinności Polski; podział na klasy i jednostki niższe; przegląd najważniejszych zespołów roślinnych: 
naturalnych i antropogenicznych. Identyfikacja siedlisk NATURA 2000 poprzez zbiorowiska roślinne. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

- Proseminarium  
licencjackie 

 

 30      30 2 

K_W02, K_W03, K_W07, 
K_W10, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U06, K_U08, K_U12,  
K_K01, K_K02, K_K06 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Wprowadzenie służące przygotowaniu do pisania pracy licencjackiej. Zakres tematyczny i prezentacja prac przykładowych. 
Posługiwanie się właściwą terminologią. Merytoryczne i formalne wymogi stawiane pracom licencjackim. Źródła materiałów, 
odpowiedni dobór metod (statystycznych i graficznych), dobór literatury, sporządzanie notek bibliograficznych, krótki kurs poprawnej 
polszczyzny w pracach licencjackich (właściwe definiowanie zjawisk, procesów, myśli...). Wstępny wybór zagadnienia przyszłej pracy 
licencjackiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prezentacja ustna 

Zajęcia do wyboru: A 
lub B lub C 
 
C – ścieżka  
geoinformatyczna: 
 
- Cyfrowe  
przetwarzanie  
obrazów II 

 
 
 
 
 
 
 

15 

   
 
 
 
 
 
 

15 

     
 
 
 
 
 
 

30 

11 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
K_W04, K_W10 
K_U03, K_U10 

 
 
 
 
 
 
geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Poznanie i praktyczne opanowanie przez studentów zaawansowanych funkcji przetwarzania zdjęć satelitarnych. 
Zajęcie prowadzone są w formie wykładu i równocześnie wykonywanych ćwiczeń z zastosowaniem oprogramowania ENVI. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 
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- Projektowanie map 15     30   45 3 
K_W07, K_W10 
K_U03, K_U06 

geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Redagowanie map tematycznych - zasady generalizacji jakościowej i ilościowej, doboru i redukcji poziomów pomiarowych oraz 
doboru metod prezentacji kartograficznej. Studenci poznają różnice w opracowaniu różnego typu map tematycznych 
(administracyjnych, społeczno-gospodarczych oraz fizycznych) oraz map o różnym przeznaczeniu i formie (elektronicznych, 
podręcznych, atlasowych, ściennych). Podczas zajęć studenci opracowują mapy administracyjne, społeczno-gospodarcze oraz 
fizyczne, dostosowane do różnych form publikacji. Poznają także zagadnienia związane z projektowaniem elementów 
rozmieszczanych wokół mapy głównej i czytaniem map tematycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny 

- Elementy  
programowania 

   30     30 2 
K_W10,K_W11, 
K_U06 

geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Zapoznanie z podstawami programowania w środowisku do przetwarzania danych przestrzennych. Kluczowym zagadnieniem jest 
tworzenie programów oraz ich aplikacji w środowisku GIS (Systemy Informacji Geograficznej). Podstawowe pojęcia oraz korzyści 
płynące z tworzenia własnych rozwiązań programistycznych. Ćwiczenia mają charakter praktycznego zapoznania się z językiem 
Python, który znajduje szerokie zastosowania w aplikacjach naukowych, w tym w najpopularniejszych pakietach oprogramowania 
GIS (ArcGIS, QuantumGIS). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

- Serwery  
i bazy danych  
przestrzennych 

 20       20 2 
K_W04, K_W10  
K_U03, K_U06, K_U10 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
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nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe  

Przekazanie wiadomości na temat nowoczesnej technologii systemów baz danych uwzględniając elementy praktyczne: obsługi, 
zarządzania i tworzenia baz danych przestrzennych. Omówienie podstawowych pojęć i terminów, modeli danych i głównych 
elementów współczesnej architektury systemów baz danych, opis współcześnie wykorzystywanych narzędzi i interfejsów baz danych 
(w tym języka SQL) wykorzystywanych w konstrukcji baz danych przestrzennych. Część praktyczna zawiera prezentację 
przykładowych elementów i funkcji realizacji baz danych w różnych systemach oraz opis funkcjonujących i dostępnych narzędzi 
serwerowych i klientów baz danych, które wykorzystywane są przez systemy informacji geograficznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

- Proseminarium  
licencjackie 

 

 30      30 2 

K_W04, K_W07, K_W09, 
K_W10 K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U06, K_U08, K_U12,  
K_K01, K_K02 

geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Celem proseminarium jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami współczesnej geoinformatyki, kartografii 
i teledetekcji. Studenci poznają podstawowe składowe prac naukowych, pola działalności geoinformatyki, kartografii i teledetekcji. 
Celem proseminarium jest przedyskutowanie problemów, jakie powstają podczas pisania pracy licencjackiej oraz doprowadzenie do 
jej ukończenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prezentacja ustna 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): ścieżka A – 420 godz., ścieżka B – 450 godz., ścieżka C – 440 godz.  

 

 

 



38 
 

 

 

 

Rok studiów: trzeci  

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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d
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P
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k
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n
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Geografia kultury 30        30 2 
K_W01, K_W04 
K_U02,  
K_K01, K_K05 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Główne definicje kultury we współczesnej nauce. Kategorie kultury i ich mierniki. Kultura w tradycyjnej myśli geograficznej. Kultura 
w świetle interpretacji humanistycznej. Wzorce badań w geografii. Kultura i tożsamość. Kultura a rozwój gospodarczy i polityczny. 
Procesy przestrzenne upowszechniania zmian kulturowych. Region kulturowy i jego istota. Krajobraz kulturowy i jego 
charakterystyka. Kultura a cywilizacja. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Współczesne  
zastosowania  
geoinformatyki 

 10     30  40 4 
K_W04, K_W10, 
K_U03, K_U06, K_U07, 
K_K01 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
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nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Praktyczne zakończenie edukacji geograficznej w postaci projektu. Opracowanie i przedstawienie wybranego przez studenta 
zagadnienia z wykorzystaniem poznanych w czasie studiów metod i technik geoinformatycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

przedmioty  

ogólnouniwersytecki
e 

60        60 4 Nie dotyczy 

 

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

Zajęcia do wyboru: A 
lub B lub C 
 
A – ścieżka 
społeczno-
ekonomiczna 
 
- Konflikty  
międzynarodowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

30 

       
 
 
 
 
 
 

30 

20 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
K_W01, K_W13,  
K_U07,  
K_K05 

 
 
 
 
 
 
geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Zapoznanie studentów z podstawowymi ogólnymi zagadnieniami związanymi z wojną i pokojem w stosunkach międzynarodowych 
oraz przybliżenie wybranych konfliktów we współczesnym świecie. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

- Marketing miejski  
i regionalny 

 30       30 2 
K_W08,  
K_U04, K_U10 
K_K06 

geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Problematyka związana z marketingiem jednostek samorządu terytorialnego. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej 
działań marketingowych podejmowanych przez j.s.t. oraz wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do oceny 
wybranych działań marketingowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

- Przestrzeń  
turystyczna 

 30       30 2 
K_W05, K_W08,  
K_U07 

geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami rozwoju przestrzeni turystycznej, jej strukturą oraz przekształceniami. przestrzeń 
turystyczna - koncepcja, cechy, struktura, elementy, zagospodarowanie turystyczne, ruch turystyczny.  
Przekształcenia przestrzeni turystycznej, cykle jej rozwoju (m.in. według R.W. Butlera 1980, M. Oppermanna 1992); 
nowe przestrzenie turystyczne – identyfikacja, charakterystyka i znaczenie w rozwoju gospodarczym i przestrzennym (studia 
przypadków); znaczenie geografii w badaniach przestrzeni turystycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

- Zachowania  
przestrzenne 

15   15     30 2 
K_W05, K_W08,  
K_U07, K_U09, K_U10 
K_K02, K_K04, K_K05 

geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Zajęcia poświęcone są jednej z podstawowych form życia człowieka, jego aktywności w przestrzeni. W trakcie kursu przechodzimy 
stopniowo od analizy uwarunkowań zachowań przestrzennych człowieka do badań geograficznych konkretnych form tych zachowań 
(praca, mieszkanie, wypoczynek, zakupy). 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

- Seminarium  
licencjackie 

  30      30 12 

K_W04, K_W09, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U06, K_U08, K_U12,  
K_K01, K_K02 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Przygotowanie pracy naukowej (konceptualizacja, operacjonalizacja, pozyskiwanie danych z różnych źródeł, opracowanie wyników, 
redakcja tekstu oraz wizualizacja postępów w pracy badawczej). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

esej 

 Zajęcia do wyboru: A 
lub B lub C 
 
B – ścieżka 
fizycznogeograficzna 
 
- Krajobrazy Europy 

 
 
 
 
 
 

30 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

30 

 
20 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
K_W02, K_W03, K_W04, 
K_W06, 
K_U07, K_U09, 
K_K02, K_K04  

 
 
 
 
 
 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Celem wykładu jest przedstawienie struktury i funkcjonowania krajobrazu, typologii krajobrazu oraz formalnoprawnych uwarunkowań 
ochrony, kształtowania i planowania krajobrazu w Europie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

- Ekstremalne  
zjawiska  
geomorfologiczne 

 30       30 2 
K_W02, K_W03, K_W06, 
K_U07,  
K_K04 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Zdefiniowanie i sklasyfikowanie procesów ekstremalnych wpływających na zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu. Analiza 
czynników m.in. meteorologicznych i hydrologicznych powodujących inicjowanie i wpływających na przebieg ekstremalnych zjawisk 
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geomorfologicznych. Skutki zdarzeń ekstremalnych w rozwoju i przekształceniach form erozyjnych i akumulacyjnych w różnych 
typach rzeźby. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

- Groźne zjawiska 
pogodowe 

30        30 2 
K_W02, K_W03, K_W06, 
K_U07,  
K_K04 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Geneza groźnych zjawisk pogodowych, ich przebieg oraz skutki. Przykładowe zagadnienia: burze i grad, elektryczność 
atmosferyczna (błyskawice, ognie św. Elma, zorze polarne), wielkie powodzie, cyklony zwrotnikowe, trąby powietrzne i wodne, 
monsun, El Niño i La Niña, wichury, uskoki wiatru, burze pyłowe; mgły, smog, inwersje temperatury – ich niekorzystny wpływ na 
człowieka; susze i pożary na świecie; pokrywa śnieżna, śnieg, gołoledź; dni gorące i dni mroźne w ciągu XX i XXI wieku. Przykłady 
niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych pochodzą zarówno z Polski, jak i ze świata. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

- Nowe technologie  
w geografii fizycznej 

 30       30 2 
K_W02, K_W06, 
K_U07,  
K_K04 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Prezentacja najnowszych metod stosowanych w badaniach z zakresu geografii fizycznej w wykorzystaniem nowoczesnych 
przyrządów pomiarowych. Nowe technologie w analizie danych i interpretacji wyników badań. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

- Seminarium  
licencjackie 

 

 30      30 12 

K_W02, K_W03, K_W06, 
K_W07, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U06, K_U08, K_U12,  
K_K01, K_K02 

nauki o Ziemi  
i środowisku 
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Treści programowe  
Przygotowanie do pisania pracy licencjackiej. Wybór tematu pracy licencjackiej, zebranie materiałów źródłowych i literatury 
przedmiotu. Dyskusja dotycząca metod badawczych, adekwatnych do realizacji podjętego zagadnienia oraz interpretacja 
uzyskanych wyników. Opanowanie podstaw redakcji tekstu oraz prezentowania koncepcji pracy i wyników badań.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

esej 

Zajęcia do wyboru: A 
lub B lub C 
 
C – ścieżka  
geoinformatyczna: 
 
- Kartografia  
w mediach  
elektronicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

30 

    

 
 
 
 
 
 

30 

20 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
K_W04, K_W09, K_W10, 
K_W11, 
K_U03, K_U06, K_U10,  

 
 
 
 
 
 
geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Omówienie typów map elektronicznych oraz cech dobrej i złej prezentacji w mediach. W ramach praktycznej części zajęć studenci 
poprawiają błędnie opracowane mapy elektroniczne oraz przygotowują nowe opracowania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

- Metody  
modelowania  
i symulacji danych 

 30       30 2 
K_W04, K_W09, K_W10, 
K_U06 

geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Przykłady zastosowań modeli i symulacji przestrzennych za pomocą systemów informacji geograficznej - GIS, jako statycznego lub 
dynamicznego narzędzia analizy i/lub syntezy. Podstawowe pojęcia modelowania, taksonomii modeli oraz stosowanych narzędzi 
GIS. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 
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- Zastosowanie  
technologii  
geoinformacyjnych 
(GIS & Web GIS) 

 30       30 2 
K_W04, K_W09, K_W10, 
K_U06, 
K_K03 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Zapoznanie studentów z różnorodnymi zastosowaniami Systemów Informacji Geograficznej: w badaniach naukowych, w instytucjach 
administracji publicznej, w sferze biznesowej oraz w życiu codziennym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

- Teledetekcyjny  
monitoring  
środowiska 

30        30 2 
K_W04, K_W07, K_W09,  
K_U03, K_U06, 
K_K03 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Zapoznanie studenta z ideą badań teledetekcyjnych i ich wykorzystaniem w monitoringu środowiska przyrodniczego. W czasie 
wykładów zostaną zaprezentowane najnowocześniejsze techniki teledetekcyjne, które są wykorzystywane w monitoringu 
środowiska. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

- Seminarium  
licencjackie 

 

 30      30 12 

K_W04, K_W09, K_W10, 
K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U06, K_U08, K_U12,  
K_K01, K_K02 

geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Zasady właściwego doboru metod badawczych, krytycznego podejścia do pozyskanych materiałów oraz uzyskanych wyników, 
odniesienia ich do danych literaturowych, wysnucia prawidłowych wniosków z przeprowadzonych analiz oraz przygotowania 
właściwej pracy licencjackiej (struktura, układ, proporcje, przypisy, literatura obcojęzyczna, strona edycyjna).  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

esej 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): ścieżka A – 280 godz., ścieżka B – 280 godz., ścieżka C – 280 godz.  
 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
ścieżka A – 2657 godz.,  
ścieżka B – 2697 godz.,  
ścieżka C – 2662 godz. 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

dziedzina nauk społecznych geografia społeczno-ekonomiczna  
i gospodarka przestrzenna 

57% 

dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki o Ziemi i środowisku 28% 

   

”. 
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Załącznik nr 22 
do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

„Załącznik nr 62 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie 

Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

historia i kultura Żydów 

nazwa kierunku studiów historia i kultura Żydów 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Jewish Studies 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom (nazwa kwalifikacji w 
oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student/studentka musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

102 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

6 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki humanistyczne Historia 73% Historia 

nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 14%  

nauki humanistyczne Literaturoznawstwo 13%  

Razem: - 100%  

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol 
efektów 

uczenia się dla 
programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent/ka zna i rozumie 

K_W01 w stopniu zaawansowanym dzieje, kulturę i religijność Żydów na ziemiach polskich, w ujęciu chronologicznym 
i tematycznym od czasów najdawniejszych do współczesności 

P6S_WG, 
P6S_WK 

K_W02 w stopniu zaawansowanym wybrane zagadnienia z dziejów, kulturę i religijność Żydów na Bliskim Wschodzie 
i w diasporach, w ujęciu chronologicznym i tematycznym od czasów najdawniejszych do współczesności 

P6S_WG, 
P6S_WK 

K_W03 źródła do badania przeszłości i kultury Żydów, rozumie przyczyny zmienności źródeł w czasie P6S_WG 

K_W04 specyfikę przedmiotową i metodologiczną badań nad historią i kulturą, w tym literaturą Żydów oraz wynikające 
z nich zróżnicowanie obszarów i kierunków badawczych i nurtów badań judaistycznych, rozumie wpływ 
podstawowych uwarunkowań na stanowiska i perspektywy badawcze 

P6S_WG, 
P6S_WK 
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K_W05 metody wnioskowania historycznego, zasady krytyki źródła oraz zasadnicze etapy postępowania 
badawczego. 

P6S_WG 

K_W06 rodzaje nauk pomocniczych wspierających badania judaistyczne. P6S_WG 

K_W07 związki między badaniami nad historią i kulturą Żydów a innymi dyscyplinami naukowymi w przeszłości i 
obecnie.  

P6S_WG 

K_W08 gatunki prac naukowych i ich rolę w procesie komunikacji naukowej, zna rodzaje prac popularnonaukowych i 
rozumie ich rolę w procesie upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Żydów. 

P6S_WG 

K_W09 specjalistyczną terminologię z zakresu badań nad historią i kulturą Żydów oraz podstawową terminologię 
innych nauk humanistycznych i społecznych. 

P6S_WG 

K_W10 słownictwo, fleksję i składnię języka jidysz i hebrajskiego jako języków źródeł, ma świadomość znaczenia 
historycznej zmienności tych języków dla interpretacji źródeł. 

P6S_WG 

K_W11 znaczenie uwarunkowań historycznych dla współczesnych zjawisk i procesów politycznych, społecznych, 
ekonomicznych i kulturowych w społecznościach żydowskich na świecie oraz dla relacji między Żydami i 
innymi grupami społecznymi; 

P6S_WK 

K_W12 wybrane instytucje kultury służące zachowaniu żydowskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz 
upowszechniające wiedzę na temat historii i kultury Żydów oraz ich społeczne i kulturowe znaczenie. 

P6S_WK 

K_W13 uwarunkowania etyczne pracy badacza historii i kultury Żydów P6S_WK 

K_W14 podstawowe pojęcia prawa autorskiego i zasady ochrony własności intelektualnej w pracy zawodowej. P6S_WK 

K_W15 rolę wiedzy na temat żydowskiej przeszłości i kultury w działalności instytucji publicznych, w projektach 
społecznych i kulturalnych oraz w rozwoju różnych form przedsiębiorczości. 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent/absolwentka potrafi 

K_U01 przeprowadzić krytykę zewnętrzną i wewnętrzną źródła historycznego i literackiego, wykorzystując w tym celu 
narzędzia nauk wspierających badania judaistyczne 

P6S_UW 

K_U02 formułować problemy badawcze oraz dobierać narzędzia służące ich rozwiązywaniu. P6S_UW 

K_U03 samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić kwerendy bibliograficzne i źródłowe; gromadzić, selekcjonować 
i porządkować informacje źródłowe i pozaźródłowe niezbędne w procesie badawczym, wykorzystując w tym 
celu metody i pomoce właściwe dla nauk historycznych, literaturoznawczych i kulturoznawczych. 

P6S_UW, 
P6S_UO 
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K_U04 dokonać opisu obiektów zabytkowych związanych z kulturą żydowską z uwzględnieniem kontekstu 
geograficznego, gospodarczego, kulturowego i społecznego. 

P6S_UW 

K_U05 scharakteryzować wybrane szkoły badawcze oraz różne kierunki badań judaistycznych obecne i przeszłe. P6S_UW 

K_U06 krytycznie analizować opracowania naukowe, w tym zidentyfikować i ocenić stosowane w nich metody, 
stanowiska oraz poprawność wnioskowania. 

P6S_UW 

K_U07 posługiwać się specjalistyczną terminologią judaistyki w wypowiedziach ustnych i pisemnych. P6S_UK 

K_U08 konstruować różnego typu wypowiedzi pisemne i ustne o charakterze naukowym i popularnonaukowym na 
wybrane tematy z zakresu historii i kultury Żydów. 

P6S_UK 

K_U09 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. P6S_UK 

K_U10 tłumaczyć proste teksty źródłowe z j. żydowskich. P6S_UK 

K_U11 śledzić postęp badań w swojej dyscyplinie i obszarze zainteresowań zawodowych oraz samodzielnie 
rozszerzać wiedzę. 

P6S_UU 

K_U12 zaplanować i zorganizować pracę w zespole. P6S_UO 

K_U13 posługiwać się cyfrowymi i innymi zaawansowanymi technikami komunikacyjnymi i narzędziami 
przechowywania i opracowania informacji, prezentacji i przekazywania wiedzy z zakresu historii i kultury 
Żydów. 

P6S_UW, 
P6S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent/ka jest gotów/owa do 

K_K01 krytycznej oceny świadectw przeszłości oraz przedstawianych przez innych interpretacji tych świadectw. P6S_KK 

K_K02 uznawania znaczenia wiedzy historycznej, literaturoznawczej i kulturoznawczej w poznawaniu zjawisk 
i procesów dotyczących społeczności żydowskich współcześnie oraz ich współżycia z innymi grupami 
na przestrzeni dziejów oraz w rozwiązywaniu związanych z tym problemów, także poprzez odwołanie się do 
wsparcia ekspertów. 

P6S_KK 

K_K03 postrzegania otaczającej przestrzeni jako zapisu przeszłości i aktywnego włączania się w ochronę dziedzictwa 
kulturowego i historycznego Żydów i innych grup społecznych, w tym różnych mniejszości (etnicznych, 
językowych, kulturowych). 

P6S_KO 

K_K04 upowszechniania wiedzy historycznej, literaturoznawczej i kulturoznawczej dotyczącej dziedzictwa 
żydowskiego. 

P6S_KO 
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K_K05 wykorzystywania wiedzy historycznej i umiejętności właściwych dla warsztatu badacza historii i kultury Żydów 
w celu przedsiębiorczego rozwiązywania różnych zadań w życiu zawodowym i społecznym, w zmieniających 
się warunkach. 

P6S_KO 

K_K06 poszanowania standardów pracy naukowej oraz przestrzegania norm etycznych w pracy badawczej 
i w popularyzacji wiedzy. 

P6S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których 
odnosi się 
przedmiot W

y
k

ła
d

 

 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Wprowadzenie do 
studiów 
żydowskich 

   30     30 4 K_W04, K_W05, 
K_W12, K_W13, 
K_U01, K_U05, 
K_U06, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Historia, Nauki 
o kulturze 
i religii, 
Literaturoznaw
stwo 

Treści 
programowe  

Zakres i interdyscyplinarny charakter studiów żydowskich; dzieje studiów żydowskich i najważniejsze ośrodki, 
w jakich były i są uprawiane; najważniejsze czasopisma naukowe, serwisy i internetowe bazy danych oraz 
ważniejsze edycje źródłowe właściwe dla studiów żydowskich; pomoce naukowe (bibliografie, słowniki, bazy 
danych itp.); zasady sporządzania opisu bibliograficznego; różnice między rodzajami opracowań naukowych; 
kalendarz żydowski i przeliczanie dat; zasady krytyki źródła historycznego i literackiego; problemy etyczne 
w studiach żydowskich i ich znaczenie w procesie badawczym; wybrane instytucje kultury, zajmujące się ochroną 
dziedzictwa kultury żydowskiej i udostępnianiem zasobów źródłowych dotyczących historii i kultury Żydów. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium, praca pisemna (kwerenda). 
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Wprowadzenie do 
judaizmu  

30        30 2 K_W04, K_W07, 
K_W08, K_W09, 
K_W11, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K05 

Nauki o 
kulturze i religii 

Treści 
programowe  

Wiedza o religii i kulturze żydowskiej oraz zjawiskach i nurtach w historycznym i współczesnym judaizmie; kierunki 
badań i literatura przedmiotu dotyczące judaizmu; metody interpretacji informacji źródłowych dotyczących 
religijności i obrzędowości żydowskiej; cechy najważniejszych nurtów judaizmu; specjalistyczna terminologia 
dotycząca judaizmu; powiązania między zjawiskami historycznymi a współczesnym życiem żydowskim; 
historyczne i współczesne zróżnicowanie judaizmu; uwrażliwienie na odmienność kulturową i religijną. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Test. 

 

Biblia: teksty i ich 
historia 

 30       30 3 K_W03, K_W04, 
K_U01, K_U06, K_K01 

Historia, 
Literaturoznaw
stwo, Nauki 
o kulturze 
i religii 

Treści 
programowe  

Proces narastania literatury biblijnej; kanony biblijne, starożytne tłumaczenia Biblii oraz komentarze biblijne; 
procesy kanonizacji tekstów biblijnych; rozwój piśmiennictwa w Palestynie w epoce żelaza; typy i gatunki literackie 
w obrębie tekstów biblijnych; zależności między tekstami i podobieństwa literatury biblijnej do tekstów powstałych 
w innych kulturach; wzajemne oddziaływanie intelektualnych prądów w obrębie tradycji biblijnej; dynamika 
formowania się tradycji religijnych; wzajemne związki między różnymi typami literatury, ich odmienne interpretacje 
i zastosowania; istota procesów kanonizacji tekstów normatywnych jako zjawisko tworzenia ortodoksji. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium, praca pisemna. 



8 
 

Wstęp do pisania 
prac 
uniwersyteckich 

   30     30 3 K_W08, K_W14, 
K_U07, K_U08, K_U13 

 

Treści 
programowe  

Gatunki prac naukowych i ich rola w procesie komunikacji naukowej, rodzaje prac popularnonaukowych i ich rola 
w procesie upowszechniania wiedzy; zasady prawidłowego konstruowania różnego typu prac naukowych 
i popularnonaukowych oraz wypowiedzi służących prezentacji wyników badań; zasady ochrony i dozwolonego 
wykorzystywania cudzego dorobku intelektualnego w przygotowywaniu własnych wypowiedzi; podstawowe typy 
błędów logicznych w argumentacji naukowej; tworzenie różnego rodzaju krótkich tekstów o charakterze naukowym, 
z zastosowaniem aparatu krytycznego; specjalistyczna terminologia nauk historycznych i o kulturze; 
niebezpieczeństwa związane z bezkrytycznym przejmowaniem terminologii ze źródeł; znaczenie kompetencji 
komunikacyjnych w życiu zawodowym. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Ocena ciągła aktywności. 

Język nowożytny  

       lekto
rat 

120 4 K_U9  

Treści 
programowe  

Treści programowe zgodnie z poziomem biegłości językowej wybranej przez studenta/studentkę.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej. 

Etniczność i 
religie: od 
etnogenezy Izraela 
do powstania 
Machabeuszy  

30        30 3 K_W02, K_W04, 
K_W07, K_W09, 
K_U06, K_K01, K_K02 

Historia, Nauki 
o kulturze 
i religii 
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Treści 
programowe  

Chronologia dziejów Żydów od epoki brązu do II w. p.n.e.; historia polityczna, geografia i osadnictwo Hebrajczyków, 
Izraelitów, Żydów od późnej od epoki brązu do II w. p.n.e.; procesy kształtowania wspólnot etnicznych 
i państwowych w starożytności; zmiany postaw religijnych Żydów, typy religijności na przestrzeni wieków; 
historyczne i kulturowe uwarunkowania tła wpływającego na świat żydowski; główne problemy badawcze z zakresu 
historii politycznej oraz dziedzictwa kulturowego Żydów w starożytności; procesy akulturacji, asymilacji na 
przykładzie wspólnot żydowskich w starożytności; specjalistyczna terminologia określająca instytucje żydowskie 
i zjawiska historii Żydów w starożytności; wpływ czynników pozanaukowych (politycznych, religijnych) na 
interpretację faktów i procesów historycznych z historii Izraela; formatywna rola starożytności dla dalszych dziejów 
Żydów; wartość różnorodności religijnej wewnątrz wspólnoty; interdyscyplinarność badań nad dziejami i kulturą 
Żydów; procesy historyczne wpływające na kształtowanie postaw ksenofobicznych i antysemickich. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny z treści wykładu i samodzielnie przeczytanych dodatkowych lektur.  

Język hebrajski  

       lekto
rat 

120 6 K_W09, K_W10, 
K_U10 

 

Treści 
programowe  

Podstawowe słownictwo hebrajskie, podstawowa wiedza z zakresu fonetyki, morfologii i składni języka 
hebrajskiego; historyczna i kulturowa rola języka hebrajskiego w dziejach Żydów oraz w kulturze europejskiej; 
podstawowe konstrukcje gramatyczne języka hebrajskiego; wybrane zagadnienia z zakresu kultury hebrajskiego 
obszaru językowego. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Test. 

 
Nauki społeczne 
(socjologia lub 
politologia) 

 30       30 4  K_W08, K_W11, 
K_U07, K_U12 
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Treści 
programowe  

Miejsce wybranej nauki społecznej wśród innych nauk; różnice metodologiczne i warsztatowe między wybraną 
nauką społeczną a nauką historyczną; podstawowa terminologia wybranej nauki społecznej; wspólne dla historii 
i wybranej nauki społecznej obszary badań i wzajemne wpływy tych nauk; przygotowanie do samodzielnego 
rozszerzania wiedzy z zakresu nauk społeczny. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Test, kolokwium, ocena aktywności na zajęciach. 

Etniczność i 
religie: Żydzi w 
epoce 
hellenistycznej i 
rzymskiej  

30        30 3 K_W02, K_W04, 
K_W07, K_W09, 
K_U06, K_K01, K_K02 

Historia, Nauki 
o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe  

Chronologia dziejów Żydów od II w. p.n.e. do podboju arabskiego; historia polityczna, geografia i osadnictwo 
Hebrajczyków, Izraelitów, Żydów od II w. p.n.e. do VII w. n.e.; procesy kształtowania wspólnot etnicznych 
i państwowych w starożytności; przemiany postaw religijnych Żydów, typy religijności na przestrzeni wieków; 
historyczne i kulturowe uwarunkowania tła wpływającego na świat żydowski; główne problemy badawcze z zakresu 
historii politycznej oraz dziedzictwa kulturowego Żydów w starożytności; procesy akulturacji, asymilacji na 
przykładzie wspólnot żydowskich w starożytności; specjalistyczna terminologia określająca instytucje żydowskie 
i zjawiska historii Żydów w starożytności; wpływ czynników pozanaukowych (politycznych, religijnych) na 
interpretację faktów i procesów historycznych z historii Izraela; formatywna rola starożytności dla dalszych dziejów 
Żydów; wartość różnorodności religijnej wewnątrz wspólnoty; interdyscyplinarność badań nad dziejami i kulturą 
Żydów; procesy wpływające na kształtowanie postaw ksenofobicznych i antysemickich. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
 

Egzamin pisemny z treści wykładu i samodzielnie przeczytanych dodatkowych lektur.       

Hebrajczycy, 
Judejczycy, Żydzi  

   30     30 4 K_W03, K_W05, 
K_W06, K_U01, 
K_U05, K_U06, K_K01 

Historia 
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Treści 
programowe  

Rodzaje źródeł wykorzystywanych do rekonstrukcji dziejów Żydów w starożytności i ich krytyka; warsztatowe 
ograniczenia w pracy historyka starożytności; narzędzia i pomoce naukowe przydatne w badaniach nad historią 
Żydów w starożytności; zasady doboru źródeł właściwych do rozwiązanie danego problemu badawczego z zakresu 
dziejów Żydów w starożytności; porównanie i krytyczna weryfikacja przeciwstawnych poglądów i interpretacji 
badawczych. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium.  

Religijna literatura 
żydowska  

 30       30 3 K_W02, K_W03, 
K_W11, K_U01, 
K_U05, K_U06, K_K01, 
K_K02 

Literaturoznaw
stwo, Nauki 
o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe  

Różne rodzaje żydowskich tekstów religijnych; stan zachowania literatury żydowskiej; napięcia chrześcijańsko-
żydowskie na tle różnej interpretacji tekstu biblijnego; przyczyny przetrwania do czasów późniejszych nurtu 
judaizmu rabinicznego i wpływ tego nurtu judaizmu na interpretację różnorodnych prądów religijnych; związki 
zachowanej literatury religijnej z prądami religijnymi i środowiskami, w których ona powstała; formy i kanały 
przekazu tekstów religijnych (rękopisy, druki); analiza tekstów religijnych; odniesienia do tekstów religijnych w 
różnego typu źródłach; możliwości różnorodnego odbioru tekstów religijnych; złożoność i uwarunkowania 
historycznego i współczesnego judaizmu. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium.  

Język jidysz 
       lekto

rat 
60 3 K_W9, K_W10, K_U10  

Treści 
programowe 
przedmiotu 

Podstawowe słownictwo języka jidysz; fleksja i składnia języka jidysz; zróżnicowanie rejestrów tego języka i ich 
wpływ na prawidłowe odczytywanie i interpretowanie tekstów źródłowych; podstawowe konstrukcje gramatyczne 
języka jidysz w mowie i w piśmie; typy informacji zawartych w jidyszowych materiałach leksykograficznych, 
biograficznych, katalogach, inwentarzach oraz na stronach internetowych i ich wykorzystanie; historyczna 
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i kulturowa rola języka jidysz w dziejach Żydów aszkenazyjskich oraz w kulturze europejskiej; znaczenie 
podtrzymania znajomości tego języka jako jednego z języków zagrożonych wymarciem. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Test. 

Technologia 
informacyjna  

   30     30 2 K_U13  

Treści 
programowe 
przedmiotu 

Umiejętność komputerowego przetwarzania tekstów; edytory tekstowe (Microsoft Word, OpenOffice Writer), 
arkusze kalkulacyjne (MS Excel, OO Calc), programy prezentacyjne (MS Powerpoint, OO Impress), edytory 
graficzne (OO Draw, GIMP), zasoby internetowe, w szczególności związane z kierunkiem studiów (rodzaje, 
wyszukiwanie, wykorzystanie). 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Test. 

Specjalistyczne 
zajęcia 
judaistyczne  
 

X X  X     90 10 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_U01*, K_U05*, 
K_U06*, K_U11, 
K_K01, K_K02 
*Nie dotyczy wykładów 

Nauki 
o kulturze 
i religii, 
Literaturoznaw
stwo 

Treści 
programowe  

Zagadnienia z wybranej problematyki badawczej; specjalistyczna terminologia właściwa dla wybranej problematyki 
badawczej; postęp badań w dyscyplinie oraz narzędzia ułatwiające samodzielne rozszerzanie wiedzy. Treści 
szczegółowe zależą od decyzji prowadzącego zajęcia. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Zgodnie z sylabusem. 
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Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 

       

K
u

rs
 

in
te

rn
e

t

o
w

y
 

4 0,5   

Treści 
programowe  

Treści programowe określa jednostka prowadząca. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Test. 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 K_W14  

Treści 
programowe  

Podstawowe pojęcia prawa autorskiego i zasady ochrony własności intelektualnej w pracy zawodowej. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Test. 

Wybrane problemy 
w dziejach Żydów, 
ich kultury i 
literatury w świetle 
źródeł i monografii  

       

P
ra

c
a
 w

ła
s
n
a
 

s
tu

d
e

n
ta

 

 2 K_W01 lub K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W09, 
K_W13, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U07, 
K_U08, K_U11, K_K01, 
K_K06 

Historia, Nauki 
o kulturze 
i religii, 
Literaturoznaw
stwo 

Treści 
programowe  

Wybrane zagadnienia wybranej epoki w dziejach Żydów, ich kultury i literatury; źródła wykorzystywane w badaniach 
nad wybranym zagadnieniem dotyczącym historii, kultury i literatury Żydów; specyfika przedmiotowa 
i metodologiczna badań judaistycznych; analiza i interpretacja źródeł przydatnych dla opracowania wybranego 
tematu z zakresu historii i kultury Żydów; specjalistyczna terminologia właściwa dla badań nad wybranym okresem 
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lub zagadnieniem z historii i kultury Żydów; dorobek judaistyki w zakresie badań nad wybranym zagadnieniem 
dotyczącym historii i kultury Żydów; zasady doboru narzędzi badawczych właściwych do rozwiązania wybranego 
problemu badawczego; projektowanie i przeprowadzenie kwerendy bibliograficznej oraz selekcja zgromadzonego 
materiału; krytyka zewnętrzna i wewnętrzna wybranych źródeł przy wykorzystaniu narzędzi pomocniczych historii 
i judaistyki; konstruowanie pisemnej wypowiedzi o charakterze naukowym na wybrany temat z zastosowaniem 
aparatu krytycznego właściwego dla nauk historycznych i judaistyki, z zachowaniem zasad ochrony własności 
intelektualnej; zasady etyczne obowiązujące w pracy badawczej; wybrane instytucje kultury, zajmujące się ochroną 
dziedzictwa kultury żydowskiej i udostępnianiem zasobów źródłowych dotyczących historii i kultury Żydów. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Praca roczna. 

Żydzi w kulturze 
polskiej 

 30       30 3 K_W06, K_W07, 
K_U05, K_U06, 
K_W11, K_W15, 
K_K01, K_K02 

Nauki o 
kulturze i religii 

Treści 
programowe  

Obecność Żydów w kulturze polskiej na przestrzeni wieków, polsko-żydowski kontakt kulturowy, prezentowanie 
relacji polsko-żydowskich na przykładzie tekstów kultury, kultura żydowska we współczesnej Polsce, próby 
upamiętnienia Żydów w Polsce (przed 1989 i obecnie), uproszczenia i stereotypy dotyczące Żydów 
reprezentowane w kulturze polskiej, złożoność tożsamości polskich Żydów ze szczególnym uwzględnieniem tych, 
którzy asymilowali się do kultury polskiej, obecność Polaków w kulturze żydowskiej, wykorzystanie różnych źródeł 
dokumentujących obecność Żydów w kulturze polskiej (literatura, fotografia, sztuki plastyczne, film, teatr). 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Test. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 26 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 34 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): co najmniej 338 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): co najmniej 390 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1873 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Żydzi polscy w 
okresie 
średniowiecza i 
nowożytności  

30        30 2 K_W01, K_W03, 
K_W04, K_K01, 
K_K02 

Historia 

Treści 
programowe  

Wiedza o dziejach Żydów polskich w okresie średniowiecza i nowożytności; źródła do badania dziejów Żydów w okresie 
średniowiecza i w dawnej Rzeczypospolitej; podstawowe kierunki badań i literatury przedmiotu dotyczących dziejów 
i kultury Żydów w okresie staropolskim; geneza i przebieg najważniejszych procesów i zjawisk w historii Żydów polskich 
w okresie staropolskim; związki historii Żydów z dziejami Polski przedrozbiorowej, wielokulturowość Polski 
przedrozbiorowej i miejsce, jakie zajmują w niej Żydzi; krytyczna analiza stereotypów i uprzedzeń dotyczących Żydów w 
okresie staropolskim; funkcjonowanie ludności żydowskiej w strukturach państwa stanowego; funkcjonowanie instytucji 
żydowskich i zakres ich działalności; relacje między ludnością żydowską a nieżydowskim otoczeniem; średniowieczna 
i nowożytna geneza niektórych stereotypów i uprzedzeń dotyczących Żydów. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test. 

Społeczności 
żydowskie w 
okresie 

   30     30 4 K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 
K_U01, K_U05, 

Historia 
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średniowiecza i 
nowożytności 

K_U06, K_U07, 
K_K01, K_K02 

Treści 
programowe  

Wiedza o dziejach Żydów w okresie średniowiecza i nowożytności; źródła do badania dziejów Żydów w okresie 
średniowiecza i w dawnej Rzeczypospolitej; podstawowe kierunki badań dotyczących dziejów i kultury Żydów w okresie 
staropolskim; geneza i przebieg najważniejszych procesów i zjawisk w historii Żydów polskich w okresie staropolskim; 
związki historii Żydów z dziejami Polski przedrozbiorowej, wielokulturowość Polski przedrozbiorowej i miejsce, jakie 
zajmują w niej Żydzi; specjalistyczna terminologia dotyczącą dziejów Żydów w okresie staropolskim; krytyka 
i interpretacja wybranych źródeł do dziejów Żydów w okresie staropolskim; krytyczna analiza opracowań dotyczących 
dziejów Żydów w okresie staropolskim;. krytyczna analiza stereotypów i uprzedzeń dotyczących Żydów w okresie 
staropolskim; funkcjonowanie ludności żydowskiej w strukturach państwa stanowego; funkcjonowanie instytucji 
żydowskich i zakres ich działalności; relacje między ludnością żydowską a nieżydowskim otoczeniem; wartości i postawy 
ludzi w średniowieczu i nowożytności a niebezpieczeństwa anachronizmu i prezentyzmu; średniowieczna i nowożytna 
geneza niektórych stereotypów i uprzedzeń dotyczących Żydów. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium. 

Węzłowe problemy 
historii Żydów w 
średniowieczu i 
nowożytności  

       

P
ra

c
a
 w

ła
s
n
a

 

s
tu

d
e

n
ta

 

 5 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_U05, K_U07, 
K_U11, K_K01, K_K02 

Historia 

Treści 
programowe  

Wiedza o dziejach Żydów w średniowieczu i nowożytności; specjalistyczna terminologia właściwa dla badań nad dziejami 
Żydów w średniowieczu i nowożytności; gatunki źródeł wykorzystywanych do badania dziejów Żydów w średniowieczu 
i nowożytności; różne kierunki badań nad dziejami Żydów w średniowieczu i nowożytności i ich specyfika; związki 
przyczynowo-skutkowe i najważniejsze procesy w dziejach Żydów w średniowieczu i nowożytności; związki między 
zjawiskami i procesami dotyczącymi Żydów na ziemiach polskich a zjawiskami i procesami na terenie diaspory 
europejskiej w okresie średniowiecza i nowożytności; historyczne związki i uwarunkowania współczesnych relacji między 
środowiskami żydowskimi i nieżydowskimi; rozumienie różnorodności poglądów i postaw determinowaną różnym 
podłożem historycznym i kulturowym. 
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Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin ustny. 

Literatura jidysz – 
tradycja, 
nowoczesność, 
awangarda 

 30       30 3 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W10, 
K_U01, K_U05, 
K_U06, K_K01, K_K02 

Literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Gatunki literackie oraz środowiska i grupy artystyczne tego obszaru językowego; postaci najistotniejsze dla kształtowania 
się poszczególnych gatunków i stylów oraz powstania środowisk i grup artystycznych; podstawowe procesy kulturowe 
i polityczne, które stały się źródłem lub inspiracją dla kształtowania się poszczególnych gatunków i stylów oraz 
powstawania środowisk twórczych języka jidysz; periodyzacja twórczości literackiej powstałej w języku jidysz w okresie 
od XVIII do XX wieku; gatunki typowe dla literatury żydowskiej oraz formy literackie zapożyczone z literatury europejskiej; 
krytyczna ocena stereotypów dotyczących literatury żydowskiej, zwłaszcza jej ograniczania do tradycyjnych środowisk 
religijnych; wkład twórców języka jidysz w dorobek literatury europejskiej. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium, praca pisemna. 

Żydzi pod 
zaborami 

30        30 2 K_W01, K_W04, 
K_W11, K_K01, 
K_K02 

Historia 

Treści 
programowe  

Najważniejsze zagadnienia z dziejów Żydów zamieszkujących terytorium dawnej Rzeczypospolitej od rozbiorów do I 
wojny światowej; konteksty polityczne i społeczne życia wspólnot żydowskich na ziemiach polskich w okresie rozbiorów; 
znaczenie przemian kulturowych i religijnych, jakie przechodziła społeczność żydowska w tym okresie; zróżnicowanie 
życia żydowskiego w XIX wieku; udział  Żydów w życiu kulturalnym, naukowym i politycznym okresu rozbiorów; główne 
problemy badawcze z zakresu historii politycznej i historii kultury Żydów pod zaborami; przeszłość Żydów pod zaborami 
w kontekście znaczenia XIX stulecia dla współczesnej kondycji diaspory i państwa Izrael; złożoność wzajemnych relacji 
Żydów z nieżydowskim otoczeniem społecznym i rola, jaką odgrywa w nich ideologia antysemityzmu; krytyczna ocena 
stereotypów Żyda w XIX wieku; hybrydyczność metodologii badań nad kulturą i historią Żydów. 
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Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test. 

Żydzi pod 
zaborami - źródła i 
ich interpretacje 

   30     30 4 K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 
K_U01, K_U05, 
K_U06, K_U07, 
K_U11, K_K01 

Historia 

Treści 
programowe  

Źródła historyczne, literackie i etnograficzne dotyczące przeszłości Żydów pod zaborami; wybrane aspekty historii 
i kultury Żydów na ziemiach polskich w XIX w.; porównanie położenia i warunków funkcjonowania ludności żydowskiej w 
poszczególnych zaborach; interdyscyplinarność i wielowątkowość badań historii i kultury Żydów w tym okresie; krytyka i 
interpretacja wybranych źródeł literackich, etnograficznych i in. do dziejów Żydów w okresie rozbiorów; specjalistyczna 
terminologia dotyczącą dziejów i kultury Żydów w XIX w.; uwarunkowania polityczne i ideologiczne historiografii 
dotyczącej dziejów Żydów w XIX wieku. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium. 

Węzłowe problemy 
historii  
Żydów pod 
zaborami 

       

P
ra

c
a
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ła
s
n
a

 

s
tu

d
e

n
ta

 

 5 K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W09, 
K_W11, K_U05, 
K_U07, K_U11, 
K_K01, K_K02 

Historia 

Treści 
programowe  

Zaawansowana, uporządkowana chronologicznie i tematycznie wiedza o dziejach Żydów pod zaborami; specjalistyczna 
terminologia właściwa dla badań nad dziejami Żydów w XIX w.; gatunki źródeł wykorzystywanych do badania dziejów 
Żydów XIX w.; różne kierunki badań nad dziejami Żydów pod zaborami i ich charakterystyka; związki przyczynowo-
skutkowe między wydarzeniami i procesami z dziejów Żydów w XIX w. a szerszymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi 
i politycznymi tej epoki; narodowościowe i kulturowe uwarunkowania różnic punktów widzenia w interpretacji dziejów 
Żydów w XIX w.; znaczenie przeszłości dla współczesnych relacji Żydów ze środowiskiem nieżydowskim. 



19 
 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin ustny. 

 
Objazd naukowy 

       

ć
w

ic
z
e

n
ia

 

te
re

n
o

w
e
 

50 2 K_W01, K_W03, 
K_W12, K_U04, 
K_K03, K_K05, 

Nauka o kulturze  
i religii 

Treści 
programowe  

Style w żydowskiej architekturze, sztuce zdobniczej i użytkowej; terminologia specjalistyczna z zakresu historii sztuki 
stosowana w opisie obiektów zabytkowych w zakresie niezbędnym do analizy obiektu historycznego jako źródła; 
historyczny rozwój form różnego typu obiektów zabytkowych związanych z życiem społeczności żydowskiej; wpływ 
procesów gospodarczych, społecznych i politycznych na kształt przestrzenny zespołów zabytkowych; zasady datowania 
obiektów i zespołów zabytkowych na podstawie cech stylowych i wiedzy pozaźródłowej; znaczenie materialnych 
świadectw żydowskiej przeszłości w środowisku geograficznym i konieczność ich zachowania w przestrzeni publicznej; 
analiza otaczającej przestrzeni jako zapisu przeszłości; unikatowy charakter żydowskiego dziedzictwa i kultury 
materialnej oraz rodzaje działań służących jego ochronie; wybrane instytucje kultury zajmujące się ochroną dziedzictwa 
kultury żydowskiej. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Kolokwium. 

Wybrane problemy 
w dziejach Żydów, 
ich kultury i 
literatury w świetle 
źródeł i monografii 

       

P
ra

c
a
 w

ła
s
n
a

 

s
tu

d
e

n
ta

 

 2 K_W01 lub K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W09, 
K_W13, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U07, K_U08, 
K_U11, K_K01, K_K06 

Historia, Nauki o 
kulturze i religii, 
Literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Wybrane zagadnienia wybranej epoki w dziejach Żydów, ich kultury i literatury; źródła wykorzystywane w badaniach nad 
wybranym zagadnieniem dotyczącym historii, kultury i literatury Żydów; specyfika przedmiotowa i metodologiczna badań 
judaistycznych; analiza i interpretacja źródeł przydatnych do opracowania wybranego tematu z zakresu historii i kultury 
Żydów; specjalistyczna terminologia właściwa dla badań nad wybranym okresem lub zagadnieniem z historii i kultury 
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Żydów; dorobek judaistyki w zakresie badań nad wybranym zagadnieniem dotyczącym historii i kultury Żydów; zasady 
doboru narzędzi badawczych właściwych do rozwiązania wybranego problemu badawczego; projektowanie 
i przeprowadzenie kwerendy bibliograficznej oraz selekcja zgromadzonego materiału; krytyka zewnętrzna i wewnętrzna 
źródła przy wykorzystaniu narzędzi pomocniczych historii i judaistyki; konstruowanie pisemnej wypowiedzi o charakterze 
naukowym na wybrany temat z zastosowaniem aparatu krytycznego właściwego dla nauk historycznych i judaistyki, 
z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej; zasady etyczne obowiązujące w pracy badawczej; wybrane 
instytucje kultury, zajmujące się ochroną dziedzictwa kultury żydowskiej i udostępnianiem zasobów źródłowych 
dotyczących historii i kultury Żydów. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Praca roczna. 

Zajęcia 
ogólnouniwersytec
kie 
 

        Co 
najmniej 
30 

6   

Treści 
programowe  

Zajęcia mają na celu rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta/studentki z zakresu dyscyplin naukowych innych niż historia 
i kultura Żydów bądź też o zajęcia z zakresu nauk historycznych, które nie są prowadzone w WH UW. Treści 
szczegółowe określa jednostka prowadząca. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Zgodnie z sylabusem.  

Specjalistyczne 
zajęcia 
judaistyczne  

X X  X X    Co 
najmniej 
60 

5 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_U01*, K_U05*, 
K_U06*, K_U11, 
K_K01, K_K02 
 
*Nie dotyczy wykładów 
 

Nauki o kulturze 
i religii, 
Literaturoznawstwo 
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Treści 
programowe  

Zagadnienia z wybranej problematyki badawczej; specjalistyczna terminologia właściwa dla wybranej problematyki 
badawczej; postęp badań w dyscyplinie oraz narzędzia ułatwiające samodzielne rozszerzanie wiedzy. Treści 
szczegółowe zależą od decyzji prowadzącego zajęcia i formy zajęć. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

 
Praktyki 
zawodowe 

       Prak
-
tyka: 
60 

60  2  K_W12; K_W15: 
K_U06; 
K_U13; K_K04 

 

Treści 
programowe  

TREŚCI PROGRAMOWE: 
Struktura organizacyjna i zakres działania podmiotu, w którym odbywa się praktyka; cele i zakres merytoryczny 
prowadzonej przez ten podmiot działalności popularyzatorskiej, miejsce historii i kultury Żydów wśród zagadnień 
popularyzowanych i wynikająca stąd specyfika ich ujęcia, sposoby i narzędzia popularyzacji typowe dla podmiotu, 
w którym odbywa się praktyka, gromadzenie i opracowywanie informacji wykorzystywanych w narracjach 
popularyzatorskich na temat przeszłości i kultury żydowskiej, tworzenie wypowiedzi pisemnych lub ustnych o charakterze 
popularnonaukowym na wybrane tematy z zakresu historii i kultury Żydów. 
 
FORMA PRAKTYK: 
Praktyki zawodowe na kierunku Historia i kultura Żydów mogą mieć formę: 

1) praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego, 
2) praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych, 
3) pracy zawodowej. 

 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYK: 

1. Zakres działalności wszystkich podmiotów, w których odbywać się będzie praktyka zawodowa (zarówno 
jednostek UW, jak i podmiotów zewnętrznych), sposób ich organizacji i infrastruktura zapewniać muszą możliwość 
osiągnięcia efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk zawodowych. Oznacza to, że muszą one: 

a) popularyzować wiedzę o przeszłości, w tym o przeszłości Żydów (do tego typu podmiotów należą m.in. 
muzea, 
wydawnictwa, media, biblioteki, ośrodki kultury, archiwa, fundacje i organizacje pozarządowe), 
b) zapewnić opiekuna praktyk o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu zawodowym, 
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c) udostępnić miejsce i narzędzia pracy niezbędne studentowi/studentce do wykonywania obowiązków 
praktykanta. 

2. Wydział Historii udostępnia studentom/studentkom corocznie aktualizowany wykaz podmiotów zewnętrznych 
i jednostek UW, w których mogą oni odbyć praktyki zawodowe. Student/studentka może nie skorzystać z oferty 
WH i zaproponować inne miejsce odbywania praktyki. Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Historia i kultura 
Żydów zobowiązany jest w takiej sytuacji do ustalenia czy podmiot proponowany przez studenta/studentkę (zakres 
jego działalności, sposób organizacji i infrastruktura) zapewnia możliwość osiągnięcia efektów uczenia się 
zdefiniowanych dla praktyk zawodowych oraz czy gotowy jest do podpisania umowy trójstronnej dot. odbycia 
praktyki przez studenta/studentkę. 
3. Odbywanie praktyki w formie pracy zawodowej wymaga zgody opiekuna praktyk zawodowych na kierunku 
Historia i kultura Żydów, który zobowiązany jest zweryfikować czy zakres działalności podmiotu, w którym pracuje 
student/studentka oraz zakres obowiązków pracowniczych studenta/studentki zapewnia możliwość osiągnięcia 
efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk oraz czy pracodawca gotowy jest udzielić informacji niezbędnych 
do oceny stopnia osiągnięcia przez studenta/studentkę efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk 
zawodowych. 
4. Praktykę zawodową w wymiarze 60h dydaktycznych student/studentka odbywa w jednym podmiocie. Może 
mieć ona charakter praktyki śródrocznej, tj. odbywanej w trakcie trwania semestru, w dni wolne dla 
studenta/studentki od zajęć dydaktycznych lub praktyki ciągłej, tj. odbywanej podczas wakacji, przerwy 
międzysemestralnej i sesji egzaminacyjnych. 
5. Odbywanie praktyki jest monitorowane przez opiekuna praktyk zawodowych na kierunku Historia i kultura 
Żydów. W tym celu utrzymuje on kontakt mailowy lub telefoniczny lub osobisty ze studentem/studentką oraz 
mailowy lub telefoniczny z opiekunem praktyk w podmiocie, w którym odbywa się praktyka zawodowa albo 
z przełożonym studenta/studentki, jeśli praktyka odbywa się w formie pracy zawodowej. 
6. Praktyka zawodowa zaliczana jest na ocenę przez opiekuna praktyk zawodowych na kierunku Historia i kultura 
Żydów. Podstawą do wystawienia oceny z praktyki odbytej w jednostce UW lub w podmiocie zewnętrznym jest 
opinia o przebiegu praktyk i osiągniętych efektach uczenia się wystawiona przez opiekuna praktyk w podmiocie, 
w którym praktyka się odbywała, sprawozdanie złożone przez studenta/studentkę, portfolio przedstawione 
opiekunowi do wglądu. Podstawą do wystawienia oceny z praktyki odbytej w formie pracy zawodowej jest 
wystawiona przez przełożonego opinia o wykonywaniu obowiązków służbowych, sprawozdanie złożone przez 
studenta/studentkę, portfolio przedstawione opiekunowi do wglądu. 
7. Praktyka zawodowa (w szczególności sposób jej organizacji i przebieg) jest ewaluowana przez 
studentów/studentki za pomocą ankiety. Wyniki tej ewaluacji uwzględniane są w doskonaleniu programu studiów 
oraz przy aktualizacji wykazu podmiotów, o którym mowa w pkt. 2. 
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8. Procedury zapewniające realizację zasad odbywania i zaliczania praktyk określa Regulamin praktyk na kierunku 
Historia i kultura Żydów. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Opinia o przebiegu praktyk i osiągniętych efektach uczenia się wystawiona przez opiekuna praktyk w podmiocie, 
w którym praktyka się odbywała albo opinia o wykonywaniu obowiązków służbowych wystawiona przez przełożonego, 
sprawozdanie złożone przez studenta/studentkę, portfolio. 

Język jidysz 

       lekt
orat: 
120 

120 6 K_W09, K_W10, 
K_U10 

 

Treści 
programowe  

Słownictwo języka jidysz; fleksja i składnia języka jidysz; zróżnicowanie rejestrów tego języka i ich wpływ na prawidłowe 
odczytywanie i interpretowanie tekstów źródłowych; konstrukcje gramatyczne języka jidysz w mowie i w piśmie; 
odczytywanie oraz tłumaczenie drukowanych i rękopiśmiennych tekstów w języku jidysz; typy informacji zawartych 
w jidyszowych materiałach leksykograficznych, biograficznych, katalogach, inwentarzach oraz na stronach internetowych 
i ich wykorzystanie; historyczna i kulturowa rola języka jidysz w dziejach Żydów aszkenazyjskich oraz w kulturze 
europejskiej; znaczenie podtrzymania znajomości tego języka jako jednego z języków zagrożonych wymarciem. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test. 

 
Język hebrajski 

       lekt
orat: 
120 

120 6 K_W09, K_W10, 
K_U10 

 

Treści 
programowe  

Słownictwo hebrajskie, wiedza z zakresu fonetyki, morfologii i składni języka hebrajskiego; historyczna i kulturowa rola 
języka hebrajskiego w dziejach Żydów oraz w kulturze europejskiej; konstrukcje gramatyczne języka hebrajskiego; 
komunikacja w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w typowych sytuacjach społecznych; wyszukiwanie 
prostych informacji źródłowych w j. hebrajskim z wykorzystaniem różnych środków i metod; wybrane zagadnienia 
z zakresu kultury hebrajskiego obszaru językowego 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test. 
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Język nowożytny 

        120 4 K_U09  

Treści 
programowe  

Treści programowe zgodnie z poziomem biegłości językowej wybranej przez studenta/studentkę.  

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej. 

Egzamin 
certyfikacyjny z 
języka 
nowożytnego  

       

P
ra

c
a
 w

ła
s
n
a

 

s
tu

d
e

n
ta

 

 2 K_U09  

Treści 
programowe  

Egzamin potwierdzający biegłość językową na poziomie B2 ESOKJ. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin ustny, egzamin pisemny. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze trzecim): 33 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze czwartym): 27 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze trzecim): co najmniej 360 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze czwartym): co najmniej 360 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1873 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty i szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Ku 
nowoczesności. 
Żydzi w czasie I 
wojny światowej i 
w dwudziestoleciu 
międzywojennym  

30        30 2 K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 
K_W11, K_U01, 
K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U11, 
K_K01, K_K02 

Historia 

Treści 
programowe  

Wiedza na temat historii i kultury Żydów polskich w latach 1914-1939; czynniki formujące nowoczesne społeczeństwo 
żydowskie na początku XX wieku; złożoność życia społecznego, politycznego i kulturalnego społeczności żydowskiej w 
okresie międzywojennym; rodzaj i skala zmian, które zaszły w społeczeństwie żydowskim w latach 1914-1939; 
uproszczenia i stereotypy w postrzeganiu i przekazach na temat tego okresu i przyczyny ich powstania; złożoność 
zagadnienia tożsamości żydowskiej; związki między wydarzeniami politycznymi a procesami społeczno-kulturowymi, ich 
znaczenie i przebieg; wybrane źródła do badania dziejów Żydów polskich w latach 1914-1939 i ich krytyczna analiza; 
krytyczna analiza wybranych pozycji z dorobku historiografii dotyczących dziejów Żydów w latach 1914-1939; 
specjalistyczna terminologia dotycząca dziejów Żydów w 1 poł. XX w.; uproszczenia i stereotypy w postrzeganiu i 
przekazach na temat tego okresu i przyczyny ich powstania; złożoność zagadnienia tożsamości żydowskiej. 
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Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test. 

Żydzi w 
dwudziestoleciu 
międzywojennym  

   30     30 4 K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 
K_U01, K_U05, 
K_U06, K_U07, 
K_U11, K_K01 

Historia 

Treści 
programowe  

Źródła historyczne, literackie i etnograficzne dotyczące przeszłości Żydów w okresie międzywojennym, wybrane aspekty 
historii i kultury Żydów w okresie międzywojennym, interdyscyplinarność i wielowątkowość  badań historii i kultury Żydów 
w tym okresie; krytyka i interpretacja źródeł do dziejów Żydów w okresie międzywojennym, specjalistyczna terminologia 
dotycząca dziejów Żydów w okresie międzywojennym; uwarunkowania polityczne i ideologiczne historiografii dotyczącej 
dziejów Żydów w okresie międzywojennym. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium. 

Węzłowe problemy 
dziejów Żydów w 
okresie 
międzywojennym       

       Pr
ac
a 
wł
as
na 
st
ud
en
ta 

 5 K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W09, 
K_W11, K_U05, 
K_U07, K_U11, 
K_K01, K_K02 

Historia 

Treści 
programowe  

Wiedza na temat historii i kultury Żydów polskich w latach 1914-1939; specjalistyczna terminologia właściwa dla badań 
nad dziejami Żydów w okresie międzywojennym; gatunki źródeł wykorzystywanych do badania dziejów i kultury Żydów 
w latach 1914-1939; wybrane pozycje historiograficzne, literackie i literaturoznawcze dotyczące dziejów Żydów w latach 
1914-1939 i  zastosowana w nich metodologia; uwarunkowania postaw i działań jednostek oraz grup kształtujących ten 
etap historii Żydów; złożoność i bogactwo żydowskiego życia społecznego i kulturalnego w latach 1914-1939; analiza 
uproszczonych przekazów na temat tego okresu, okoliczności powstawania stereotypów. 
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Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin ustny. 

Zagłada Żydów – 
wprowadzenie do 
problematyki 

30        30 2 K_W01, K_W02, 
K_W04, K_W11, 
K_K01, K_K05 

Historia 

Treści 
programowe  

Geneza, przebiegu i skutki Zagłady Żydów; relacje polsko-żydowskich w czasie wojny; kierunki badań, literatura oraz 
najważniejsze dyskusje i spory dotyczące Zagłady Żydów; czynniki, które doprowadziły do Zagłady Żydów; 
wielowymiarowe znaczenie Zagłady; przejawy różnego rodzaju postaw i zachowania związane z nietolerancją i rasizmem 
we współczesnym świecie. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test. 

Zagłada Żydów 

   30     30 4 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W09, 
K_W11, K_W13, 
K_U01, K_U05, 
K_U06, K_U07, 
K_U11, K_K10, 
K_K02, K_K05, K_K06 

Historia 

Treści 
programowe  

Geneza, przebieg i skutki Zagłady Żydów – wybrane zagadnienia; rodzaje źródeł do badania Zagłady Żydów, ich krytyka 
i interpretacja; najważniejsze nurty badań nad Zagładą Żydów; specjalistyczna terminologia dotyczącą Zagłady Żydów; 
natura i uwarunkowania przemocy wobec Żydów; psychologiczne dylematy ukrywania i bycia ukrywanym; różnorodne 
konsekwencje Zagłady; etyczne uwarunkowania badań i dyskusji nad Zagładą Żydów; znaczenie Zagłady dla 
współczesnych debat ideologicznych, religijnych i etycznych; różnego typu przejawy nietolerancji i dyskryminacji. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium.  
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Węzłowe problemy 
historii Zagłady 
Żydów  

       

P
ra

c
a
 w

ła
s
n
a

 

s
tu

d
e

n
ta

 

 5 K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W09, 
K_W11, K_U05, 
K_U07, K_U11, 
K_K01, K_K02 

Historia 

Treści 
programowe  

Geneza, przebieg i skutki Zagłady Żydów; rodzaje źródeł do badania Zagłady Żydów i wybrana literatura przedmiotu; 
relacje Żydów z nie-Żydami w okresie II wojny światowej; specjalistyczna terminologia właściwa dla badań nad Zagładą 
Żydów; najważniejsze wydarzenia, procesy i zjawiska związane z Zagładą Żydów; złożoność postaw i działań 
jednostkowych i zbiorowych w okresie Zagłady; krytyczna analiza uproszczonych twierdzeń na temat Zagłady. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin ustny. 

Seminarium 

  60      60 8  K_W01 lub K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W09, 
K_W12, K_W13, 
K_W15, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U11, 
K_K01, K_K06 

Historia, Nauki 
o kulturze i religii, 
Literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Wybrane zagadnienia z zakresu judaistyki; wybrane źródła do badania dziejów i kultury Żydów i ich krytyka; dorobek 
głównych nurtów badań dotyczących wybranych zagadnień judaistyki; poszukiwanie, gromadzenie, selekcja 
i porządkowanie źródeł i opracowań do badań nad wybranym problemem z zakresu historii i kultury Żydów; krytyka źródła 
przy wykorzystaniu narzędzi pomocniczych właściwych dla dyscypliny; dobór narzędzi i metod służących rozwiązaniu 
wybranych problemów badawczych; prezentacja wniosków z własnych badań w postaci ustnej i pisemnej, 
z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii; organizowanie pracy w zespole; standardy etyczne pracy badawczej; 
możliwości wykorzystania wiedzy o kulturze i historii Żydów oraz umiejętności warsztatowych w pracy zawodowej oraz 
w działaniach na rzecz otoczenia społecznego; formy upowszechniania wiedzy o dziejach i kulturze Żydów; znaczenie 
wykorzystywania wiedzy o żydowskiej przeszłości w realizacji projektów społecznych oraz w działalności instytucji 
publicznych. 
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Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Ocena ciągła aktywności. 

Państwo Izrael 

 30       30 3 K_W02, K_W04, 
K_W11, K_U01, 
K_U05, K_U06, 
K_U07, K_K01, K_K02 

Historia 

Treści 
programowe  

Historia Bliskiego Wschodu w XX w.; geografia językowa, religijna i etniczna Bliskiego Wschodu w XX w.; chronologia 
dziejów Państwa Izrael; sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna tego kraju w XX w.; główne determinanty rozwoju Państwa 
Izrael; wpływ ideologii i oddziaływanie charyzmatycznych osobowości na dzieje Państwa Izrael; znaczenie czynników 
geograficznych i demograficznych dla dziejów Izraela; znaczenie religii w życiu społeczeństwa izraelskiego; wybrane 
pojęcia z języka politycznego Izraela: słowa-skróty („Sprawa”, „Terytoria” itp.); krytyczna analiza przeciwstawnych racji 
stron konfliktu na Bliskim Wschodzie; znaczenie interdyscyplinarności w badaniu dziejów państwa izraelskiego; 
znaczenie kontekstu historycznego dla zjawisk i procesów współczesnych. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium.  

Diaspora po II 
wojnie światowej 

   30     30 4 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W11, K_U01, 
K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K02 

Historia 

Treści 
programowe  

Wybrane zagadnienia historii i kultury Żydów po II wojnie światowej; geografii diaspory po II wojnie światowej; przejawy 
aktywności społecznej, kulturalnej i politycznej wybranych ośrodków diaspory; wybrane źródła do dziejów diaspory w XX 
w. i ich krytyczna analiza; złożoność relacji Żydów z nieżydowskim otoczeniem po Zagładzie; zróżnicowanie diaspory 
żydowskiej po Zagładzie i jej przyczyny; krytyczna analiza uwarunkowania rozwoju diaspory żydowskiej po Zagładzie; 
polityczne, kulturowe i językowe zróżnicowanie diaspory; złożoność relacji między diasporą a Państwem Izrael i wpływ 
tych relacji na politykę współczesną. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium. 
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Objazd naukowy  

       

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

te
re

n
o

w
e

: 
3

0
 30 2 K_W10, K_W03, 

K_W09, K_W12, 
K_U04, K_U07, 
K_K03, K_K05 

Nauka o kulturze i 
religii 

Treści 
programowe  

Style w żydowskiej architekturze, sztuce zdobniczej i użytkowej; specjalistyczna terminologia z zakresu historii sztuki 
stosowana w opisie obiektów zabytkowych w zakresie niezbędnym do analizy obiektu historycznego jako źródła; 
historyczny rozwój form różnego typu obiektów zabytkowych związanych z życiem społeczności żydowskich; wpływ 
procesów gospodarczych, społecznych i politycznych na kształt przestrzenny zespołów zabytkowych; datowanie 
obiektów i zespołów zabytkowych na podstawie cech stylowych i wiedzy pozaźródłowej; całościowy opis obiektu 
zabytkowego z uwzględnieniem charakterystyki ogólnej i omówienia detali, z wykorzystaniem specjalistycznej 
terminologii; charakterystyka obiektu zabytkowego jako źródła historycznego z uwzględnieniem kontekstu 
geograficznego, gospodarczego, kulturowego i społecznego; powiązania między architekturą żydowską i nieżydowską; 
znaczenie materialnych świadectw przeszłości we współczesnym środowisku geograficznym i kulturowym oraz 
zachowania świadectw przeszłości we współczesnej przestrzeni publicznej; analiza otaczającej przestrzeni jako zapisu 
przeszłości; unikalny charakter żydowskiego dziedzictwa i kultury materialnej oraz działania służące ich ochronie; 
wybrane instytucje kultury zajmujące się ochroną dziedzictwa kultury żydowskiej. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Kolokwium. 

Zajęcia 
ogólnouniwersytec
kie  

X X  X     Co 
najmniej 
30 

4 
 

  

Treści 
programowe  

Zajęcia mają na celu rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta/studentki z zakresu dyscyplin naukowych innych niż historia 
i kultura Żydów bądź też o zajęcia z zakresu nauk historycznych, które nie są prowadzone w WH UW. Treści 
szczegółowe określa jednostka prowadząca. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 
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Specjalistyczne 
zajęcia 
judaistyczne 

X X  X     Co 
najmniej 
60 

6 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_U01*, K_U05*, 
K_U06*, K_U11, 
K_K01, K_K02 
*Nie dotyczy wykładów 

Nauki o kulturze 
i religii, 
Literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Zagadnienia z wybranej problematyki badawczej; specjalistyczna terminologia właściwa dla wybranej problematyki 
badawczej; postęp badań w dyscyplinie oraz narzędzia ułatwiające samodzielne rozszerzanie wiedzy. Treści 
szczegółowe zależą od decyzji prowadzącego zajęcia. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Język jidysz 

       lekt
orat: 
60 

60 3 K_W09, K_W10, 
K_U10 

 

Treści 
programowe  

Zaawansowane słownictwo języka jidysz; fleksja i składnia języka jidysz; zróżnicowanie rejestrów tego języka i ich wpływ 
na prawidłowe odczytywanie i interpretowanie tekstów źródłowych; konstrukcje gramatyczne języka jidysz w mowie 
 i w piśmie; odczytywanie oraz tłumaczenie drukowanych i rękopiśmiennych tekstów w języku jidysz; typy informacji 
zawartych w jidyszowych materiałach leksykograficznych, biograficznych, katalogach, inwentarzach oraz na stronach 
internetowych i ich wykorzystanie; historyczna i kulturowa rola języka jidysz w dziejach Żydów aszkenazyjskich oraz 
w kulturze europejskiej; znaczenie podtrzymania znajomości tego języka jako jednego z języków zagrożonych 
wymarciem. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test. 

Wychowanie 
fizyczne 

   90     90h w 
ciągu 
trzech 
lat 
studiów 

0   
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Treści 
programowe  

Rozwijanie sprawności poprzez ćwiczenia fizyczne. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej. 

 

Laboratorium 
pracy licencjackiej 

       Pr
ac
a  
wł
as
na 
st
ud
en
ta 

 8 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W05, 
K_W07, K_W09, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K05, K_K06 

Historia, Nauki o 
kulturze i religii, 
Literaturoznawstwo 
 

Treści 
programowe  

Praca nad tekstem naukowym poświęconym wybranym aspektom historii i kultury Żydów, w tym m.in. nad strukturą 
tekstu, układem treści, właściwym doborem źródeł pozyskanych w wyniku kwerendy i wykorzystaniem narzędzi nauk 
pomocniczych niezbędnych do przeprowadzenia ich krytyki, oceną ich wiarygodności i przydatności, wyborem 
i wykorzystaniem literatury przedmiotu, zastosowaniem metod badawczych; formułowaniem pytań i hipotez 
badawczych. W przypadku prac licencjackich opartych na przekładzie: dobór metod odpowiednich dla stworzenia 
poprawnego merytorycznie i formalnie przekładu. Przestrzeganie standardów etycznych i zasad ochrony własności 
intelektualnej w przygotowywaniu pracy licencjackiej.  

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Praca licencjacka zaakceptowana przez promotora. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze piątym): 35 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze szóstym): 25 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze piątym): co najmniej 270 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze szóstym): co najmniej 155 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1873 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki humanistyczne Historia 49 

Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 11 

Nauki humanistyczne Literaturoznawstwo 9 

”. 
 



1 
 

Załącznik nr 23 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 68 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

nazwa kierunku studiów 
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Information and Library Science 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 
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liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

129 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

13 

 

Studia przygotowują do zawodu nauczyciela 

pierwszego przedmiotu: 
nauczyciela bibliotekarza (po 
ukończeniu studiów I i II stopnia na 
tym kierunku) 

w szkole: 
we wszystkich typach szkół 

drugiego przedmiotu:  w szkole:  

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne  Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
 
Psychologia 
Socjologia 

82% 
 
 

5% 
2% 

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 
 
 

Nauki humanistyczne Historia 
 
Językoznawstwo 
 

6% 
 

2% 
 

 



3 
 

Filozofia 
 
Literaturoznawstwo 
 
 

1% 
 

2% 
 

 

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 fakty, obiekty i zjawiska oraz opisujące je teorie właściwe dla bibliologii i informatologii oraz nauk o komunikacji 
społecznej i mediach, ich specyfikę przedmiotową  

P6S_WG 

K_W02 metodologię nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz dyscyplin pokrewnych dla kierunku studiów, 
w  zakresie odpowiadającym współpracy i inspiracji interdyscyplinarnej 

P6S_WG 

K_W03 podstawową terminologię ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym 
szczególnie bibliologii i informatologii, oraz dyscyplin pokrewnych dla kierunku studiów 

P6S_WG 

K_W04 podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla nauk o komunikacji 
społecznej i mediach, w tym szczególnie bibliologii i informatologii, oraz dyscyplin pokrewnych dla kierunku 
studiów 

P6S_WG 

K_W05 zasady działania systemów bibliotecznych: ogólne i zawężone do poszczególnych obszarów działalności 
badawczej  i/lub zawodowej 

P6S_WG 

K_W06 historię, zasady i formy tworzenia i działalności instytucji kultury i informacji różnego typu P6S_WK 
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K_W07 procesy tworzenia, zarządzania, oceny jakości zbiorów dokumentów oraz procedur i narzędzi dostępu do nich P6S_WK 

K_W08 metody, formy i uwarunkowania socjologiczne oraz psychologiczno-społeczne komunikowania się 
z  użytkownikami bibliotek i innymi instytucjami kultury 

P6S_WK 

K_W09 prawne, społeczne, ekonomiczne, techniczne i kulturowe aspekty działalności instytucji kultury i informacji P6S_WK 
 

K_W10 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i prawa autorskiego mające 
zastosowanie w działalności bibliotecznej i informacyjnej oraz w edukacji. 

P6S_WK 

K_W11 podstawowe kierunki socjologiczne i psychologiczne oraz charakterystykę psychologiczną człowieka  P6S_WG 

K_W12 historię i etapy rozwoju nauki, jej strukturę i organizację 
 

P6S_WG 

K_W13 wybrane zagadnienia i procesy historyczne Polski i Europy, w tym także historyczną ewolucję kultury P6S_WG 

K_W14 budowę i funkcjonowanie języka jako systemu znaków i narzędzia komunikacji społecznej P6S_WG 

K_W15 podstawową wiedzę literaturoznawczą, z uwzględnieniem literatury pięknej jako artefaktu kultury i źródła 
inspiracji artystycznej 

P6S_WG 

K_W16 podstawowe terminy i obszary badań filozofii P6S_WG 

K_W17 podstawowe pojęcia logiki klasycznej oraz sposób dowodzenia w klasycznym rachunku zdań, klasycznym 
rachunku predykatów i teorii mnogości 

P6S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 posługiwać się pojęciami i metodologią badań z obszaru nauk o komunikacji społecznej i mediach (bibliologii 
i informatologii) pozwalającymi na identyfikację i badanie problemów związanych z kierunkiem studiów 

P6U_UW 
 

K_U02 korzystać z teorii i metodologii dyscyplin pokrewnych dla kierunku studiów w realizacji zadań badawczych 
i  zawodowych 

P6S_UW 

K_U03 korzystać z terminologii specjalistycznej nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym szczególnie 
bibliologii i informatologii, oraz dyscyplin pokrewnych dla kierunku studiów 

P6S_UW  

K_U04 korzystać z technik informacyjno-komunikacyjnych w zakresie właściwym dla kierunku studiów P6S_UW  
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K_U05 wyszukiwać, analizować, oceniać źródła oraz selekcjonować i wykorzystywać informacje z nich pochodzące 
dla potrzeb własnych i użytkowników 

P6S_UW  

K_U06 identyfikować i stosować właściwe metody i narzędzia organizacji i reprezentacji informacji P6S_UW 
 

K_U07 identyfikować i analizować potrzeby użytkowników instytucji kultury i informacji P6S_UW 

K_U08 prowadzić działania edukacyjne, animacyjne i promocyjne związane z działalnością informacyjną i kulturalną, 
zwłaszcza czytelniczą 

P6S_UW 

K_U09 analizować funkcjonowanie instytucji kultury i informacji, oceniać efektywność realizacji usług kulturalnych 
i  informacyjnych 

P6S_UW 

K_U10 porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu 
nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym szczególnie bibliologii i informatologii 

P6S_UK 

K_U11 przygotowywać wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, 
w tym szczególnie bibliologii i informatologii 

P6S_UK 

K_U12 opracować różne rodzaje prac pisemnych związanych z problemami badawczymi nauk o komunikacji 
społecznej i mediach w zakresie bibliologii i informatologii 

P6S_UK 

K_U13 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego P6S_UK 

K_U14 planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole w zakresie zadań związanych z działalnością 
kulturalną i/lub informacyjną 

P6S_UO 

K_U15 samodzielnie zdobywać nową wiedzę i umiejętności związane z kierunkiem studiów i pracą badawczą i/lub 
zawodową  

P6S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy niezbędnej do realizacji działań badawczych i/lub zawodowych 
w  obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym szczególnie bibliologii i informatologii 

P6U_KK 

K_K02 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z obszaru bibliologii 
i informatologii oraz korzystania z wiedzy innych w tym zakresie 

P6U_KK 

K_K03 wypełniania zobowiązań społecznych pracownika sfery kultury i/lub informacji, w tym zaangażowania 
w  działalność na rzecz środowiska i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 

P6U_KO 
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K_K04 przestrzegania i egzekwowania etyki zawodowej pracowników sfery kultury i/lub   informacji  P6U_KR 
 

K_K05 dbałości o dorobek i tradycje pracowników sfery kultury i/lub informacji P6U_KR 

K_K06 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w odniesieniu do instytucji i działań zawodowych z obszaru 
informacji i/lub kultury 

P6S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
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dyscypliny, do 
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przedmiot 
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Język obcy  

 60       60 2 K_U11, K_U12, K_U13  

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu przygotować studentów do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Lektorat; EP  

Wychowanie 
fizyczne 

   30     30 0   

Treści programowe 

Utrzymanie i podnoszenie sprawności fizycznej.   
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne - zaliczenie   

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 K_W10, K_U03, K_K04  

Treści programowe  

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego oraz ochrony 
własności przemysłowej. Szczególna uwaga zostanie skupiona na ochronie prawnoautorskiej w kontekście studiowania na 
wyższej uczelni oraz pracy naukowo-badawczej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach 
dotyczących praw własności intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student 
będzie miał świadomość zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) 
i  złożoność tych zagadnień. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy  

4        4 0,5 K_W03, K_K02  

Treści programowe  

Podstawowym celem zajęć jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
elementów prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. Przedmiot 
Bezpieczeństwo i 
higiena pracy został wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. 
w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U.2018.2090). 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 
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Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne 

    30    30 2 K_W03, K_U04, K_K02 Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot przeznaczony dla studentów rozpoczynających studia na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Jego 
celem jest wyposażenie studentów w narzędzia przydatne na kolejnych etapach studiów. Przedmiot ma na celu przedstawienie 
podstaw technik informacyjnych, tak aby umożliwić studentom sprawne wykorzystywanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Podstawy nauki o 
książce, bibliotece i 
informacji 

 45       45 4 K_W01, K_W03, K_W06, 
K_U01, K_U03, K_U05, 
K_K01, K_K02, K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z genezą bibliologii i informatologii, ich miejscem wśród innych nauk 
społecznych i humanistycznych, podstawową terminologią z zakresu nauki o książce, bibliotece i informacji, najważniejszymi 
źródłami informacji niezbędnymi w studiowaniu bibliologii oraz podstawowymi problemami badawczymi w tej dziedzinie. 
Podstawowe wiadomości z zakresu bibliologii oraz bibliotekoznawstwa (biblioteki różnych typów, sieć bibliotek). Podczas zajęć 
odbywają się również dyskusje na tematy szczególnie nurtujące współczesnych bibliotekarzy-praktyków i bibliologów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Wybrane 
zagadnienia 
literatury pięknej1 

 30       30 3 K_W02, K_W03, K_W04, 
K_W15, K_U02, K_U03, 
K_U08, K_U15, K_K02 

 
Literaturoznawstwo 

Treści programowe  
 

Celem konwersatorium jest prezentacja wybranych  metod analizy i interpretacji dzieła literackiego. Podjęte zostaną niezbędne 
kwestie teoretyczne i terminologiczne. Przedmiotem zainteresowania będzie tekst literacki, jego cechy gatunkowe, funkcje 
i  znaczenie. Zastosowanie procedur hermeneutycznych otworzy pole analizy kontekstualnej, pozwalające na różnorodność 

                                                           
1 Przedmiot obieralny humanistyczny. Do wyboru 2 z 3 przedmiotów obieralnych humanistycznych w 1. semestrze. 
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hipotez interpretacyjnych. Wybrane dzieła sztuki literackiej omawiane będą w porządku problemowym literatury, jej poetyk, 
możliwych perspektyw i ram interpretacyjnych, a także związków z innymi dziedzinami sztuki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU 

 

Literatura dla dzieci 
i młodzieży  

 30       30 3 K_W02, K_W03, K_W04, 
K_W15, K_U02, K_U03, 
K_U08, K_U15, K_K02 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  
Na konwersatorium omówione zostaną zagadnienia związane z literaturą dla czytelników niedorosłych. Student będzie znał 
i  rozumiał główne zagadnienia dotyczące literatury dziecięcej i młodzieżowej, a także będzie umiał wykorzystywać literaturę 
dziecięcą i młodzieżową do celów edukacyjnych, pedagogicznych i terapeutycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E 

Podstawy 
wyszukiwania 
informacji 

    30    30 3 K_W07, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_K01 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest prezentacja i praktyczne opanowanie metod wyszukiwania informacji w różnych systemach informacyjno-
wyszukiwawczych (tradycyjnych i elektronicznych) dostosowanych do specyfiki zarówno przeszukiwanych źródeł, jak 
postawionych problemów (zadań) wyszukiwawczych. Omawiane są zasady konstruowania optymalnej strategii wyszukiwania 
(modelu rozwiązania wyszukiwawczego), wyboru technik odpowiednich dla wybranych narzędzi, operowania różnego typu 
językami wyszukiwania. Studenci wykonują serię wyszukiwań, których wyniki poddaje się grupowej analizie oraz dokonują oceny 
i  weryfikacji zastosowanych metod. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 
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Filozofia2 

 30       30 3 K_W03, K_W04, K_W16, 
K_U02, K_U03, K_K02, 
K_K04 

Filozofia 

Treści programowe  

Na konwersatorium poruszone zostaną zagadnienia z głównymi postaciami, nurtami i zagadnieniami filozofii europejskiej od 
starożytności do 
XXI wieku. Pokazane zostaną kluczowe stanowiska i spory filozoficzne z klasycznych obszarów filozofii: ontologii, teorii poznania 
i  etyki, a także z zakresu filozofii społecznej, filozofii religii i filozofii nauki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU 

Psychologia 30        30 2 K_W01, K_W03, K_W08, 
K_W11, K_U02, K_U03, 
K_K02 

Psychologia 

Treści programowe  

Zapoznanie z podstawami psychologii ogólnej. Treści szczegółowe: główne kierunki psychologiczne, charakterystyka 
psychologiczna człowieka (procesy poznawcze, uczenie się, pamięć, myślenie, rozwiązywanie problemów, inteligencja (teorie 
i  znaczenie w procesie uczenia się), procesy emocjonalno-motywacyjne, frustracja i stres, osobowość (czynniki rozwoju 
osobowości), temperament (regulacyjna teoria temperamentu) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

 

                                                           
2 Przedmiot obieralny humanistyczny. Do wyboru 2 z 3 przedmiotów w 1. semestrze. 
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Historia Polski i 
powszechna3 

30        30 3 K_W01, K_W03, K_W13, 
K_U02, K_U03, K_K02 

Historia 

Treści programowe  
Prezentacja wybranych zagadnień z historii powszechnej i Polski w wieku XIX i XX. Prezentacja głównych problemów 
politycznych, społecznych i kulturalnych Polski i świata (zwłaszcza Europy) ze szczególnym uwzględnieniem XIX-XX w. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU 

Historia książki i 
bibliotek 1 

 30       30 4 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W06, K_W09, K_U01, 
K_U03, K_U09, K_U12, 
K_K01, K_K02, K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone są dziejom pisma, książki i bibliotek od starożytności do XVI stulecia włącznie. Historia książki i bibliotek 
omawiana jest w szerokim kontekście zachodzących procesów historycznych, zjawisk kulturalnych i politycznych oraz ich 
znaczenia dla rozwoju cywilizacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne - prezentacja 

 

Komunikacja 
społeczna 

 30       30 3  K_W01, K_W03, K_W08, 
K_U01, K_U03, K_K02, 
K_K03, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

                                                           
3 Przedmiot obieralny humanistyczny. Do wyboru 2 z 3 przedmiotów w 1. semestrze. 



13 
 

Treści programowe  
Zajęcia stanowią wprowadzenie do wiedzy o komunikowaniu w praktycznym wymiarze. Podczas konwersatorium omawiane będą 
kwestie dotyczące komunikowania intra- i interpersonalnego, grupowego, organizacyjnego, publicznego, komunikacji 
międzykulturowej i masowej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 Inne - prezentacja 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 383 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1898 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Język obcy  

 60       60 2 K_U11, K_U12, K_U13  

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu przygotować studentów do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Lektorat, EP  

Wychowanie 
fizyczne 

   30     30 0   

Treści programowe 

Utrzymanie i podnoszenie sprawności fizycznej.   
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne - zaliczenie   

Użytkownicy 
informacji 

 15       15 2 K_W01, K_W03, 
K_U01, K_U03, K_U07, 
K_K01, K_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Zagadnienia terminologiczne związane z badaniami użytkowników. Historia i ewolucja podejścia do zagadnień potrzeb 
użytkowników informacji. Modele zachowań informacyjnych. Czynniki wpływające na zachowania informacyjne użytkowników. 
Analiza potrzeb informacyjnych użytkowników z perspektywy różnych sytuacji problemowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Metadane 
dokumentów 

15    30    45 4 K_W03, K_W07, K_U01, 
K_U03, K_U04, K_U06, 
K_K01 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedstawienie genezy, historii i aktualnej sytuacji w zakresie opracowania formalnego zbiorów. Wprowadzenie do opracowania 
formalnego dokumentów zgodnego z przepisami ISBD i ich polską wersją PN-N-01152. Opanowanie przez uczestników zasad 
opisu bibliograficznego wydawnictw zwartych i ciągłych zgodnie z normą polską, jej normami towarzyszącymi oraz przepisami 
katalogowania. Zajęcia obejmują problematykę haseł opisu (zasad doboru i formy), formatów danych (MARC i jego warianty, 
w  tym MARC21), wykorzystania kartotek wzorcowych. Zajęcia laboratoryjne poświęcone są problematyce opracowania zbiorów 
w  systemie zautomatyzowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP + Proj 

 

Wprowadzenie do 
socjologii 

 30       30 2 K_W01, K_W03, K_W08, 
K_W11, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K02 

Socjologia 
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Treści programowe  

W czasie konwersatorium studenci zapoznają się z terminologią oraz podstawowymi obszarami badań socjologii i pokrewnych 
nauk społecznych. Przedstawione zostaną najważniejsze paradygmaty, zgodnie z którymi prowadzone są współczesne badania 
socjologiczne. Przedmiot obejmuje również związki oraz znaczenie socjologii dla nauki o książce i informacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E 

 

Czytelnictwo  15      30  45 4 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_U01, K_U03, K_U08, 
K_U11, K_U12, K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Czytelnictwo jako obszar badań bibliologicznych i bibliotekoznawczych. Omówienie: podstawowych pojęć; czytelnictwa 
w  perspektywie psychologicznej; czytelnictwa w perspektywie socjologicznej; historii badań czytelniczych; badań historii 
czytelnictwa; badań ilościowych i jakościowych czytelnictwa; społecznego obiegu książki - badań IKiCz BN; czytelnictwa 
audiobooków i ebooków; promocji czytelnictwa. Przygotowanie projektu promującego czytelnictwo. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU + proj 

 

Elementy 
językoznawstwa 

15        15 2 K_W02, K_W03, K_W14, 
K_U02, K_U03, K_K01, 
K_K02 

Językoznawstwo 

Treści programowe  
Przedmiot daje podstawy wiedzy o języku jako systemie znaków, wartości i narzędziu w dobie kształtowania się społeczeństwa, 
komunikacji i wiedzy. Usystematyzowanie podstawowych wiadomości z zakresu językoznawstwa oraz narzędzi kontroli 
słownictwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 
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Zarządzanie 
informacją 
bibliograficzną 

    15    15 1 K_W01, K_W07, K_U05, 
K_U06, K_U12, K_K01, 
K_K02, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Omawiane są problemy związane z: wyborem źródeł bibliograficznych i sprawnym wyszukiwaniem w nich informacji; tworzeniem 
opisów bibliograficznych różnych typów dokumentów; tworzeniem opisów treściowych; tworzeniem różnych układów 
bibliograficznych, typów szeregowań, indeksów, adnotacji i analiz dokumentacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Historia książki i 
bibliotek 2 

 30       30 4 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W06, K_W09, K_U01, 
K_U03, K_U09, K_U12, 
K_K01, K_K02, K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Zajęcia poświęcone są dziejom pisma, książki i bibliotek do XVII do współczesności. Dzieje książki i bibliotek omawiana  są 
w  szerokim kontekście zachodzących przemian i procesów historycznych, zjawisk kulturalnych i politycznych oraz ich znaczenia 
dla rozwoju cywilizacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Elementy 
naukoznawstwa 

 15       15 2 K_W01, K_W12, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_K02 

Historia 

Treści programowe  

Zaprezentowanie najważniejszych etapów w rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Omówienie: klasyfikacji nauk jako czynnika 
porządkującego naukę; finansowania nauki jako elementu dynamizującego lub zwalniającego rozwój nauk; teorie rozwoju nauki 
jako sposób dynamizowania wszystkich nauk; naukometrii jako wsparcia dla oceny ilości i jakości edukacji na świecie; ustawy 
o  szkolnictwie wyższym jako czynnika porządkującego i organizującego naukę. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne - prezentacja 

 

Instytucje kultury 

 30       30 2  K_W06, K_W09, K_U09, 
K_U11, K_U14, K_U15, 
K_K01, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Analiza aktualnych problemów związanych z obszarem działań, zarządzaniem, ofertą i działalnością informacyjną współczesnych 
instytucji kultury. Praca na wybranych przykładach instytucji publicznych i niepublicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

Praktyki zawodowe 
1 

       60 60 3 K_W06, K_W07, K_U04, 
K_U06, K_U07, K_U10, 
K_U14, K_U15, K_K01, 
K_K04, K_K05, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Praktyki umożliwiają zapoznanie studenta z naturalnym warsztatem pracy. Głównymi tematami praktyki są: zasady organizacji 
biblioteki wynikające z jej miejsca w sieci bibliotek w Polsce, roli w nauce, oświacie i kulturze, funkcji w społeczeństwie oraz 
uwarunkowań ekonomicznych; ogólne problemy organizacji biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień gromadzenia, 
przechowywania, ochrony, zabezpieczenia i konserwacji zbiorów; wyćwiczenie umiejętności formalnego opracowania zbiorów. 
Zagadnienia gromadzenia zbiorów student powinien poznać zarówno od strony organizacji i techniki warsztatu pracy (dezyderaty, 
źródła wpływu, sporządzanie dokumentacji kupna, darów lub wymiany, rejestracja wpływów), jak również w aspekcie polityki 
gromadzenia zbiorów, będącej podstawą zaspokajania potrzeb określonego środowiska czytelników i użytkowników informacji. 
Zagadnienia przechowywania i konserwacji zbiorów powinny objąć przy uwzględnieniu możliwości danej instytucji ogólne zasady 
magazynowania różnych typów dokumentów, profilaktykę i prace konserwacyjne. 
W zakresie opracowania formalnego zbiorów student powinien wykonywać opisy według obowiązujących norm i zasad 
komputerowego systemu katalogowania, byłoby pożądane, aby student mógł zapoznać się z używanym programem 
i  wprowadzać dane opisu formalnego do bazy katalogowej. 
Obowiązkiem praktykanta jest założenie i prowadzenie dziennika praktyk. W dzienniku powinny znaleźć się opisy wszystkich 
czynności wykonywanych w kolejnych dniach praktyki. Na zakończenie praktyki zakładowy opiekun praktykanta dokonuje wpisu 
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oceniającego przebieg praktyki i dokonania studenta. Na tej podstawie uczelniany opiekun praktyk weryfikuje osiągnięte efekty 
i  wpisuje zaliczenie praktyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne – opinia opiekuna praktyk oraz opinia podmiotu, w którym odbywały się praktyki + dzienniczek praktyk 

 

Proseminarium 
metodologiczne 1 

  30      30 2 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U10, 
K_U11, K_U12, K_K01, 
K_K02, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Zdefiniowanie szeroko rozumianego pojęcia nauka, poznanie całego procesu postępowania badawczego, języka specyficznego 
dla poszczególnych metodologii nauk społecznych, budowy twierdzeń w naukach społecznych; objaśnienie prawidłowości 
w  nauce; klasyfikacji badań. Zapoznanie z różnego typu narzędziami, technikami i metodami badań stosowanymi przede 
wszystkim w naukach społecznych, ale też humanistycznych i ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
wykorzystywanych w bibliologii. Na zajęciach studenci podejmują krytyczną refleksję nad swoim procesem uczenia się oraz 
rozwojem naukowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 420  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1898 
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Rok studiów: drugi   

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 
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Język obcy  

 60       60 2 K_U11, K_U12, K_U13  

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu przygotować studentów do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Lektorat, EP  

Wychowanie 
fizyczne 

   30     30 0   

Treści programowe 

Utrzymanie i podnoszenie sprawności fizycznej.   
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne - zaliczenie   

Projektowanie usług 
informacyjnych  

    30    30 3 K_W08, K_W09, 
K_U07, K_U08, K_U11, 
K_U14, K_U15, K_K02, 
K_K03, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Zajęcia o charakterze praktycznym, przygotowujące studentów do tworzenia i wprowadzania zmian w usługach współczesnych 
instytucji informacyjnych zgodnie z filozofią projektowania zorientowanego na klienta (np. Service Design, Human-Centered 
Design). Studenci uczą się, jak przygotować diagnozę potrzeb wybranych grup docelowych, prototypy, specyfikacje usługi oraz 
scenariusze użytkowników. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Analiza tekstu 

    15    15 2  K_W02, K_W03, K_W07, 
K_U01, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Problemy analizy informacyjnej piśmiennictwa naukowego. Tworzenie dokumentów pochodnych skierowujących. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne – praca pisemna  

Indeksowanie 
dokumentów 

15    30    45 4 K_W01, K_W03, K_W05, 
K_W07, K_W09, K_U01, 
K_U03, K_U06, K_K02, 
K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Wprowadzenie do teoretycznych i praktycznych problemów opracowywania rzeczowego i języków haseł przedmiotowych oraz 
języków deskryptorowych, ze szczególnym uwzględnieniem Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej oraz 
Deskryptorów Biblioteki Narodowej, prowadzenia katalogów rzeczowych i korzystania z nich. Opanowanie umiejętności 
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praktycznego wykorzystania języka haseł przedmiotowych oraz języka deskryptorowego dla wybranych obszarów tematycznych 
i  specyficznych form utrwalenia dokumentów. Zapoznanie się z założeniami języków, np.: KABA, Library of Congress Subject 
Headings oraz Medical Subject Headings. Omówienie wybranych tezaurusów: Art & Architecture Thesaurus oraz Thesaurus for 
Graphic Materials. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP + proj 

 

 

Zagadnienia 
wydawnicze i 
księgarskie 

15   30     45 3 K_W01, K_W03, K_W06, 
K_U01, K_U03, K_K01, 
K_K03, K_K05, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Współczesny rynek książki w Polsce z odniesieniami do ogólnych tendencji, działalność podmiotów gospodarczych zajmujących 
się produkcją wydawniczą i handlem książką. Podstawowe komponenty rynku książki i sposoby ich funkcjonowania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP + inne – prezentacja 

Logika  30       30 2 K_W02, K_W03, K_W17, 
K_U02, K_U03, K_K01, 
K_K02 

Filozofia 

Treści programowe  

Opanowanie podstawowych pojęć logiki klasycznej oraz umiejętności dowodzenia w klasycznym rachunku zdań, klasycznym 
rachunku predykatów i teorii mnogości. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 
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Partycypacja w 
instytucjach kultury4 
 

 15       15 1 K_W05, K_W06, K_W08, 
K_W09, K_W11, K_U04, 
K_U06, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_K04, K_K05, 
K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot stanowi wprowadzenie do kwestii współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz tworzenia przestrzeni partycypacyjnej, 
w  której uczestnicy kultury tworzą treści, dzielą się nimi i wchodzą w interakcje między sobą oraz wokół tych treści. Zajęcia 
obejmują metody tworzenia projektów partycypacyjnych i pracy partnerskiej, metody poznania potrzeb publiczności oraz 
konsekwencje aktywnego uczestnictwa w tworzeniu oferty i zarządzaniu instytucją kultury. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

Metodyka pracy z 
czytelnikiem 
dziecięcym5 

15      30  45 4 K_W06, K_W08, K_W09, 
K_U08, K_U09, K_U11, 
K_U12, K_U14, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Omówione są formy i metody pracy, typowe dla pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym w bibliotekach. Działania 
podejmowane w polskich bibliotekach przedstawione na tle międzynarodowych wytycznych i pracy bibliotek zagranicznych. 
Scharakteryzowany zostanie czytelnik dziecięcy i młodzieżowy z uwzględnieniem kształtowania się zainteresowań czytelniczych. 
Omówione zostaną ważne elementy organizacyjne bibliotek dziecięcych i młodzieżowych m. in. lokalizacja, lokal, zbiory, 
pracownicy, działalność. Przedstawione zostaną projekty realizowane przez biblioteki publiczne z myślą o dzieciach do 3 lat, 
dzieciach i młodzieży. Szczegółowo omówione zostaną takie działania bibliotek jak: booktalking, prezentacja życia i twórczości 
wybranego autora dla dzieci lub młodzieży, głośne czytanie, opowiadanie, spotkanie autorskie itp. W ramach zajęć przewidziana 
jest wycieczka do biblioteki dziecięcej i multicentrum. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 EP + proj 

 

                                                           
4 Przedmiot obieralny w ramach bloku Animacja kultury. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
5 Przedmiot obieralny w ramach bloku Animacja kultury. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
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Zbiory specjalne i 
ich opracowanie6 

 30       30 3 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W06, K_W07, K_W12, 
K_U01, K_U03, K_U08, 
K_U11, K_U14, K_K04, 
K_K05,  

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką zbiorów specjalnych gromadzonych przez różnego rodzaju instytucje 
kultury oraz zasadami ich opracowywania.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP  

Digitalizacja 
obiektów kultury7 

    30    30 2 K_W03, K_W07, K_U03, 
K_U04, K_U14, K_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Problematyka przedmiotu koncentruje się na podstawowych zagadnieniach związanych z zabezpieczaniem i upowszechnianiem 
dziedzictwa kulturowego poprzez jego zapis na cyfrowych nośnikach danych. Pojęcie digitalizacji traktowane jest szeroko 
i  obejmuje także metody archiwizacji, ochrony i udostępniania. Tematyka poruszana podczas zajęć dotyczy organizacyjnych, 
prawnych i praktycznych aspektów realizacji projektów z zakresu digitalizacji.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Komunikacja 
naukowa8 

 30       30 2 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W09, K_W10, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U10, K_U11, 
K_U12, K_U13, K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

                                                           
6 Przedmiot obieralny w ramach bloku Bibliotekarstwo cyfrowe. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
7 Przedmiot obieralny w ramach bloku Bibliotekarstwo cyfrowe. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
8 Przedmiot obieralny w ramach bloku Zarządzanie nauką. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
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Treści programowe  
Ukazanie wyzwań z jakimi komunikacja naukowa musi się borykać w sferze merytorycznej, technologicznej i finansowej 
w  postępującej i dynamicznie rozwijającej się cyfryzacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP  

Infometria, 
webometria, 
bibliometria9 

    30    30 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_K03, 
K_K04, K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką wykorzystania metod ilościowych w badaniach dotyczących 
obiegu informacji w nauce (bibliometria, informetria) oraz w środowisku sieciowym (webometria). Studenci zapoznają się 
z  podstawowymi miarami oraz technikami ich obliczania jak również narzędziami wykorzystywanymi do prowadzenia tego typu 
badań (gromadzenie, przetwarzanie i analiza). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie (fakultatywne) 

        60 4   

Treści programowe  
Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna. 

                                                           
9 Przedmiot obieralny w ramach bloku Zarządzanie nauką. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 375+(60) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1898 
 
 

Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty   

Nazwa przedmiotu 
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Język obcy  

 60       60 2 K_U11, K_U12, 
K_U13 

 

Treści programowe 

Zajęcia mają na celu przygotować studentów do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Lektorat; EP + EU 
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Język obcy 

         2 K_U11, K_U12, 
K_U13 

 

Treści programowe 
Egzamin z języka na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP + EU 

 

Klasyfikacja i 
organizacja wiedzy 

15    15    30 3 K_W01, K_W03, K_W07, 
K_U01, K_U03, K_U06, 
K_K01, K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Wykład poświęcony jest zasadom organizacji wiedzy za pomocą struktur hierarchicznych (taksonomicznych). Omawiane są zasady 
konstrukcji hierarchicznych systemów organizacji wiedzy oraz ich zastosowanie. 
Laboratorium: opanowanie umiejętności stosowania Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w opisie rzeczowym dokumentów; 
Poznanie zasad budowania katalogów systematycznych opartych na klasyfikacji dziesiętnej; Opanowanie umiejętności 
wyszukiwania informacji według kryterium klasyfikacyjnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP + T 

 

Sektor GLAM - 
zajęcia 
terenowe 

       30 30 2 K_W05, K_W06, K_W07, 
K_W09, K_U09, K_U10, 
K_U11, K_U15, K_K03, 
K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Akronim GLAM, czyli galerie, biblioteki, archiwa i muzea, zawiera w sobie instytucje publiczne, które odpowiedzialne są za 
zbieranie, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego. Zajęcia poświęcone będą więc charakterystyce wybranych 
instytucji kultury w Polsce i na świecie (historycznie i współcześnie). Zajęcia terenowe mają na celu analizę działalności, specyfiki, 
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problemów i miejsca w środowisku cyfrowym wybranych instytucji kultury (publicznych i niepublicznych). W trakcie spotkań 
instytucje te będą omawiane w kontekście idei GLAM, czyli propagowania szerokiego i otwartego dostępu do dóbr kultury przez 
galerie, biblioteki, archiwa i muzea. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne - prezentacja  

Metodyka pracy z 
młodzieżą i 
dorosłymi10 

    30    30 4 K_W06, K_W08, K_W09, 
K_U08, K_U09, K_U11, 
K_U12, K_U14, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem zajęć jest pokazanie jak można wypracować „przyjemność czytania” wśród dorosłych, ze zwróceniem szczególnej uwagi 
na bibliotekę, która powinna być miejscem, gdzie użytkownicy uczestniczą w zajęciach motywujących do czytania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Praca z 
użytkownikiem o 
specjalnych 
potrzebach11 

    30    30 4 K_W06, K_W08, K_W09, 
K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U11, K_U12, K_U14, 
K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Zajęcia wprowadzają w tematykę pracy w instytucjach kultury, zwłaszcza w bibliotekach, z grupami użytkowników o specjalnych 
potrzebach (m.in. osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, z niepełnosprawnością ruchową, o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, nieneurotypowych). Przedmiot porusza również kwestie zapewniania dostępności oraz projektowania 
uniwersalnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

                                                           
10 Przedmiot obieralny w ramach bloku Animacja kultury. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
11 Przedmiot obieralny w ramach bloku Animacja kultury. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
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Wstęp do 
projektowania 
baz danych i 
repozytoriów 
cyfrowych12 

    30    30 4 K_W05, K_W07, K_U04, 
K_U06, K_U10, K_U14, 
K_U15, K_K01 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot wprowadza studentów w problematykę baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem relacyjnych baz danych. 
Przedstawia zagadnienia związane z projektowaniem systemów bazodanowych, od postawienia problemu (analizy potrzeb), aż 
po implementację wybranego systemu i jego optymalizację. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Wystawy cyfrowe13 

    30    30 4 K_W05, K_W07, K_U04, 
K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U14, K_U15, K_K01 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

W czasie zajęć studenci poznają praktyczne zasady projektowania i zarządzania wystawami cyfrowymi. Od selekcji pod kątem 
dostępności zasobów i potrzeb odbiorców, przez przygotowanie obiektów, ich opracowanie (w tym opisy dostosowane do grup 
o  szczególnych potrzebach), udostępnianie i promocję. Przedmiot o charakterze praktycznym, uwzględnia aspekty prawne, 
techniczne i procesowe oraz podstawy wystawiennictwa w przestrzeni nowych mediów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

Wstęp do 
programowania14 

    30    30 4 K_W02, K_W07, K_W09, 
K_W14, K_U04, K_U06, 
K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

                                                           
12 Przedmiot obieralny w ramach bloku Bibliotekarstwo cyfrowe oraz Zarządzanie nauką. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
13 Przedmiot obieralny w ramach bloku Bibliotekarstwo cyfrowe. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
14 Przedmiot obieralny w ramach bloku Zarządzanie nauką. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
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Treści programowe  

Celem przedmiotu jest przygotowanie do tworzenia projektów stron i serwisów internetowych (np. HTML, CSS), także z 
wykorzystaniem systemów zarządzania treścią (CMS, a także aplikacji oraz pracy z dużymi zasobami danych (np. R, Python). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Praktyki zawodowe 2 

       60 60 3 K_W06, K_W07, K_U04, 
K_U06, K_U07, K_U10, 
K_U14, K_U15, K_K01, 
K_K04, K_K05, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Praktyki umożliwiają zapoznanie studenta z naturalnym warsztatem pracy. Głównymi tematami praktyki są: Zagadnienia 
treściowej charakterystyki dokumentów (opracowanie rzeczowe zbiorów); Organizacja i prowadzenie zbiorów informacji 
pochodnych (katalogów, bibliografii, opracowań dokumentacyjnych, tak w formach kartotekowych jak i wydawniczych); 
Zagadnienia udostępniania zbiorów. 
Zagadnienia treściowej charakterystyki dokumentów powinny być poznawane przez studentów zarówno na poziomie ogólnej 
polityki katalogowej, jak i na poziomie praktycznego wykonywania opisów rzeczowych według stosowanych w danej instytucji 
języków informacyjno-wyszukiwawczych (w tym klasyfikacji). 
Zagadnienia organizacji i prowadzenia różnych zbiorów informacji pochodnych powinny objąć (w miarę możliwości istniejących 
w  instytucji prowadzącej praktykę): 
• politykę katalogową (także dla katalogów centralnych) i jej powiązania z rodzajem i zakresem księgozbiorów; 
• politykę prowadzenia innych zbiorów informacji pochodnej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb środowiskowych 
(kartoteki specjalne np. regionalne); 
• zasady zakładania i aktualizacji (dopełnienia i melioracja) katalogów oraz kartotek; 
• zasady udostępniania zbiorów - mechanizacja i automatyzacja; 
• zasady przygotowania zestawu informacji w celu publikacji, bądź dla użytkownika w formie pisemnej odpowiedzi na 
kwerendę. 
Obowiązkiem praktykanta jest założenie i prowadzenie dziennika praktyk. W dzienniku powinny znaleźć się opisy wszystkich 
czynności wykonywanych w kolejnych dniach praktyki. Na zakończenie praktyki zakładowy opiekun praktykanta dokonuje wpisu 
oceniającego przebieg praktyki i dokonania studenta. Na tej podstawie uczelniany opiekun praktyk weryfikuje osiągnięte efekty 
i  wpisuje zaliczenie praktyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne – opinia opiekuna praktyk oraz opinia podmiotu, w którym odbywały się praktyki + dzienniczek praktyk 
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Proseminarium 
metodologiczne 2 

  30      30 2 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U10, 
K_U11, K_U12, K_K01, 
K_K02, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Zdefiniowanie szeroko rozumianego pojęcia nauka, poznanie całego procesu postępowania badawczego, języka specyficznego 
dla poszczególnych metodologii nauk społecznych, budowy twierdzeń w naukach społecznych; objaśnienie prawidłowości 
w  nauce; klasyfikacji badań. Zapoznanie z różnego typu narzędziami, technikami i metodami badań stosowanymi przede 
wszystkim w naukach społecznych, ale też humanistycznych i ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
wykorzystywanych w bibliologii. Na zajęciach studenci podejmują krytyczną refleksję nad swoim procesem uczenia się oraz 
rozwojem naukowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1898 
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Rok studiów: trzeci  

Semestr: piąty   

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 7 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W10, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, 
K_U12, K_U15, 
K_K01, K_K02, 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: terminologia, metodologia, konstruowanie wypowiedzi, zasady 
tworzenia i redagowania tekstów naukowych, źródła – ich selekcja i weryfikacja, analiza materiału badawczego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne – zaliczenie np. na podstawie konspektu pracy, jednego z rozdziałów.  

Warsztaty 
kreatywnego pisania 

     15   15 2 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_U01, K_U02, 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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K_U03, K_U08, 
K_U10, K_U12, 
K_U13, K_K03 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z kreatywnym tworzeniem tekstu. Student w trakcie zajęć poznaje podstawowe 
narzędzia tworzenia narracji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Tworzenie 
materiałów 
informacyjnych, 
edukacyjnych i 
naukowych 

    45    45 4 K_W04, K_W08, K_U06, 
K_U08, K_U10, K_U12, 
K_K02, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Studenci zdobywa praktyczne umiejętności w zakresie opracowania i tworzenia materiałów naukowych, edukacyjnych 
i  promocyjnych (drukowanych i internetowych) np. w programie InDesign. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

Podstawy 
organizacji i 
zarządzania 
instytucjami kultury, 
edukacji i nauki 

 30       30 3 K_W01, K_W03, K_W06, 
K_U03, K_U09, K_U14, 
K_K02, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z: poglądami i podstawowymi nurtami w zakresie organizacji i zarządzania 
instytucjami kultury i nauki; najważniejszymi zagadnieniami związanymi z organizacją i zarządzaniem instytucjami non profit, ze 
szczególnym uwzględnieniem bibliotek; metodami wykorzystywanymi w realizacji poszczególnych komponentów w zakresie 
organizacji i zarządzania; zdobycie wiedzy, a przede wszystkim umiejętności pozwalających na ocenę funkcjonowania określonej 
instytucji kultury. Zaprezentowanie najbardziej popularnych metod ewaluacyjnych i autoewaluacyjnych, różnorodnych form 
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i  ewentualnych skutków oceny cząstkowej lub/i całościowej w ich zastosowaniu praktycznym. Wykonanie analizy strukturalnej 
i  funkcjonalnej odnoszącej się do rzeczywistej pracy wybranej/wybranych instytucji kultury. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 

Kierunki rozwoju 
współczesnego 
bibliotekarstwa 

 30       30 3 K_W01, K_W03, K_W06, 
K_W09, K_U01, K_U03, 
K_U05, K_U011, K_K01, 
K_K02, K_K05, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Uporządkowanie informacji na temat zmian we współczesnym bibliotekarstwie i bibliotekoznawstwie, omówienie nowych funkcji 
pełnionych przez biblioteki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU 

Systemy 
biblioteczne 

    30    30 3 K_W05, K_W07, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Omówienie historii automatyzacji, zagadnień rynku zautomatyzowanych systemów komputerowych dla bibliotek oraz procedur 
zakupu systemu i jego instalacji w bibliotece. Prezentowane są funkcje systemów i ich wpływ na funkcjonowanie biblioteki. 
Omawiane są zagadnienia normalizacyjne związane z automatyzacją bibliotek oraz wybrane szczegółowe problemy automatyzacji, 
np. retrokonwersja katalogów, dostęp do dokumentów pierwotnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne - praca pisemna  
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Informacja 
specjalistyczna15 

    15+
15 

   30 2x2=4 K_W06, K_W09, K_U05, 
K_U14, K_U15, K_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat specjalistycznych źródeł informacji z zakresu: kultury, edukacji, biznesu, nauki 
i techniki, zdrowia oraz prawa. Student wybiera dwa z proponowanych sześciu bloków tematycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie (fakultatywne)  

        60 4 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_U02, K_U05, K_U15, 
K_K02 

 

Treści programowe  
Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna.  

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210+(60) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1898 
 

 

 

                                                           
15 Przedmiot obieralny. Student wybiera 2 z proponowanych 6 bloków tematycznych. 
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Rok studiów: trzeci  

Semestr: szósty  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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których odnosi się 
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Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 7 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W10, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U05, K_U12, K_U15, 
K_K01, K_K02, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: terminologia, metodologia, konstruowanie wypowiedzi, zasady 
tworzenia i redagowania tekstów naukowych, źródła – ich selekcja i weryfikacja, analiza materiału badawczego. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca dyplomowa 

Prawo i etyka w 
działalności 
instytucji kultury i 
nauki 

30        30 3 K_W10, K_U03, 
K_U05, K_K04, K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Podstawy prawne wykonywania zawodu (zarządzającego nauką, bibliotekarza, naukowca); problemy etyczne prowadzenia badań 
naukowych; podstawy prawa autorskiego (prawo do autorstwa utworu, naruszenie prawa autorskiego); utwór naukowy - aspekty 
prawne i praktyczne; kodeks dobrych praktyk w pracy w instytucjach kultury i nauki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP  

 

Źródła finansowania 
bibliotek 

     30   30 4 K_W06, K_W09, K_U04, 
K_U05, K_U08, K_U14, 
K_K01, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Przygotowanie do pozyskiwania funduszy na projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne; Podniesienie kompetencji w zakresie wiedzy 
dotyczącej możliwości oraz procedur obowiązujących przy pozyskiwaniu środków na zadania inwestycyjne w kulturze; 
wykształcenie umiejętności twórczego myślenia, o działaniu instytucji w kategoriach rynkowych i marketingowych.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

Kształtowanie relacji 
z mediami i 
partnerami 

 30       30 4 K_W03, K_W04, K_W08, 
K_W09, K_U04, K_U08, 
K_U10, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 
 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  

Celem przedmiotu jest przekazanie umiejętności w zakresie podstaw PR oraz media relations; nawiązywania skutecznych relacji 
z  mediami i partnerami 
naukowymi/biznesowymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Historia kultury  30       30 3 K_W06, K_W09, K_W13, 
K_U09, K_U10, K_U15, 
K_K05 

Historia 

Treści programowe  
Zapoznanie z przemianami w kulturze polskiej i europejskiej od XV-XIX wieku. Szczególny nacisk zostanie położony na 
wychowanie i edukację (domową, szkolną, organizowaną przez instytucje itp.). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Technologie 
mobilne i 
społecznościowe 

    30    30 4 K_W05, Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Zajęcia koncentrują się na problemach wykorzystania mobilnych i społecznościowych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w celu tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania multimedialnych treści. Pod uwagę zostaną wzięte zarówno 
narzędzia internetu drugiej generacji, jak i aplikacje mobilne wspomagające realizację procesów informacyjnych. Celem zajęć jest 
ponadto wskazanie możliwości integracji funkcji mediów społecznościowych oraz aplikacji mobilnych w ramach hybryd aplikacji 
webowych – tzw. mashup. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 
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Przedmioty 
fakultatywne  

         45 3 K_W02, K_W03, 
K_U01, K_U02, 
K_U05, K_U15, 
K_K02 

 

Treści programowe  
 Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 

kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie (fakultatywne)  

         30 2 K_W02, K_W03, 
K_U01, K_U02, 
K_U05, K_U15, 
K_K02 

 

Treści programowe  

 Obieralne przedmioty mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180+(75) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1898 

 
 
 

Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 
 
Efekty uczenia są zdefiniowane dla dodatkowej, fakultatywnej specjalności przygotowującej do zawodu nauczyciela.  

Uwaga! Program kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela bibliotekarza ma charakter opcjonalny i może być realizowany zarówno na 
studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. Na studiach drugiego stopnia jest adresowany wyłącznie do  absolwentów studiów pierwszego stopnia na 
kierunku: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, których program obejmował kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela. 
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Nazwa specjalności: nauczyciel bibliotekarz 

 

Lp. 

 

Efekty uczenia się 

 

 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

W1 Podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfikę głównych środowisk wychowawczych i procesów w nich 

zachodzących; 

W2 Klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne; 

W3 Rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów; 

W4 Normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności pedagogicznej; 

W5 Zagadnienia edukacji włączającej, a także sposoby realizacji zasady inkluzji; 

W6 Zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i wynikające z nich zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji procesu 

kształcenia i wychowania 

W7 Sposoby projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej; 

W8 Strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych 

i  opiekuńczych, a także alternatywne formy edukacji; 

W9 Podstawy prawne systemu oświaty niezbędne do prawidłowego realizowania prowadzonych działań edukacyjnych; 

W10 Prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością; 

W11 Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz odpowiedzialności 

prawnej nauczyciela w tym zakresie, a także zasady udzielania pierwszej pomocy; 

W12 Procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i zakłócenia; 

W13 Podstawy funkcjonowania i patologie aparatu mowy, zasady emisji głosu, podstawy funkcjonowania narządu wzroku i równowagi; 
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W14 Treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich planowaniem; 

W15 Metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym zasobów internetowych, wspomagających nauczanie 

przedmiotu lub prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

U1 Obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz 

proponować rozwiązania problemów;  

U2 Adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań 

pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

U3 Rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny rozwój 

uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym; 

U4 Projektować i realizować programy nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów; 

U5 Projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne w zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych 

skierowanych do uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli; 

U6 Tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz 

modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia; 

U7 Podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać treści nauczania, 

zadania i formy pracy w ramach samokształcenia oraz promować osiągnięcia uczniów; 

U8 Rozwijać kreatywność i umiejętności samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów; 

U9 Skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych uczniów; 

U10 Wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem; 

U11 Monitorować postępy uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym szkoły; 

U12 Pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi z trudnościami adaptacyjnymi związanymi 

z  doświadczeniem migracyjnym, pochodzącymi ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym lub z ograniczoną 

znajomością języka polskiego; 
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U13 Odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną ucznia, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku; 

U14 Skutecznie realizować działania wspomagające uczniów w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych 

i  zawodowych; 

U15 Poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią dotyczącą 

edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej; 

U16 Posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu; 

U17 Udzielać pierwszej pomocy; 

U18 Samodzielnie rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii; 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K1 Posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego 

człowieka; 

K2 Budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami 

lub opiekunami ucznia, oraz włączanie ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej; 

K3 Porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania 

konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią; 

K4 Podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w edukacji włączającej; 

K5 Rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska; 

K6 Projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych 

instytucji; 

K7 Pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami 

uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej; 

  

Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów (zajęcia zaplanowane są na 4 semestry studiów II stopnia 
(magisterskich), można je zacząć realizować na studiach I stopnia (licencjackich), z zachowaniem kolejności ich realizacji).  
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Rok pierwszy, semestr pierwszy 

Semestr kształcenia: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Punkty 
ECTS 

Grupa zajęć z rozp. 
MNiSW 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Pr I 

Pedagogika dla 
nauczycieli 
 

30        1 B2 EP 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu jest prezentacja teoretycznych podstaw wychowania oraz kluczowych zagadnień i problemów związanych z pracą 
nauczyciela w szkole. Podczas kursu poruszone zostaną następujące zagadnienia: teoria i wiedza naukowa w pedagogice oraz ich związek 
z modelami edukacyjnymi; podstawy ontologiczne nauczania; nauczycielska odpowiedzialność za świadomy wybór metod i narzędzi 
edukacyjnych; teorie rozwoju człowieka a koncepcje pedagogiczne; transmisja wartości, formowanie i socjalizacja jako celowe i ukryte 
działanie edukacyjne; indywidualizacja i personalizacja nauczania oraz edukacja włączająca; uczeń ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej; uczniowie wymagający wsparcia w zakresie funkcjonowania (ze względów kulturowych, 
rozwojowych, itd.); uwarunkowania instytucjonalne szkoły; struktura systemu edukacyjnego w Polsce na tle wybranych systemów na 
świecie; ustawa o systemie oświaty; podział kompetencji pracowników i organów szkolnych, dokumentacja szkolna; wielospecjalistyczne 
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zespoły i formy ich współpracy; rola nauczyciela i etyka zawodowa; współpraca nauczyciela z rodzicami ucznia oraz innymi osobami 
i  podmiotami wspierającymi ucznia; charakterystyka wybranych modeli edukacyjnych; alternatywne formy edukacji. 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

B.2.W1; B2.W2; B2.W3; B2.W4; B2.W5; B.2.U3; B.2.K3; B.2.K4 

Psychologia 
dla nauczycieli 

30        1 B1 EP 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu jest prezentacja wiedzy psychologicznej w ujęciu, który ma walor aplikacyjny dla przyszłych nauczycieli, czyli pomaga 
zastosować wiedzę psychologiczną do rozumienia drugiego człowieka (ucznia/wychowanka), przebiegu procesów psychicznych 
i  zachowania w określonym środowisku/kontekście społecznym. Ponadto, wykład ma dostarczyć podstawowej wiedzy na temat 
nietypowego rozwoju oraz powszechnie występujących trudności wychowawczych.  Treści wykładu powinny zawierać przykłady ilustrujące 
opisywane zagadnienia. Wykład obejmuje następujące zagadnienia: psychologia jako nauka – teorie psychologiczne i ich weryfikacja; 
główne dziedziny psychologii i ich przydatność w pracy nauczyciela; procesy poznawcze i emocjonalne; emocje a poznanie – wzajemny 
wpływ, emocje a uczenie się, emocje a motywacja, emocje a samokontrola i samoregulacja; temperament i osobowość jako wyznaczniki 
różnic indywidualnych i funkcjonowania jednostki; procesy uczenia się – główne prawidłowości w świetle podstawowych teorii uczenia się 
i ich psychologiczne konsekwencje (zmiany osobowości, rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny); motywacja do działania – geneza, 
rodzaje, sposoby wzbudzania motywacji istotne dla uczenia się i wychowywania;  rozwój na przestrzeni całego życia – czynniki rozwoju, 
zmiana rozwojowa, rozwój od poczęcia do śmierci (z uwzględnieniem teorii przywiązania i rozwoju przywiązania); stadia rozwoju dziecka 
ważne z perspektywy edukacji szkolnej; spostrzeganie społeczne w ujęciu rozwojowym i rola nauczyciela w jego rozwoju; komunikacja 
werbalna i niewerbalna jako podstawa interakcji i relacji interpersonalnej; jednostka w grupie – role, normy, struktura, procesy grupowe, 
kierowanie grupą a funkcjonowanie jednostki; proces socjalizacji i wychowania w różnych stadiach życia z uwzględnieniem przyswajania 
norm moralnych; środowiska wychowawcze (rodzina, szkoła jako system z jawnym i ukrytym programem oraz jako instytucja 
wychowująca); rola kultury w kształtowaniu osobowości i wzorów zachowań jednostki; kryzysy rozwojowe na przestrzeni całego życia 
człowieka jako czynnik sprzyjający zachowaniom problemowym jednostki i jako wstęp do psychoprofilaktyki zawodu; wybrane zaburzenia 
rozwojowe i problemy wychowawcze uczniów o szczególnych wymaganiach edukacyjnych w kolejnych stadiach rozwoju z perspektywy 
potrzeb nauczyciela i jego współpracy z psychologiem szkolno-wychowawczym.   
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Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

B.1.W1; B.1.W2; B.1. W3; B.1.W4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok pierwszy, semestr drugi 

Semestr kształcenia: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Punkty 
ECTS 

Grupa zajęć z rozp. 
MNiSW 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Pr I 

Psychologia  

   30     1,5 B1 T 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem ćwiczeń jest refleksja nad treściami wprowadzonymi na wykładzie z psychologii dla nauczycieli oraz elaboracja wybranych 
zagadnień z psychologii poprzez dyskusję inspirowaną wskazaną lekturą i przykładami z realnych sytuacji szkolnych.  Kolejne zagadnienia: 
Psychologia jako nauka służebna w pracy nauczyciela; rola i powinności nauczyciela jako osoby kierującej uczeniem się uczniów i jako 
wychowawcy; trudności psychologiczne roli nauczyciela a wypalenie zawodowe; uczeń jako podmiot uczenia się – kompetencje 
poznawcze i meta-poznawcze, syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych; uczeń jako członek grupy – popularność z pozycja w grupie, 
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akceptacja i obrzucenie przez rówieśników; uczeń w kolejnych fazach życia – potrzeby, wyzwania, kryzysy i zachowania problemowe 
ucznia oraz trudności wychowawcze; rodzina jako system i jako środowisko pierwotnej socjalizacji; interakcyjne podejście do wychowania 
na terenie rodziny; czynniki wpływające na postrzeganie ucznia przez nauczyciela i nauczyciela przez uczniów, budowanie relacji 
nauczyciel-uczeń i rola komunikacji w tym procesie; współpraca nauczyciela z rodzicami, innymi nauczycielami i psychologiem szkolnym 
(z poradnią psychologiczno-pedagogiczną). 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

B.1.W5; B.1.U1; B.1.U2; B.1.U5; B.1.U6 

Pedagogika 
 

   30     1,5 B2 Pr/Poj 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest ukazanie podstawowych aspektów pracy w szkole oraz kształtowanie umiejętności, niezbędnych w zawodzie nauczyciela. 
W ramach kursu podjęte zostaną następujące zagadnienia: wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia, diagnoza specjalnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży; praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; wsparcie funkcjonowania 
ucznia w grupie; adaptacja ucznia spostrzeganego jako inny; rozwiązywanie konfliktów w grupie, mediacje rówieśnicze; sytuacje krytyczne 
w klasie/szkole; zjawiska agresji i przemocy oraz wpływ grup nieformalnych; kierowanie klasa szkolną; nauczyciel – lider; praca zespołowa 
nauczycieli i zasady komunikacji w szkole; praca z rodzicami/opiekunami w zakresie edukacji i wychowania; program wychowawczy; 
zagrożenia dzieci i młodzieży, uzależnienia (między innymi od środków psychoaktywnych i komputera); tutoring; personalizacja nauczania; 
doradztwo zawodowe; samorozwój i jakość pracy nauczyciela; dokumenty i procedury szkolne; placówki i instytucje edukacyjne 
wspierające prace nauczyciela; cechy i zadania nauczyciela angażującego uczniów (np.w ramach cooperative learning). 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

B2.W1; B2.W2; B2.W4; B.2.W5; B.2.W6; B2.W7; B.2.U4; B.2.U5; B.2.U6; B.2.U7; B.2.K1; B.2.K2 

Metodyka pracy z 
czytelnikiem 
dziecięcym 
 

15      30  4 D1 EP 
Proj. 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Omówione są formy i metody pracy, typowe dla pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym w bibliotekach. Działania podejmowane 
w polskich bibliotekach przedstawione na tle międzynarodowych wytycznych i pracy bibliotek zagranicznych. Scharakteryzowany zostanie 
czytelnik dziecięcy i młodzieżowy z uwzględnieniem kształtowania się zaitneresowań czytelniczych. Omówione zostaną ważne elementy 
organizacyjne bibliotek dziecięcych i młodzieżowych m. in. lokalizacja, lokal, zbiory, pracownicy, działalność. Przedstawione zostaną 
projekty realizowane przez biblioteki publiczne z myślą o dzieciach do 3 lat, dzieciach i młodzieży. Szczegółowo omówione zostaną takie 
działania bibliotek jak: booktalking, prezentacja życia i twórczości wybranego autora dla dzieci lub młodzieży, głośne czytanie, opowiadanie, 
spotkanie autorskie itp. W ramach zajęć przewidziana jest wycieczka do biblioteki dziecięcej i multicentrum. 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

C.W3, C.W4, C.W5, C.W7, C.U1, C.U2, C.U3, C.U8, C.K1 

Emisja głosu 
  

     30   1 C Inne (ćwiczenia 
praktyczne) 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podstawowa wiedza z zakresu budowy aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Ćwiczenia z zakresu techniki oddychania, 
artykulacji, emisji głosu w mowie, usprawnienie motoryki ciała w korelacji ze słowem, ćwiczenia rozluźniające oraz na koncentrację 
i  podzielność uwagi, pracę nad tekstem. 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

C.W7, C.U7, C.U8, C.K2 

Podstawy 
dydaktyki 
 

   30     2 C Proj 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia: szkoła tradycyjna a współczesne jej koncepcje; cele nauczania i ich 
formułowanie; program nauczania i jego realizacja, planowanie pracy dydaktycznej oraz budowanie rozkładu treści nauczania; metody 
nauczania, w tym metody aktywizujące oraz uczenie się kooperacyjne; podręczniki szkolne i ich wykorzystanie w nauczaniu-uczeniu się; 
technologie informacyjne i ich wykorzystanie w pracy nauczyciela; programy edukacyjne oraz zasoby internetowe wspomagające 
nauczanie-uczenie się; projektowanie lekcji szkolnej i zasady pisania scenariuszy zajęć; innowacje metodyczne i organizacyjne w pracy 
nauczyciela (np. lekcje odwrócone); organizacja działań edukacyjnych w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; proces 
komunikacji w klasie szkolnej i jego znaczenie dla dobrej edukacji; język nauczyciela jako narzędzie dydaktyczne. techniki budowania 
wykładu i zadawania pytań; proces oceniania uczniów w szkole. zasady i metody oceniania; nauczycielskie narzędzia diagnozy procesu 
i  efektów uczenia się;  zadania „refleksyjnego praktyka”; ocena efektywności pracy szkoły; pojęcie edukacyjnej wartości dodanej. 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

C.W1., C.W2., C.W3.; C.W4., C.W5.; C.W6.; C.W7.; C.U1.; C.U2.; C.U3.; C.U4; C.U5.; C.U6.; C.U8.; C.K1.; C.K2. 

 

 

 

 

Rok drugi, semestr trzeci 

Semestr kształcenia: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Punkty 
ECTS 

Grupa zajęć z rozp. 
MNiSW 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Pr I 

Psychologia – 
warsztaty 
zintegrowane 
 

     30   2  Ocena aktywności na 
zajęciach; Proj 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć odwołujących się do doświadczeń studentów z praktyk zawodowych jest rozpoznanie i ćwiczenie kompetencji, koniecznych 
do efektywnego podejmowania zadań nauczyciela, w tym m.in.: zapoznanie się i ćwiczenie praktycznego wykorzystania narzędzi 
komunikacyjnych w rzeczywistości szkolnej,  rozpoznawanie i rozumienie procesów rozwojowych i emocjonalnych, oraz  ich znaczenie dla 
pracy nauczyciela, poszerzenie świadomości swojego sposobu funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, wzbudzanie 
autorefleksyjności studentów specjalizacji nauczycielskich. Warsztaty zintegrowane z realizacją praktyk zawodowych poświęcone są 
następującym zagadnieniom: charakterystyka relacji nauczyciel – uczeń; wpływ procesów postrzegania społecznego na relacje nauczyciel 
– uczeń; zmiany rozwojowe okresu adolescencji; zadania nauczyciela jako osób wspierającej uczniów w okresie dorastania; rola 
nauczyciela jako kierownika grupy i style kierowania klasą; uczeń jako element systemu szkolnego i członek klasy jako grupy społecznej; 
charakterystyka relacji nauczyciele – rodzice; kompetencje konieczne do budowania porozumienia z rodzicami i jego znaczenie w pracy 
nauczyciela dla procesu dydaktycznego i wychowawczego; komunikacja jedno- i  dwustronna; cyrkularność komunikacji; bariery 
komunikacyjne; słuchanie jako celowa i świadoma aktywność; zachowania werbalne i niewerbalne facylitujące aktywne słuchanie; 
charakterystyka zachowań asertywnych i czynniki je facylitujące; udzielanie informacji zwrotnych; wpływ procesów intrapersonalnych na 
porozumienie i komunikację; komunikaty wspomagające motywację uczniów do nauki; rozpoznawanie konfliktów i sposoby 
konstruktywnego reagowania w szkolnych sytuacjach konfliktowych, współpraca z psychologiem szkolnym, PPP i innymi instytucjami, 
szczególnie w opiece nad uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych; identyfikacja czynników sprzyjających wypaleniu 
zawodowemu; identyfikacja czynników chroniących przed wypaleniem zawodowym. 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

B1.W2, B1.W3, B1.W4, B1U1, B1U2, B1.U4, B1.U5, B1.U6, B1.K2 

Pedagogika – 
warsztaty 
zintegrowane 

     30   2 B2 Pr 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć zintegrowanych z realizacją praktyk zawodowych jest przygotowanie do dokonywania refleksji pedagogicznej w wyniku 
krytycznej analizy praktyki edukacyjnej z wykorzystaniem zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw wychowania i różnych aspektów 
pracy nauczyciela w szkole. W ramach kursu podjęte zostaną następujące zagadnienia: filozofia edukacyjna oraz przejawy ukrytego 
programu obecne w architekturze szkoły oraz aranżacji sal lekcyjnych i innych pomieszczeń; wykorzystywanie  dokumentów szkolnych 
w  codziennej praktyce edukacyjnej ( statut, program wychowawczo-profilaktyczny, plan pracy szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, 
program współpracy z rodzicami); procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych; udzielanie pierwszej pomocy; rola i obowiązki 
nauczyciela wychowawcy klasy; tworzenie klimatu edukacyjnego, integracja i inkluzja uczniów, animowanie życia społeczno-kulturalnego, 
wspieranie samorządności i autonomii uczniów; style kierowania i komunikowania się z klasą oraz sposoby utrzymywania dyscypliny; 
sposoby organizowania sytuacji edukacyjnych podczas zajęć lekcyjnych; zastosowanie różnych metod uczenia się, wykorzystanie różnych 
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środków dydaktycznych i form  organizacyjnych  w pracy i komunikowaniu się z uczniami; typy oceniania szkolnego a motywacja do uczenia 
się; szkolna dokumentacja uczniów: księga uczniów, arkusze osiągnięć uczniów, dzienniki elektroniczne, świadectwa szkolne; poznawanie 
uczniów –  obserwacja ich funkcjonowania na terenie klasy, szkoły oraz analiza zdarzeń krytycznych; różne metody rozwiązywania 
trudności wychowawczych (współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym, poradnią wychowawczo-zawodową, policją, innymi 
instytucjami oświatowymi); zapobieganie trudnościom w uczeniu się i ich wczesne wykrywanie, wsparcie uczniów ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia; konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych; 
doskonalenie zawodowe nauczycieli - identyfikacja i rozwój własnych potrzeb zawodowych, indywidualne strategie radzenia sobie 
z  trudnościami, stres i nauczycielskie wypalenie zawodowe. 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

B.2.W2; B.2.W3; B.2.U3; B.2.U6; B.2.K1; B.2.K2; B.2.K3; B.2.K4 

Dydaktyka w 
bibliotece 
szkolnej 
 

15   20     4 D1 Inne (zaliczenie) 
Proj. 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Przedmiot uczy metodyki prowadzenia lekcji w oparciu o dobrze zorganizowane zbiory biblioteki szkolnej, zarówno dla ucznia jak 
nauczyciela. Uczy tworzenia warsztatu informacyjno-bibliograficznego potrzebnego do sprawnego funkcjonowania biblioteki szkolnej oraz 
do realizacji dydaktyki i innych zadań. Ćwiczenia polegają m.in. na dokładnym poznaniu aktualnych podstaw programowych dla szkoły 
podstawowej, gimnazjum i liceum, uczestnictwie w lekcjach pokazowych prowadzonych przez nauczycieli, na samodzielnym 
przygotowaniu konspektów lekcji oraz ich prowadzeniu. 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

D1.W1, D1.W2, D1.W3, D1.W4, D1.W5, D1.W6, D1.E, D1.W8, D1.W9, D1.W10, D1.W11, D1.W12, D.W13, D1.W14, D1.W15, 
D1.U1D1.U2, D1.U3, D1.U4, D1.U5, D1.U6, D1.U7, D1.U8, D1.U9, D1.U10, D1.U11, D1.K1, D1.K2. D1.K3, D1.K4, D1.K5, D1.K6, 
D1.K7, D1.K8, D1.K9 

Nowe 
technologie w 
dydaktyce 
 

    30    4 D1 Proj. 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Poznawanie najnowszych technologii w zakresie przekazu wiedzy w instytucjach oświaty szkolnej i pozaszkolnej. Najważniejsze cele, 
zadania i metody dydaktyczne. Projekt własny ścieżki dydaktycznej, która obejmuje przekaz wiedzy na określony temat z zastosowaniem 
nowoczesnych form i metod dydaktycznych. 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

D1/W4, D1/W5, D1/U2, D1/U3, D1/U4, D1/U5, D1/U7, D1/K1, D1/K4D1/K5D1/K6D1/K7D1/K8 

Praktyka 
psychologiczno-
pedagogiczna 

      30  1 B3 Portfolio  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem praktyk jest wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas samodzielnej realizacji wyznaczonych zadań, pogłębianie 
refleksji psychologiczno-pedagogicznej wobec sytuacji wychowawczych i dydaktycznych w szkole, a także doskonalenie umiejętności 
dokumentowania i ewaluacji własnej pracy. Praktyki obejmują: poznanie dokumentów prawnych szkoły, w której realizowana jest 
praktyka: statut, program wychowawczo - profilaktyczny, program współpracy z rodzicami, wewnątrzszkolny system oceniania, 
kompetencje rady pedagogicznej, inne regulaminy obowiązujące na terenie szkoły; nabycie umiejętności prowadzenia i korzystania 
z  dokumentacji szkolnej: plan, program, rozkład materiału, dziennik lekcyjny, arkusze osiągnięć uczniów; poznanie obowiązków 
nauczyciela-wychowawcy klasy; poznanie zasad oceny pracy nauczyciela, wynikających z planu nadzoru pedagogicznego; ocenę stylu 
kierowania i komunikowania się z klasą nauczyciela-wychowawcy oraz deklarowanych przez niego trudności w pracy zawodowej  na 
podstawie obserwacji prowadzonych przez niego lekcji oraz przeprowadzonej ankiety i wywiadu; analizę zdarzenia krytycznego; 
samodzielne zaprojektowanie scenariusza zajęć; przygotowanie studium przypadku ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
ucznia; dokonanie samooceny nabytej wiedzy i umiejętności zgodnie z arkuszem autoewaluacji. Student obserwuje lekcji prowadzone 
przez nauczycieli i ewentualnie pomaga w ich przygotowaniu. Samodzielne przygotowuje i prowadzi lekcji wykorzystujących dokumenty 
gromadzone w bibliotece oraz nowe technologie stosowane w dydaktyce, lekcji uczących korzystania z wyżej wymienionych środków 
dydaktycznych. Tematy prowadzonych przez praktykantów lekcji powinny być realizowane według obowiązującej „Podstawy 
programowej” a zwłaszcza tematów z działu „Samokształcenie” (Podstawa nauczania j. polskiego) - zależnie od możliwości szkoły oraz 
potrzeb dydaktycznych nauczycieli. Zwraca uwagę na różnego rodzaju dysfunkcje występujące wśród uczniów i poznaje sposoby 
postępowania i wspomagania. 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

B.3.W1., B.3.W3., B.3.W3., B.3.U1., B.3.U.2., B.3.U.3., B.3.U.4., B.3.U.5., B.3.U.6., B.3.K.1.         
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Rok drugi, semestr czwarty 

Semestr kształcenia: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Punkty 
ECTS 

Grupa zajęć z rozp. 
MNiSW 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Pr I 

Dydaktyka w 
bibliotece szkolnej 
 

   40     4 D1 Proj. 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiot uczy metodyki prowadzenia lekcji w oparciu o dobrze zorganizowane zbiory biblioteki szkolnej, zarówno dla ucznia jak 
nauczyciela. Uczy tworzenia warsztatu informacyjno-bibliograficznego potrzebnego do sprawnego funkcjonowania biblioteki szkolnej oraz 
do realizacji dydaktyki i innych zadań. Ćwiczenia polegają m.in. na dokładnym poznaniu aktualnych podstaw programowych dla szkoły 
podstawowej, gimnazjum i liceum, uczestnictwie w lekcjach pokazowych prowadzonych przez nauczycieli, na samodzielnym 
przygotowaniu konspektów lekcji oraz ich prowadzeniu.  

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia się 
z rozp. MNISW z 25 
lipca 2019 r.   

D1.W1, D1.W2, D1.W3, D1.W4, D1.W5, D1.W6, D1.E, D1.W8, D1.W9, D1.W10, D1.W11, D1.W12, D.W13, D1.W14, D1.W15, 
D1.U1D1.U2, D1.U3, D1.U4, D1.U5, D1.U6, D1.U7, D1.U8, D1.U9, D1.U10, D1.U11, D1.K1, D1.K2. D1.K3, D1.K4, D1.K5, D1.K6, D1.K7, 
D1.K8, D1.K9 

Praktyka 
pedagogiczna 

      120  4 D2 Test  (dzienniczek 
praktyk, opinia opiekuna) 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Praktyka może być realizowana w całości w jednej bibliotece szkolnej, można też realizować ją w 2 lub 3 placówkach – w bibliotece 
szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Jeżeli student nie korzysta z ofert bibliotek szkolnych współpracujących z kierunkiem studiów 
przy realizacji praktyk to może zaproponować swoją bibliotekę szkolną. Po jej zgłoszeniu, koordynator nawiązuje kontakt 
z  zaproponowaną placówką i ustala szczegóły realizacji praktyki.  
Cele praktyki jest: 
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1. Przygotowanie pedagogiczne studenta kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo do pracy w bibliotece szkolnej jako 
przyszłego nauczyciela-bibliotekarza. 
2. Zaznajomienie studentów z organizacją i funkcjonowaniem biblioteki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem jej znaczenia dla 
uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły a także rodziców. 
3. Poznanie roli szkolnej biblioteki w realizowaniu zadań szkoły, programu dydaktycznego oraz procesu wychowawczego. 
4. Zaznajomienie studentów z miejscem szkoły a tym samym biblioteki szkolnej w obecnym systemie oświatowym i działaniach 
środowiskowych. 
Student w czasie trwania praktyki winien wykonywać wszystkie bieżące prace biblioteki i w miarę możliwości wziąć udział w następujących 
czynnościach: dokonuje zakupu nowych książek, opracowuje zbiory (w wymiarze nie większym niż 1/4 czasu trwania praktyki). 
Udostępnia zbiory indywidualnie uczniom i nauczycielom. Prowadzi zajęcia z grupami czytelników. Obserwuje lekcji prowadzone przez 
nauczycieli i ewentualnie pomaga w ich przygotowaniu. Samodzielne przygotowuje i prowadzi lekcji wykorzystujących dokumenty 
gromadzone w bibliotece oraz nowe technologie stosowane w dydaktyce, lekcji uczących korzystania z wyżej wymienionych środków 
dydaktycznych. Tematy prowadzonych przez praktykantów lekcji powinny być realizowane według obowiązującej „Podstawy 
programowej” a zwłaszcza tematów z działu „Samokształcenie” (Podstawa nauczania j. polskiego) - zależnie od możliwości szkoły oraz 
potrzeb dydaktycznych nauczycieli. Poznaje sposoby prowadzenia dokumentacji biblioteki, przygotowywania i opracowywania 
sprawozdawczości opisowej oraz statystycznej a także metod promowania biblioteki w szkole i w środowisku. 
Student jest zobowiązany do prowadzenia dziennika praktyk lub przedłożenia pisemnego raportu o odbytej praktyce wraz z oceną 
nauczyciela - opiekuna bądź kierownika praktyk. Na tej podstawie uczelniany opiekun praktyk weryfikuje osiągnięte efekty i wpisuje 
zaliczenie praktyki. 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia się 
z rozp. MNISW z 25 
lipca 2019 r.   

D.2/W1, D2/W2, D.2/W3, D2/U1, D.2/U2, D2/U3, D2/K1 

 

 Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 

Procentowy udział liczby punktów 

ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne Nauki o komunikacji społecznej i mediach 76% 
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Nauki społeczne Psychologia 5% 

Nauki społeczne Socjologia 2% 

Nauki humanistyczne Historia 5% 

Nauki humanistyczne Językoznawstwo 2% 

Nauki humanistyczne Filozofia 1% 

Nauki humanistyczne Literaturoznawstwo 2% 

”. 
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Załącznik nr 24 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia … marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 69 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

nazwa kierunku studiów 
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Information and Library Science 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia niestacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 

65 
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akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

13 

 

Studia przygotowują do zawodu nauczyciela 

pierwszego przedmiotu: 

nauczyciela bibliotekarza (po 
ukończeniu studiów I i II stopnia na 
tym kierunku) 

w szkole: 
we wszystkich typach szkół 

drugiego przedmiotu:  w szkole:  

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne  Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
 
Psychologia 
Socjologia 

82% 
 
 

5% 
2% 

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 
 
 

Nauki humanistyczne Historia 
 
Językoznawstwo 
 
Filozofia 
 
Literaturoznawstwo 

6% 
 

2% 
 

1% 
 

2% 

 



3 
 

 
 

 
 

Razem: - 100% - 

 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 fakty, obiekty i zjawiska oraz opisujące je teorie właściwe dla bibliologii i informatologii oraz nauk o komunikacji 
społecznej i mediach, ich specyfikę przedmiotową  

P6S_WG 

K_W02 metodologię nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz dyscyplin pokrewnych dla kierunku studiów, 
w  zakresie odpowiadającym współpracy i inspiracji interdyscyplinarnej 

P6S_WG 

K_W03 podstawową terminologię ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym 
szczególnie bibliologii i informatologii, oraz dyscyplin pokrewnych dla kierunku studiów 

P6S_WG 

K_W04 podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla nauk o komunikacji 
społecznej i mediach, w tym szczególnie bibliologii i informatologii, oraz dyscyplin pokrewnych dla kierunku 
studiów 

P6S_WG 

K_W05 zasady działania systemów bibliotecznych: ogólne i zawężone do poszczególnych obszarów działalności 
badawczej  i/lub zawodowej 

P6S_WG 

K_W06 historię, zasady i formy tworzenia i działalności instytucji kultury i informacji różnego typu P6S_WK 

K_W07 procesy tworzenia, zarządzania, oceny jakości zbiorów dokumentów oraz procedur i narzędzi dostępu do nich P6S_WK 
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K_W08 metody, formy i uwarunkowania socjologiczne oraz psychologiczno-społeczne komunikowania się 
z  użytkownikami bibliotek i innymi instytucjami kultury 

P6S_WK 

K_W09 prawne, społeczne, ekonomiczne, techniczne i kulturowe aspekty działalności instytucji kultury i informacji P6S_WK 
 

K_W10 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i prawa autorskiego mające 
zastosowanie w działalności bibliotecznej i informacyjnej oraz w edukacji. 

P6S_WK 

K_W11 podstawowe kierunki socjologiczne i psychologiczne oraz charakterystykę psychologiczną człowieka  P6S_WG 

K_W12 historię i etapy rozwoju nauki, jej strukturę i organizację 
 

P6S_WG 

K_W13 wybrane zagadnienia i procesy historyczne Polski i Europy, w tym także historyczną ewolucję kultury P6S_WG 

K_W14 budowę i funkcjonowanie języka jako systemu znaków i narzędzia komunikacji społecznej P6S_WG 

K_W15 podstawową wiedzę literaturoznawczą, z uwzględnieniem literatury pięknej jako artefaktu kultury i źródła 
inspiracji artystycznej 

P6S_WG 

K_W16 podstawowe terminy i obszary badań filozofii P6S_WG 

K_W17 podstawowe pojęcia logiki klasycznej oraz sposób dowodzenia w klasycznym rachunku zdań, klasycznym 
rachunku predykatów i teorii mnogości 

P6S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 posługiwać się pojęciami i metodologią badań z obszaru nauk o komunikacji społecznej i mediach (bibliologii 
i informatologii) pozwalającymi na identyfikację i badanie problemów związanych z kierunkiem studiów 

P6U_UW 
 

K_U02 korzystać z teorii i metodologii dyscyplin pokrewnych dla kierunku studiów w realizacji zadań badawczych 
i  zawodowych 

P6S_UW 

K_U03 korzystać z terminologii specjalistycznej nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym szczególnie 
bibliologii i informatologii, oraz dyscyplin pokrewnych dla kierunku studiów 

P6S_UW  

K_U04 korzystać z technik informacyjno-komunikacyjnych w zakresie właściwym dla kierunku studiów P6S_UW  

K_U05 wyszukiwać, analizować, oceniać źródła oraz selekcjonować i wykorzystywać informacje z nich pochodzące 
dla potrzeb własnych i użytkowników 

P6S_UW  
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K_U06 identyfikować i stosować właściwe metody i narzędzia organizacji i reprezentacji informacji P6S_UW 
 

K_U07 identyfikować i analizować potrzeby użytkowników instytucji kultury i informacji P6S_UW 

K_U08 prowadzić działania edukacyjne, animacyjne i promocyjne związane z działalnością informacyjną i kulturalną, 
zwłaszcza czytelniczą 

P6S_UW 

K_U09 analizować funkcjonowanie instytucji kultury i informacji, oceniać efektywność realizacji usług kulturalnych 
i  informacyjnych 

P6S_UW 

K_U10 porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu 
nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym szczególnie bibliologii i informatologii 

P6S_UK 

K_U11 przygotowywać wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, 
w tym szczególnie bibliologii i informatologii 

P6S_UK 

K_U12 opracować różne rodzaje prac pisemnych związanych z problemami badawczymi nauk o komunikacji 
społecznej i mediach w zakresie bibliologii i informatologii 

P6S_UK 

K_U13 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego P6S_UK 

K_U14 planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole w zakresie zadań związanych z działalnością 
kulturalną i/lub informacyjną 

P6S_UO 

K_U15 samodzielnie zdobywać nową wiedzę i umiejętności związane z kierunkiem studiów i pracą badawczą i/lub 
zawodową  

P6S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy niezbędnej do realizacji działań badawczych i/lub zawodowych 
w  obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym szczególnie bibliologii i informatologii 

P6U_KK 

K_K02 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z obszaru bibliologii 
i informatologii oraz korzystania z wiedzy innych w tym zakresie 

P6U_KK 

K_K03 wypełniania zobowiązań społecznych pracownika sfery kultury i/lub informacji, w tym zaangażowania 
w  działalność na rzecz środowiska i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 

P6U_KO 

K_K04 przestrzegania i egzekwowania etyki zawodowej pracowników sfery kultury i/lub  informacji  P6U_KR 
 

K_K05 dbałości o dorobek i tradycje pracowników sfery kultury i/lub informacji P6U_KR 
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K_K06 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w odniesieniu do instytucji i działań zawodowych z obszaru 
informacji i/lub kultury 

P6S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
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Język obcy  

 20       20 2 K_U11, K_U12, K_U13  

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu przygotować studentów do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 K_W10, K_U03, K_K04  
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Treści programowe  

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego oraz ochrony 
własności przemysłowej. Szczególna uwaga zostanie skupiona na ochronie prawnoautorskiej w kontekście studiowania na 
wyższej uczelni oraz pracy naukowo-badawczej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach 
dotyczących praw własności intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student 
będzie miał świadomość zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) 
i  złożoność tych zagadnień. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy  

4        4 0,5 K_W03, K_K02  

Treści programowe  

Podstawowym celem zajęć jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
elementów prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. Przedmiot 
Bezpieczeństwo i 
higiena pracy został wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. 
w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U.2018.2090). 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne 

    20    20 2 K_W03, K_U04, K_K02 Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot przeznaczony dla studentów rozpoczynających studia na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Jego 
celem jest wyposażenie studentów w narzędzia przydatne na kolejnych etapach studiów. Przedmiot ma na celu przedstawienie 
podstaw technik informacyjnych, tak aby umożliwić studentom sprawne wykorzystywanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Podstawy nauki o 
książce, bibliotece i 
informacji 

 20       20 4 K_W01, K_W03, K_W06, 
K_U01, K_U03, K_U05, 
K_K01, K_K02, K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z genezą bibliologii i informatologii, ich miejscem wśród innych nauk 
społecznych i humanistycznych, podstawową terminologią z zakresu nauki o książce, bibliotece i informacji, najważniejszymi 
źródłami informacji niezbędnymi w studiowaniu bibliologii oraz podstawowymi problemami badawczymi w tej dziedzinie. 
Podstawowe wiadomości z zakresu bibliologii oraz bibliotekoznawstwa (biblioteki różnych typów, sieć bibliotek). Podczas zajęć 
odbywają się również dyskusje na tematy szczególnie nurtujące współczesnych bibliotekarzy-praktyków i bibliologów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Wybrane 
zagadnienia 
literatury pięknej1 

 10       10 3 K_W02, K_W03, K_W04, 
K_W15, K_U02, K_U03, 
K_U08, K_U15, K_K02 

 
Literaturoznawstwo 

Treści programowe  
 

Celem konwersatorium jest prezentacja wybranych  metod analizy i interpretacji dzieła literackiego. Podjęte zostaną niezbędne 
kwestie teoretyczne i terminologiczne. Przedmiotem zainteresowania będzie tekst literacki, jego cechy gatunkowe, funkcje 
i  znaczenie. Zastosowanie procedur hermeneutycznych otworzy pole analizy kontekstualnej, pozwalające na różnorodność 
hipotez interpretacyjnych. Wybrane dzieła sztuki literackiej omawiane będą w porządku problemowym literatury, jej poetyk, 
możliwych perspektyw i ram interpretacyjnych, a także związków z innymi dziedzinami sztuki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU 

 

                                                           
1 Przedmiot obieralny humanistyczny. Do wyboru 2 z 3 przedmiotów obieralnych humanistycznych w 1. semestrze. 



10 
 

Literatura dla dzieci 
i młodzieży  

 10       10 3 K_W02, K_W03, K_W04, 
K_W15, K_U02, K_U03, 
K_U08, K_U15, K_K02 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  
Na konwersatorium omówione zostaną zagadnienia związane z literaturą dla czytelników niedorosłych. Student będzie znał 
i  rozumiał główne zagadnienia dotyczące literatury dziecięcej i młodzieżowej, a także będzie umiał wykorzystywać literaturę 
dziecięcą i młodzieżową do celów edukacyjnych, pedagogicznych i terapeutycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E 

Podstawy 
wyszukiwania 
informacji 

    10    10 3 K_W07, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_K01 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest prezentacja i praktyczne opanowanie metod wyszukiwania informacji w różnych systemach informacyjno-
wyszukiwawczych (tradycyjnych i elektronicznych) dostosowanych do specyfiki zarówno przeszukiwanych źródeł, jak 
postawionych problemów (zadań) wyszukiwawczych. Omawiane są zasady konstruowania optymalnej strategii wyszukiwania 
(modelu rozwiązania wyszukiwawczego), wyboru technik odpowiednich dla wybranych narzędzi, operowania różnego typu 
językami wyszukiwania. Studenci wykonują serię wyszukiwań, których wyniki poddaje się grupowej analizie oraz dokonują oceny 
i  weryfikacji zastosowanych metod. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Filozofia2 

 10       10 3 K_W03, K_W04, K_W16, 
K_U02, K_U03, K_K02, 
K_K04 

Filozofia 

                                                           
2 Przedmiot obieralny humanistyczny. Do wyboru 2 z 3 przedmiotów obieralnych humanistycznych w 1. semestrze. 
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Treści programowe  

Na konwersatorium poruszone zostaną zagadnienia z głównymi postaciami, nurtami i zagadnieniami filozofii europejskiej od 
starożytności do 
XXI wieku. Pokazane zostaną kluczowe stanowiska i spory filozoficzne z klasycznych obszarów filozofii: ontologii, teorii poznania 
i  etyki, a także z zakresu filozofii społecznej, filozofii religii i filozofii nauki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU 

Psychologia 10        10 2 K_W01, K_W03, K_W08, 
K_W11, K_U02, K_U03, 
K_K02 

Psychologia 

Treści programowe  

Zapoznanie z podstawami psychologii ogólnej. Treści szczegółowe: główne kierunki psychologiczne, charakterystyka 
psychologiczna człowieka (procesy poznawcze, uczenie się, pamięć, myślenie, rozwiązywanie problemów, inteligencja (teorie 
i  znaczenie w procesie uczenia się), procesy emocjonalno-motywacyjne, frustracja i stres, osobowość (czynniki rozwoju 
osobowości), temperament (regulacyjna teoria temperamentu) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

 

Historia Polski i 
powszechna3 

10        10 3 K_W01, K_W03, K_W13, 
K_U02, K_U03, K_K02 

Historia 

Treści programowe  
Prezentacja wybranych zagadnień z historii powszechnej i Polski w wieku XIX i XX. Prezentacja głównych problemów 
politycznych, społecznych i kulturalnych Polski i świata (zwłaszcza Europy) ze szczególnym uwzględnieniem XIX-XX w. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU 

                                                           
3 Przedmiot obieralny humanistyczny. Do wyboru 2 z 3 przedmiotów obieralnych humanistycznych w 1. semestrze. 
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Historia książki i 
bibliotek 1 

 10       10 4 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W06, K_W09, K_U01, 
K_U03, K_U09, K_U12, 
K_K01, K_K02, K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone są dziejom pisma, książki i bibliotek od starożytności do XVI stulecia włącznie. Historia książki i bibliotek 
omawiana jest w szerokim kontekście zachodzących procesów historycznych, zjawisk kulturalnych i politycznych oraz ich 
znaczenia dla rozwoju cywilizacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne - prezentacja 

 

Komunikacja 
społeczna 

 10       10 3  K_W01, K_W03, K_W08, 
K_U01, K_U03, K_K02, 
K_K03, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Zajęcia stanowią wprowadzenie do wiedzy o komunikowaniu w praktycznym wymiarze. Podczas konwersatorium omawiane będą 
kwestie dotyczące komunikowania intra- i interpersonalnego, grupowego, organizacyjnego, publicznego, komunikacji 
międzykulturowej i masowej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 Inne - prezentacja 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 148 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 853 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Język obcy  

 20       20 2 K_U11, K_U12, K_U13  

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu przygotować studentów do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Użytkownicy 
informacji 

 10       10 2 K_W01, K_W03, 
K_U01, K_U03, K_U07, 
K_K01, K_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Zagadnienia terminologiczne związane z badaniami użytkowników. Historia i ewolucja podejścia do zagadnień potrzeb 
użytkowników informacji. Modele zachowań informacyjnych. Czynniki wpływające na zachowania informacyjne użytkowników. 
Analiza potrzeb informacyjnych użytkowników z perspektywy różnych sytuacji problemowych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Metadane 
dokumentów 

10    10    20 4 K_W03, K_W07, K_U01, 
K_U03, K_U04, K_U06, 
K_K01 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedstawienie genezy, historii i aktualnej sytuacji w zakresie opracowania formalnego zbiorów. Wprowadzenie do opracowania 
formalnego dokumentów zgodnego z przepisami ISBD i ich polską wersją PN-N-01152. Opanowanie przez uczestników zasad 
opisu bibliograficznego wydawnictw zwartych i ciągłych zgodnie z normą polską, jej normami towarzyszącymi oraz przepisami 
katalogowania. Zajęcia obejmują problematykę haseł opisu (zasad doboru i formy), formatów danych (MARC i jego warianty, 
w  tym MARC21), wykorzystania kartotek wzorcowych. Zajęcia laboratoryjne poświęcone są problematyce opracowania zbiorów 
w  systemie zautomatyzowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP + Proj 

 

Wprowadzenie do 
socjologii 

 10       10 2 K_W01, K_W03, K_W08, 
K_W11, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K02 

Socjologia 

Treści programowe  

W czasie konwersatorium studenci zapoznają się z terminologią oraz podstawowymi obszarami badań socjologii i pokrewnych 
nauk społecznych. Przedstawione zostaną najważniejsze paradygmaty, zgodnie z którymi prowadzone są współczesne badania 
socjologiczne. Przedmiot obejmuje również związki oraz znaczenie socjologii dla nauki o książce i informacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E 

 

Czytelnictwo  10      10  20 4 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_U01, K_U03, K_U08, 
K_U11, K_U12, K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  

Czytelnictwo jako obszar badań bibliologicznych i bibliotekoznawczych. Omówienie: podstawowych pojęć; czytelnictwa 
w  perspektywie psychologicznej; czytelnictwa w perspektywie socjologicznej; historii badań czytelniczych; badań historii 
czytelnictwa; badań ilościowych i jakościowych czytelnictwa; społecznego obiegu książki - badań IKiCz BN; czytelnictwa 
audiobooków i ebooków; promocji czytelnictwa. Przygotowanie projektu promującego czytelnictwo. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU + proj 

 

Elementy 
językoznawstwa 

10        10 2 K_W02, K_W03, K_W14, 
K_U02, K_U03, K_K01, 
K_K02 

Językoznawstwo 

Treści programowe  
Przedmiot daje podstawy wiedzy o języku jako systemie znaków, wartości i narzędziu w dobie kształtowania się społeczeństwa, 
komunikacji i wiedzy. Usystematyzowanie podstawowych wiadomości z zakresu językoznawstwa oraz narzędzi kontroli 
słownictwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Zarządzanie 
informacją 
bibliograficzną 

    10    10 1 K_W01, K_W07, K_U05, 
K_U06, K_U12, K_K01, 
K_K02, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Omawiane są problemy związane z: wyborem źródeł bibliograficznych i sprawnym wyszukiwaniem w nich informacji; tworzeniem 
opisów bibliograficznych różnych typów dokumentów; tworzeniem opisów treściowych; tworzeniem różnych układów 
bibliograficznych, typów szeregowań, indeksów, adnotacji i analiz dokumentacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 
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Historia książki i 
bibliotek 2 

 10       10 4 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W06, K_W09, K_U01, 
K_U03, K_U09, K_U12, 
K_K01, K_K02, K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Zajęcia poświęcone są dziejom pisma, książki i bibliotek do XVII do współczesności. Dzieje książki i bibliotek omawiana  są 
w  szerokim kontekście zachodzących przemian i procesów historycznych, zjawisk kulturalnych i politycznych oraz ich znaczenia 
dla rozwoju cywilizacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Elementy 
naukoznawstwa 

 10       10 2 K_W01, K_W12, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_K02 

Historia 

Treści programowe  

Zaprezentowanie najważniejszych etapów w rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Omówienie: klasyfikacji nauk jako czynnika 
porządkującego naukę; finansowania nauki jako elementu dynamizującego lub zwalniającego rozwój nauk; teorie rozwoju nauki 
jako sposób dynamizowania wszystkich nauk; naukometrii jako wsparcia dla oceny ilości i jakości edukacji na świecie; ustawy 
o  szkolnictwie wyższym jako czynnika porządkującego i organizującego naukę. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne - prezentacja 

 

Instytucje kultury 

 10       10 2  K_W06, K_W09, K_U09, 
K_U11, K_U14, K_U15, 
K_K01, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Analiza aktualnych problemów związanych z obszarem działań, zarządzaniem, ofertą i działalnością informacyjną współczesnych 
instytucji kultury. Praca na wybranych przykładach instytucji publicznych i niepublicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 
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Praktyki zawodowe 
1 

       60 60 3 K_W06, K_W07, K_U04, 
K_U06, K_U07, K_U10, 
K_U14, K_U15, K_K01, 
K_K04, K_K05, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Praktyki umożliwiają zapoznanie studenta z naturalnym warsztatem pracy. Głównymi tematami praktyki są: zasady organizacji 
biblioteki wynikające z jej miejsca w sieci bibliotek w Polsce, roli w nauce, oświacie i kulturze, funkcji w społeczeństwie oraz 
uwarunkowań ekonomicznych; ogólne problemy organizacji biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień gromadzenia, 
przechowywania, ochrony, zabezpieczenia i konserwacji zbiorów; wyćwiczenie umiejętności formalnego opracowania zbiorów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne – opinia opiekuna praktyk oraz opinia podmiotu, w którym odbywały się praktyki + dzienniczek praktyk 

 

Proseminarium 
metodologiczne 1 

  10      10 2 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U10, 
K_U11, K_U12, K_K01, 
K_K02, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Zdefiniowanie szeroko rozumianego pojęcia nauka, poznanie całego procesu postępowania badawczego, języka specyficznego 
dla poszczególnych metodologii nauk społecznych, budowy twierdzeń w naukach społecznych; objaśnienie prawidłowości 
w  nauce; klasyfikacji badań. Zapoznanie z różnego typu narzędziami, technikami i metodami badań stosowanymi przede 
wszystkim w naukach społecznych, ale też humanistycznych i ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
wykorzystywanych w bibliologii. Na zajęciach studenci podejmują krytyczną refleksję nad swoim procesem uczenia się oraz 
rozwojem naukowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 200 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 853 
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Rok studiów: drugi   

Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Język obcy  

 20       20 2 K_U11, K_U12, K_U13  

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu przygotować studentów do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Projektowanie usług 
informacyjnych  

    10    10 3 K_W08, K_W09, 
K_U07, K_U08, K_U11, 
K_U14, K_U15, K_K02, 
K_K03, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Zajęcia o charakterze praktycznym, przygotowujące studentów do tworzenia i wprowadzania zmian w usługach współczesnych 
instytucji informacyjnych zgodnie z filozofią projektowania zorientowanego na klienta (np. Service Design, Human-Centered 
Design). Studenci uczą się, jak przygotować diagnozę potrzeb wybranych grup docelowych, prototypy, specyfikacje usługi oraz 
scenariusze użytkowników. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Analiza tekstu 

    10    10 2  K_W02, K_W03, K_W07, 
K_U01, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Problemy analizy informacyjnej piśmiennictwa naukowego. Tworzenie dokumentów pochodnych skierowujących. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne – praca pisemna  

Indeksowanie 
dokumentów 

10    10    20 4 K_W01, K_W03, K_W05, 
K_W07, K_W09, K_U01, 
K_U03, K_U06, K_K02, 
K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Wprowadzenie do teoretycznych i praktycznych problemów opracowywania rzeczowego i języków haseł przedmiotowych oraz 
języków deskryptorowych, ze szczególnym uwzględnieniem Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej oraz 
Deskryptorów Biblioteki Narodowej, prowadzenia katalogów rzeczowych i korzystania z nich. Opanowanie umiejętności 
praktycznego wykorzystania języka haseł przedmiotowych oraz języka deskryptorowego dla wybranych obszarów tematycznych 
i  specyficznych form utrwalenia dokumentów. Zapoznanie się z założeniami języków, np.: KABA, Library of Congress Subject 
Headings oraz Medical Subject Headings. Omówienie wybranych tezaurusów: Art & Architecture Thesaurus oraz Thesaurus for 
Graphic Materials. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP + proj 
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Zagadnienia 
wydawnicze i 
księgarskie 

10   10     20 3 K_W01, K_W03, K_W06, 
K_U01, K_U03, K_K01, 
K_K03, K_K05, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Współczesny rynek książki w Polsce z odniesieniami do ogólnych tendencji, działalność podmiotów gospodarczych zajmujących 
się produkcją wydawniczą i handlem książką. Podstawowe komponenty rynku książki i sposoby ich funkcjonowania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP + inne – prezentacja 

Logika  10       10 2 K_W02, K_W03, K_W17, 
K_U02, K_U03, K_K01, 
K_K02 

Filozofia 

Treści programowe  

Opanowanie podstawowych pojęć logiki klasycznej oraz umiejętności dowodzenia w klasycznym rachunku zdań, klasycznym 
rachunku predykatów i teorii mnogości. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 

Partycypacja w 
instytucjach kultury4 
 

 10       10 1 K_W05, K_W06, K_W08, 
K_W09, K_W11, K_U04, 
K_U06, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_K04, K_K05, 
K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot stanowi wprowadzenie do kwestii współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz tworzenia przestrzeni partycypacyjnej, 
w  której uczestnicy kultury tworzą treści, dzielą się nimi i wchodzą w interakcje między sobą oraz wokół tych treści. Zajęcia 
obejmują metody tworzenia projektów partycypacyjnych i pracy partnerskiej, metody poznania potrzeb publiczności oraz 
konsekwencje aktywnego uczestnictwa w tworzeniu oferty i zarządzaniu instytucją kultury. 

                                                           
4 Przedmiot obieralny w ramach bloku Animacja kultury. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

Metodyka pracy z 
czytelnikiem 
dziecięcym5 

10      20  30 4 K_W06, K_W08, K_W09, 
K_U08, K_U09, K_U11, 
K_U12, K_U14, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Omówione są formy i metody pracy, typowe dla pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym w bibliotekach. Działania 
podejmowane w polskich bibliotekach przedstawione na tle międzynarodowych wytycznych i pracy bibliotek zagranicznych. 
Scharakteryzowany zostanie czytelnik dziecięcy i młodzieżowy z uwzględnieniem kształtowania się zainteresowań czytelniczych. 
Omówione zostaną ważne elementy organizacyjne bibliotek dziecięcych i młodzieżowych m. in. lokalizacja, lokal, zbiory, 
pracownicy, działalność. Przedstawione zostaną projekty realizowane przez biblioteki publiczne z myślą o dzieciach do 3 lat, 
dzieciach i młodzieży. Szczegółowo omówione zostaną takie działania bibliotek jak: booktalking, prezentacja życia i twórczości 
wybranego autora dla dzieci lub młodzieży, głośne czytanie, opowiadanie, spotkanie autorskie itp. W ramach zajęć przewidziana 
jest wycieczka do biblioteki dziecięcej i multicentrum. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 EP + proj 

 

Zbiory specjalne i 
ich opracowanie6 

 10       20 3 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W06, K_W07, K_W12, 
K_U01, K_U03, K_U08, 
K_U11, K_U14, K_K04, 
K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką zbiorów specjalnych gromadzonych przez różnego rodzaju instytucje 
kultury oraz zasadami ich opracowywania.  

                                                           
5 Przedmiot obieralny w ramach bloku Animacja kultury. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
6 Przedmiot obieralny w ramach bloku Bibliotekarstwo cyfrowe. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP  

Digitalizacja 
obiektów kultury7 

    10    20 2 K_W03, K_W07, K_U03, 
K_U04, K_U14, K_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Problematyka przedmiotu koncentruje się na podstawowych zagadnieniach związanych z zabezpieczaniem i upowszechnianiem 
dziedzictwa kulturowego poprzez jego zapis na cyfrowych nośnikach danych. Pojęcie digitalizacji traktowane jest szeroko 
i  obejmuje także metody archiwizacji, ochrony i udostępniania. Tematyka poruszana podczas zajęć dotyczy organizacyjnych, 
prawnych i praktycznych aspektów realizacji projektów z zakresu digitalizacji.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Komunikacja 
naukowa8 

 10       20 2 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W09, K_W10, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U10, K_U11, 
K_U12, K_U13, K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Ukazanie wyzwań z jakimi komunikacja naukowa musi się borykać w sferze merytorycznej, technologicznej i finansowej 
w  postępującej i dynamicznie rozwijającej się cyfryzacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP  

                                                           
7 Przedmiot obieralny w ramach bloku Bibliotekarstwo cyfrowe. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
8 Przedmiot obieralny w ramach bloku Zarządzanie nauką. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
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Infometria, 
webometria, 
bibliometria9 

    10    20 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_K03, 
K_K04, K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką wykorzystania metod ilościowych w badaniach dotyczących 
obiegu informacji w nauce (bibliometria, informetria) oraz w środowisku sieciowym (webometria). Studenci zapoznają się 
z  podstawowymi miarami oraz technikami ich obliczania jak również narzędziami wykorzystywanymi do prowadzenia tego typu 
badań (gromadzenie, przetwarzanie i analiza). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie (fakultatywne) 

        60 4   

Treści programowe  
Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna. 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 170+(60) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 853 
 

                                                           
9 Przedmiot obieralny w ramach bloku Zarządzanie nauką. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty   

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Język obcy  

 20       20 2 K_U11, K_U12, 
K_U13 

 

Treści programowe 

Zajęcia mają na celu przygotować studentów do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Język obcy 

         2  K_U11, K_U12, 
K_U13 

 

Treści programowe 
Egzamin z języka na poziomie B2. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP + EU 

 

Klasyfikacja i 
organizacja wiedzy 

10    10    20 2 K_W01, K_W03, K_W07, 
K_U01, K_U03, K_U06, 
K_K01, K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Wykład poświęcony jest zasadom organizacji wiedzy za pomocą struktur hierarchicznych (taksonomicznych). Omawiane są zasady 
konstrukcji hierarchicznych systemów organizacji wiedzy oraz ich zastosowanie. 
Laboratorium: opanowanie umiejętności stosowania Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w opisie rzeczowym dokumentów; 
Poznanie zasad budowania katalogów systematycznych opartych na klasyfikacji dziesiętnej; Opanowanie umiejętności 
wyszukiwania informacji według kryterium klasyfikacyjnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP + T 

 

Sektor GLAM - 
zajęcia 
terenowe 

       15 15 2 K_W05, K_W06, K_W07, 
K_W09, K_U09, K_U10, 
K_U11, K_U15, K_K03, 
K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Akronim GLAM, czyli galerie, biblioteki, archiwa i muzea, zawiera w sobie instytucje publiczne, które odpowiedzialne są za 
zbieranie, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego. Zajęcia poświęcone będą więc charakterystyce wybranych 
instytucji kultury w Polsce i na świecie (historycznie i współcześnie). Zajęcia terenowe mają na celu analizę działalności, specyfiki, 
problemów i miejsca w środowisku cyfrowym wybranych instytucji kultury (publicznych i niepublicznych). W trakcie spotkań 
instytucje te będą omawiane w kontekście idei GLAM, czyli propagowania szerokiego i otwartego dostępu do dóbr kultury przez 
galerie, biblioteki, archiwa i muzea. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne - prezentacja  
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Metodyka pracy z 
młodzieżą i 
dorosłymi10 

    10    10 4 K_W06, K_W08, K_W09, 
K_U08, K_U09, K_U11, 
K_U12, K_U14, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem zajęć jest pokazanie jak można wypracować „przyjemność czytania” wśród dorosłych, ze zwróceniem szczególnej uwagi 
na bibliotekę, która powinna być miejscem, gdzie użytkownicy uczestniczą w zajęciach motywujących do czytania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Praca z 
użytkownikiem o 
specjalnych 
potrzebach11 

    10    10 4 K_W06, K_W08, K_W09, 
K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U11, K_U12, K_U14, 
K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Zajęcia wprowadzają w tematykę pracy w instytucjach kultury, zwłaszcza w bibliotekach, z grupami użytkowników o specjalnych 
potrzebach (m.in. osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, z niepełnosprawnością ruchową, o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, nieneurotypowych). Przedmiot porusza również kwestie zapewniania dostępności oraz projektowania 
uniwersalnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

Wstęp do 
projektowania 
baz danych i 
repozytoriów 
cyfrowych12 

    10    10 4 K_W05, K_W07, K_U04, 
K_U06, K_U10, K_U14, 
K_U15, K_K01 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

                                                           
10 Przedmiot obieralny w ramach bloku Animacja kultury. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
11 Przedmiot obieralny w ramach bloku Animacja kultury. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
12 Przedmiot obieralny w ramach bloku Bibliotekarstwo cyfrowe oraz Zarządzanie nauką. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
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Treści programowe  

Przedmiot wprowadza studentów w problematykę baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem relacyjnych baz danych. 
Przedstawia zagadnienia związane z projektowaniem systemów bazodanowych, od postawienia problemu (analizy potrzeb), aż 
po implementację wybranego systemu i jego optymalizację. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Wystawy cyfrowe 

    10    10 4 K_W05, K_W07, K_U04, 
K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U14, K_U15, K_K01 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

W czasie zajęć studenci poznają praktyczne zasady projektowania i zarządzania wystawami cyfrowymi. Od selekcji pod kątem 
dostępności zasobów i potrzeb odbiorców, przez przygotowanie obiektów, ich opracowanie (w tym opisy dostosowane do grup 
o  szczególnych potrzebach), udostępnianie i promocję. Przedmiot o charakterze praktycznym, uwzględnia aspekty prawne, 
techniczne i procesowe oraz podstawy wystawiennictwa w przestrzeni nowych mediów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

Wstęp do 
programowania13 

    10    10 4 K_W02, K_W07, K_W09, 
K_W14, K_U04, K_U06, 
K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest przygotowanie do tworzenia projektów stron i serwisów internetowych (np. HTML, CSS), także z 
wykorzystaniem systemów zarządzania treścią (CMS, a także aplikacji oraz pracy z dużymi zasobami danych (np. R, Python). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

                                                           
13 Przedmiot obieralny w ramach bloku Zarządzanie nauką. Student wybiera przedmioty w ramach 2 bloków tematycznych. 
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Praktyki zawodowe 2 

       60 60 3 K_W06, K_W07, K_U04, 
K_U06, K_U07, K_U10, 
K_U14, K_U15, K_K01, 
K_K04, K_K05, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Praktyki umożliwiają zapoznanie studenta z naturalnym warsztatem pracy. Głównymi tematami praktyki są: zasady organizacji 
biblioteki wynikające z jej miejsca w sieci bibliotek w Polsce, roli w nauce, oświacie i kulturze, funkcji w społeczeństwie oraz 
uwarunkowań ekonomicznych; ogólne problemy organizacji biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień gromadzenia, 
przechowywania, ochrony, zabezpieczenia i konserwacji zbiorów; wyćwiczenie umiejętności formalnego opracowania zbiorów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne – opinia opiekuna praktyk oraz opinia podmiotu, w którym odbywały się praktyki + dzienniczek praktyk 

Proseminarium 
metodologiczne 2 

  10      10 2 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U10, 
K_U11, K_U12, K_K01, 
K_K02, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Zdefiniowanie szeroko rozumianego pojęcia nauka, poznanie całego procesu postępowania badawczego, języka specyficznego 
dla poszczególnych metodologii nauk społecznych, budowy twierdzeń w naukach społecznych; objaśnienie prawidłowości 
w  nauce; klasyfikacji badań. Zapoznanie z różnego typu narzędziami, technikami i metodami badań stosowanymi przede 
wszystkim w naukach społecznych, ale też humanistycznych i ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
wykorzystywanych w bibliologii. Na zajęciach studenci podejmują krytyczną refleksję nad swoim procesem uczenia się oraz 
rozwojem naukowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 165 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, p oziomu i profilu (dla całego cyklu): 853 
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Rok studiów: trzeci  

Semestr: piąty 
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Seminarium 
dyplomowe 

  20      20 7 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W10, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, 
K_U12, K_U15, 
K_K01, K_K02, 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  
Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: terminologia, metodologia, konstruowanie wypowiedzi, zasady 
tworzenia i redagowania tekstów naukowych, źródła – ich selekcja i weryfikacja, analiza materiału badawczego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne – zaliczenie np. na podstawie konspektu pracy, jednego z rozdziałów. 

Warsztaty 
kreatywnego pisania 

     10   10 2 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U08, 
K_U10, K_U12, 
K_U13, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z kreatywnym tworzeniem tekstu. Student w trakcie zajęć poznaje podstawowe 
narzędzia tworzenia narracji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Tworzenie 
materiałów 
informacyjnych, 
edukacyjnych i 
naukowych 

    20    20 4 K_W04, K_W08, K_U06, 
K_U08, K_U10, K_U12, 
K_K02, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Studenci zdobywa praktyczne umiejętności w zakresie opracowania i tworzenia materiałów naukowych, edukacyjnych 
i  promocyjnych (drukowanych i internetowych) np. w programie InDesign. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 
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Podstawy 
organizacji i 
zarządzania 
instytucjami kultury, 
edukacji i nauki 

 10       10 3 K_W01, K_W03, K_W06, 
K_U03, K_U09, K_U14, 
K_K02, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z: poglądami i podstawowymi nurtami w zakresie organizacji i zarządzania 
instytucjami kultury i nauki; najważniejszymi zagadnieniami związanymi z organizacją i zarządzaniem instytucjami non profit, ze 
szczególnym uwzględnieniem bibliotek; metodami wykorzystywanymi w realizacji poszczególnych komponentów w zakresie 
organizacji i zarządzania; zdobycie wiedzy, a przede wszystkim umiejętności pozwalających na ocenę funkcjonowania określonej 
instytucji kultury. Zaprezentowanie najbardziej popularnych metod ewaluacyjnych i autoewaluacyjnych, różnorodnych form 
i  ewentualnych skutków oceny cząstkowej lub/i całościowej w ich zastosowaniu praktycznym. Wykonanie analizy strukturalnej 
i  funkcjonalnej odnoszącej się do rzeczywistej pracy wybranej/wybranych instytucji kultury. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 

Kierunki rozwoju 
współczesnego 
bibliotekarstwa 

 10       10 3 K_W01, K_W03, K_W06, 
K_W09, K_U01, K_U03, 
K_U05, K_U011, K_K01, 
K_K02, K_K05, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Uporządkowanie informacji na temat zmian we współczesnym bibliotekarstwie i bibliotekoznawstwie, omówienie nowych funkcji 
pełnionych przez biblioteki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU 

Systemy 
biblioteczne 

    10    10 3 K_W05, K_W07, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Omówienie historii automatyzacji, zagadnień rynku zautomatyzowanych systemów komputerowych dla bibliotek oraz procedur 
zakupu systemu i jego instalacji w bibliotece. Prezentowane są funkcje systemów i ich wpływ na funkcjonowanie biblioteki. 
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Omawiane są zagadnienia normalizacyjne związane z automatyzacją bibliotek oraz wybrane szczegółowe problemy automatyzacji, 
np. retrokonwersja katalogów, dostęp do dokumentów pierwotnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne - praca pisemna  

 

Informacja 
specjalistyczna14 

    10+
10 

   20 2x2=4 K_W06, K_W09, K_U05, 
K_U14, K_U15, K_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat specjalistycznych źródeł informacji z zakresu: kultury, edukacji, biznesu, nauki 
i techniki, zdrowia oraz prawa. Student wybiera dwa z proponowanych sześciu bloków tematycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie (fakultatywne) 

        60 4 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_U02, K_U05, K_U15, 
K_K02 

 

Treści programowe  
Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

                                                           
14 Przedmiot obieralny. Student wybiera 2 z proponowanych 6 bloków tematycznych. 
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Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 100+(60) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 853 
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Seminarium 
dyplomowe 

  20      20 7 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W10, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U05, K_U12, K_U15, 
K_K01, K_K02, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: terminologia, metodologia, konstruowanie wypowiedzi, zasady 
tworzenia i redagowania tekstów naukowych, źródła – ich selekcja i weryfikacja, analiza materiału badawczego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca dyplomowa 

Prawo i etyka w 
działalności 
instytucji kultury i 
nauki 

10        10 3 K_W10, K_U03, 
K_U05, K_K04, K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Podstawy prawne wykonywania zawodu (zarządzającego nauką, bibliotekarza, naukowca); problemy etyczne prowadzenia badań 
naukowych; podstawy prawa autorskiego (prawo do autorstwa utworu, naruszenie prawa autorskiego); utwór naukowy - aspekty 
prawne i praktyczne; kodeks dobrych praktyk w pracy w instytucjach kultury i nauki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP  

 

Źródła finansowania 
bibliotek 

     10   10 3 K_W06, K_W09, K_U04, 
K_U05, K_U08, K_U14, 
K_K01, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Przygotowanie do pozyskiwania funduszy na projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne; Podniesienie kompetencji w zakresie wiedzy 
dotyczącej możliwości oraz procedur obowiązujących przy pozyskiwaniu środków na zadania inwestycyjne w kulturze; 
wykształcenie umiejętności twórczego myślenia, o działaniu instytucji w kategoriach rynkowych i marketingowych.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 
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Kształtowanie relacji 
z mediami i 
partnerami 

 10       10 4 K_W03, K_W04, K_W08, 
K_W09, K_U04, K_U08, 
K_U10, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 
 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest przekazanie umiejętności w zakresie podstaw PR oraz media relations; nawiązywania skutecznych relacji 
z  mediami i partnerami 
naukowymi/biznesowymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Historia kultury  10       10 3 K_W06, K_W09, K_W13, 
K_U09, K_U10, K_U15, 
K_K05 

Historia 

Treści programowe  
Zapoznanie z przemianami w kulturze polskiej i europejskiej od XV-XIX wieku. Szczególny nacisk zostanie położony na 
wychowanie i edukację (domową, szkolną, organizowaną przez instytucje itp.). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Technologie 
mobilne i 
społecznościowe 

    10    10 4 K_W05, Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Zajęcia koncentrują się na problemach wykorzystania mobilnych i społecznościowych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w celu tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania multimedialnych treści. Pod uwagę zostaną wzięte zarówno 
narzędzia internetu drugiej generacji, jak i aplikacje mobilne wspomagające realizację procesów informacyjnych. Celem zajęć jest 
ponadto wskazanie możliwości integracji funkcji mediów społecznościowych oraz aplikacji mobilnych w ramach hybryd aplikacji 
webowych – tzw. mashup. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 

Przedmioty 
fakultatywne  

         45 3 K_W02, K_W03, 
K_U01, K_U02, 
K_U05, K_U15, 
K_K02 

 

Treści programowe  
 Przedmioty fakultatywne mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 

kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna. 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie (fakultatywne)  

         30 2 K_W02, K_W03, 
K_U01, K_U02, 
K_U05, K_U15, 
K_K02 

 

Treści programowe  

 Obieralne przedmioty mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. Studenci mogą wybierać przedmioty z puli oferowanej przez Wydział lub z katalogu ogólnouniwersyteckiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 70+(75) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 853 
 

Efekty uczenia są zdefiniowane dla dodatkowej, fakultatywnej specjalności przygotowującej do zawodu nauczyciela. 
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Uwaga! Program kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela bibliotekarza ma charakter opcjonalny i może być realizowany zarówno na 
studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. Na studiach drugiego stopnia jest adresowany wyłącznie do  absolwentów studiów pierwszego stopnia na 
kierunku: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, których program obejmował kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela. 

 

 

 

Lp. 

 

Efekty uczenia się 

 

 

 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

W1 Podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfikę głównych środowisk wychowawczych i procesów w nich 

zachodzących; 

W2 Klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne; 

W3 Rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów; 

W4 Normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności pedagogicznej; 

W5 Zagadnienia edukacji włączającej, a także sposoby realizacji zasady inkluzji; 

W6 Zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i wynikające z nich zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji procesu 

kształcenia i wychowania 

W7 Sposoby projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej; 

W8 Strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych 

i  opiekuńczych, a także alternatywne formy edukacji; 

W9 Podstawy prawne systemu oświaty niezbędne do prawidłowego realizowania prowadzonych działań edukacyjnych; 

W10 Prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością; 

W11 Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz odpowiedzialności 

prawnej nauczyciela w tym zakresie, a także zasady udzielania pierwszej pomocy; 

W12 Procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i zakłócenia; 
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W13 Podstawy funkcjonowania i patologie aparatu mowy, zasady emisji głosu, podstawy funkcjonowania narządu wzroku i równowagi; 

W14 Treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich planowaniem; 

W15 Metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym zasobów internetowych, wspomagających nauczanie 

przedmiotu lub prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

U1 Obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz 

proponować rozwiązania problemów;  

U2 Adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań 

pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

U3 Rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny rozwój 

uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym; 

U4 Projektować i realizować programy nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów; 

U5 Projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne w zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych 

skierowanych do uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli; 

U6 Tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz 

modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia; 

U7 Podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać treści nauczania, 

zadania i formy pracy w ramach samokształcenia oraz promować osiągnięcia uczniów; 

U8 Rozwijać kreatywność i umiejętności samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów; 

U9 Skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych uczniów; 

U10 Wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem; 

U11 Monitorować postępy uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym szkoły; 
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U12 Pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi z trudnościami adaptacyjnymi związanymi 

z  doświadczeniem migracyjnym, pochodzącymi ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym lub z ograniczoną 

znajomością języka polskiego; 

U13 Odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną ucznia, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku; 

U14 Skutecznie realizować działania wspomagające uczniów w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych 

i  zawodowych; 

U15 Poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią dotyczącą 

edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej; 

U16 Posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu; 

U17 Udzielać pierwszej pomocy; 

U18 Samodzielnie rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii; 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K1 Posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego 

człowieka; 

K2 Budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami 

lub opiekunami ucznia, oraz włączanie ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej; 

K3 Porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania 

konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią; 

K4 Podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w edukacji włączającej; 

K5 Rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska; 

K6 Projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych 

instytucji; 

K7 Pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami 

uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej; 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów (zajęcia zaplanowane są na 4 semestry studiów II stopnia 
(magisterskich), można je zacząć realizować na studiach I stopnia (licencjackich), z zachowaniem kolejności ich realizacji).  
 
Rok pierwszy, semestr pierwszy  

Semestr kształcenia: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Punkty 
ECTS 

Grupa zajęć z rozp. 
MNiSW 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Pr I 

Psychologia dla 
nauczycieli 
 

30        1 B1 EP 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu jest prezentacja wiedzy psychologicznej w ujęciu, który ma walor aplikacyjny dla przyszłych nauczycieli, czyli pomaga 
zastosować wiedzę psychologiczną do rozumienia drugiego człowieka (ucznia/wychowanka), przebiegu procesów psychicznych 
i  zachowania w określonym środowisku/kontekście społecznym. Ponadto, wykład ma dostarczyć podstawowej wiedzy na temat 
nietypowego rozwoju oraz powszechnie występujących trudności wychowawczych.  Treści wykładu powinny zawierać przykłady ilustrujące 
opisywane zagadnienia. Wykład obejmuje następujące zagadnienia: psychologia jako nauka – teorie psychologiczne i ich weryfikacja; 
główne dziedziny psychologii i ich przydatność w pracy nauczyciela; procesy poznawcze i emocjonalne; emocje a poznanie – wzajemny 
wpływ, emocje a uczenie się, emocje a motywacja, emocje a samokontrola i samoregulacja; temperament i osobowość jako wyznaczniki 
różnic indywidualnych i funkcjonowania jednostki; procesy uczenia się – główne prawidłowości w świetle podstawowych teorii uczenia się 
i ich psychologiczne konsekwencje (zmiany osobowości, rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny); motywacja do działania – geneza, 
rodzaje, sposoby wzbudzania motywacji istotne dla uczenia się i wychowywania;  rozwój na przestrzeni całego życia – czynniki rozwoju, 
zmiana rozwojowa, rozwój od poczęcia do śmierci (z uwzględnieniem teorii przywiązania i rozwoju przywiązania); stadia rozwoju dziecka 
ważne z perspektywy edukacji szkolnej; spostrzeganie społeczne w ujęciu rozwojowym i rola nauczyciela w jego rozwoju; komunikacja 
werbalna i niewerbalna jako podstawa interakcji i relacji interpersonalnej; jednostka w grupie – role, normy, struktura, procesy grupowe, 
kierowanie grupą a funkcjonowanie jednostki; proces socjalizacji i wychowania w różnych stadiach życia z uwzględnieniem przyswajania 
norm moralnych; środowiska wychowawcze (rodzina, szkoła jako system z jawnym i ukrytym programem oraz jako instytucja 
wychowująca); rola kultury w kształtowaniu osobowości i wzorów zachowań jednostki; kryzysy rozwojowe na przestrzeni całego życia 
człowieka jako czynnik sprzyjający zachowaniom problemowym jednostki i jako wstęp do psychoprofilaktyki zawodu; wybrane zaburzenia 
rozwojowe i problemy wychowawcze uczniów o szczególnych wymaganiach edukacyjnych w kolejnych stadiach rozwoju z perspektywy 
potrzeb nauczyciela i jego współpracy z psychologiem szkolno-wychowawczym.   
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Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

B.1.W1; B.1.W2; B.1. W3; B.1.W4 

Pedagogika dla 
nauczycieli 
 

30        1 B2 EP 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem wykładu jest prezentacja teoretycznych podstaw wychowania oraz kluczowych zagadnień i problemów związanych z pracą 
nauczyciela w szkole. Podczas kursu poruszone zostaną następujące zagadnienia: teoria i wiedza naukowa w pedagogice oraz ich 
związek z modelami edukacyjnymi; podstawy ontologiczne nauczania; nauczycielska odpowiedzialność za świadomy wybór metod 
i  narzędzi edukacyjnych; teorie rozwoju człowieka a koncepcje pedagogiczne; transmisja wartości, formowanie i socjalizacja jako celowe 
i  ukryte działanie edukacyjne; indywidualizacja i personalizacja nauczania oraz edukacja włączająca; uczeń ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej; uczniowie wymagający wsparcia w zakresie funkcjonowania (ze względów kulturowych, 
rozwojowych, itd.); uwarunkowania instytucjonalne szkoły; struktura systemu edukacyjnego w Polsce na tle wybranych systemów na 
świecie; ustawa o systemie oświaty; podział kompetencji pracowników i organów szkolnych, dokumentacja szkolna; wielospecjalistyczne 
zespoły i formy ich współpracy; rola nauczyciela i etyka zawodowa; współpraca nauczyciela z rodzicami ucznia oraz innymi osobami 
i  podmiotami wspierającymi ucznia; charakterystyka wybranych modeli edukacyjnych; alternatywne formy edukacji. 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. 
MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

B.2.W.1; B2.W2; B2.W3; B2.W4; B2.W5; B.2.U3; B.2.K3; B.2.K4 

Rok pierwszy, semestr drugi 
Semestr kształcenia: drugi 

Pedagogika 
 

   30     1,5 B2 Pr/Poj 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć jest ukazanie podstawowych aspektów pracy w szkole oraz kształtowanie umiejętności, niezbędnych w zawodzie nauczyciela. 
W ramach kursu podjęte zostaną następujące zagadnienia: wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia, diagnoza specjalnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży; praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; wsparcie funkcjonowania 
ucznia w grupie; adaptacja ucznia spostrzeganego jako inny; rozwiązywanie konfliktów w grupie, mediacje rówieśnicze; sytuacje krytyczne 
w klasie/szkole; zjawiska agresji i przemocy oraz wpływ grup nieformalnych; kierowanie klasa szkolną; nauczyciel – lider; praca zespołowa 
nauczycieli i zasady komunikacji w szkole; praca z rodzicami/opiekunami w zakresie edukacji i wychowania; program wychowawczy; 
zagrożenia dzieci i młodzieży, uzależnienia (między innymi od środków psychoaktywnych i komputera); tutoring; personalizacja nauczania; 
doradztwo zawodowe; samorozwój i jakość pracy nauczyciela; dokumenty i procedury szkolne; placówki i instytucje edukacyjne 
wspierające prace nauczyciela; cechy i zadania nauczyciela angażującego uczniów (np.w ramach cooperative learning). 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

B2.W1; B2.W2; B2.W4; B.2.W5; B.2.W6; B2.W7; B.2.U4; B.2.U5; B.2.U6; B.2.U7; B.2.K1; B.2.K2 

Psychologia 

   30     1,5 B1 T 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem ćwiczeń jest refleksja nad treściami wprowadzonymi na wykładzie z psychologii dla nauczycieli oraz elaboracja wybranych 
zagadnień z psychologii poprzez dyskusję inspirowaną wskazaną lekturą i przykładami z realnych sytuacji szkolnych.  Kolejne zagadnienia: 
Psychologia jako nauka służebna w pracy nauczyciela; rola i powinności nauczyciela jako osoby kierującej uczeniem się uczniów i jako 
wychowawcy; trudności psychologiczne roli nauczyciela a wypalenie zawodowe; uczeń jako podmiot uczenia się – kompetencje poznawcze 
i meta-poznawcze, syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych; uczeń jako członek grupy – popularność z pozycja w grupie, akceptacja 
i obrzucenie przez rówieśników; uczeń w kolejnych fazach życia – potrzeby, wyzwania, kryzysy i zachowania problemowe ucznia oraz 
trudności wychowawcze; rodzina jako system i jako środowisko pierwotnej socjalizacji; interakcyjne podejście do wychowania na terenie 
rodziny; czynniki wpływające na postrzeganie ucznia przez nauczyciela i nauczyciela przez uczniów, budowanie relacji nauczyciel-uczeń 
i  rola komunikacji w tym procesie; współpraca nauczyciela z rodzicami, innymi nauczycielami i psychologiem szkolnym (z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną). 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

B.1.W5; B.1.U1; B.1.U2; B.1.U5; B.1.U6 
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Metodyka pracy z 
czytelnikiem 
dziecięcym 

15      30  4 D1 EP 
Proj. 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Omówione są formy i metody pracy, typowe dla pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym w bibliotekach. Działania podejmowane 
w polskich bibliotekach przedstawione na tle międzynarodowych wytycznych i pracy bibliotek zagranicznych. Scharakteryzowany zostanie 
czytelnik dziecięcy i młodzieżowy z uwzględnieniem kształtowania się zaitneresowań czytelniczych. Omówione zostaną ważne elementy 
organizacyjne bibliotek dziecięcych i młodzieżowych m. in. lokalizacja, lokal, zbiory, pracownicy, działalność. Przedstawione zostaną 
projekty realizowane przez biblioteki publiczne z myślą o dzieciach do 3 lat, dzieciach i młodzieży. Szczegółowo omówione zostaną takie 
działania bibliotek jak: booktalking, prezentacja życia i twórczości wybranego autora dla dzieci lub młodzieży, głośne czytanie, opowiadanie, 
spotkanie autorskie itp. W ramach zajęć przewidziana jest wycieczka do biblioteki dziecięcej i multicentrum. 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

C.W3, C.W4, C.W5, C.W7, C.U1, C.U2, C.U3, C.U8, C.K1 

Emisja głosu 

     30   1 C Inne (ćwiczenia 
praktyczne) 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podstawowa wiedza z zakresu budowy aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Ćwiczenia z zakresu techniki oddychania, 
artykulacji, emisji głosu w mowie, usprawnienie motoryki ciała w korelacji ze słowem, ćwiczenia rozluźniające oraz na koncentrację 
i  podzielność uwagi, pracę nad tekstem. 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

C.W7, C.U7, C.U8, C.K2 



44 
 

Podstawy 
dydaktyki 

   30     2 C Proj 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia: szkoła tradycyjna a współczesne jej koncepcje; cele nauczania i ich 
formułowanie; program nauczania i jego realizacja, planowanie pracy dydaktycznej oraz budowanie rozkładu treści nauczania; metody 
nauczania, w tym metody aktywizujące oraz uczenie się kooperacyjne; podręczniki szkolne i ich wykorzystanie w nauczaniu-uczeniu się; 
technologie informacyjne i ich wykorzystanie w pracy nauczyciela; programy edukacyjne oraz zasoby internetowe wspomagające 
nauczanie-uczenie się; projektowanie lekcji szkolnej i zasady pisania scenariuszy zajęć; innowacje metodyczne i organizacyjne w pracy 
nauczyciela (np. lekcje odwrócone); organizacja działań edukacyjnych w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; proces 
komunikacji w klasie szkolnej i jego znaczenie dla dobrej edukacji; język nauczyciela jako narzędzie dydaktyczne. techniki budowania 
wykładu i zadawania pytań; proces oceniania uczniów w szkole. zasady i metody oceniania; nauczycielskie narzędzia diagnozy procesu 
i  efektów uczenia się;  zadania „refleksyjnego praktyka”; ocena efektywności pracy szkoły; pojęcie edukacyjnej wartości dodanej. 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

C.W1., C.W2., C.W3.; C.W4., C.W5.; C.W6.; C.W7.; C.U1.; C.U2.; C.U3.; C.U4; C.U5.; C.U6.; C.U8.; C.K1.; C.K2. 

 
Rok drugi, semestr trzeci 

Semestr kształcenia: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Punkty 
ECTS 

Grupa zajęć z rozp. 
MNiSW 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Pr I 

Psychologia – 
warsztaty 
zintegrowane 

     30   2  Ocena aktywności na 
zajęciach; Proj. 
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu 

Celem zajęć odwołujących się do doświadczeń studentów z praktyk zawodowych jest rozpoznanie i ćwiczenie kompetencji, koniecznych 
do efektywnego podejmowania zadań nauczyciela, w tym m.in.: zapoznanie się i ćwiczenie praktycznego wykorzystania narzędzi 
komunikacyjnych w rzeczywistości szkolnej,  rozpoznawanie i rozumienie procesów rozwojowych i emocjonalnych, oraz  ich znaczenie dla 
pracy nauczyciela, poszerzenie świadomości swojego sposobu funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, wzbudzanie 
autorefleksyjności studentów specjalizacji nauczycielskich. Warsztaty zintegrowane z realizacją praktyk zawodowych poświęcone są 
następującym zagadnieniom: charakterystyka relacji nauczyciel – uczeń; wpływ procesów postrzegania społecznego na relacje nauczyciel 
– uczeń; zmiany rozwojowe okresu adolescencji; zadania nauczyciela jako osób wspierającej uczniów w okresie dorastania; rola 
nauczyciela jako kierownika grupy i style kierowania klasą; uczeń jako element systemu szkolnego i członek klasy jako grupy społecznej; 
charakterystyka relacji nauczyciele – rodzice; kompetencje konieczne do budowania porozumienia z rodzicami i jego znaczenie w pracy 
nauczyciela dla procesu dydaktycznego i wychowawczego; komunikacja jedno- i  dwustronna; cyrkularność komunikacji; bariery 
komunikacyjne; słuchanie jako celowa i świadoma aktywność; zachowania werbalne i niewerbalne facylitujące aktywne słuchanie; 
charakterystyka zachowań asertywnych i czynniki je facylitujące; udzielanie informacji zwrotnych; wpływ procesów intrapersonalnych na 
porozumienie i komunikację; komunikaty wspomagające motywację uczniów do nauki; rozpoznawanie konfliktów i sposoby 
konstruktywnego reagowania w szkolnych sytuacjach konfliktowych, współpraca z psychologiem szkolnym, PPP i innymi instytucjami, 
szczególnie w opiece nad uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych; identyfikacja czynników sprzyjających wypaleniu 
zawodowemu; identyfikacja czynników chroniących przed wypaleniem zawodowym. 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

B1.W2, B1.W3, B1.W4, B1U1, B1U2, B1.U4, B1.U5, B1.U6, B1.K2 

Pedagogika – 
warsztaty 
zintegrowane 

     30   2 B2 Pr 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Celem zajęć zintegrowanych z realizacją praktyk zawodowych jest przygotowanie do dokonywania refleksji pedagogicznej w wyniku 
krytycznej analizy praktyki edukacyjnej z wykorzystaniem zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw wychowania i różnych aspektów 
pracy nauczyciela w szkole. W ramach kursu podjęte zostaną następujące zagadnienia: filozofia edukacyjna oraz przejawy ukrytego 
programu obecne w architekturze szkoły oraz aranżacji sal lekcyjnych i innych pomieszczeń; wykorzystywanie  dokumentów szkolnych 
w  codziennej praktyce edukacyjnej ( statut, program wychowawczo-profilaktyczny, plan pracy szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, 
program współpracy z rodzicami); procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych; udzielanie pierwszej pomocy; rola i obowiązki 
nauczyciela wychowawcy klasy; tworzenie klimatu edukacyjnego, integracja i inkluzja uczniów, animowanie życia społeczno-kulturalnego, 
wspieranie samorządności i autonomii uczniów; style kierowania i komunikowania się z klasą oraz sposoby utrzymywania dyscypliny; 
sposoby organizowania sytuacji edukacyjnych podczas zajęć lekcyjnych; zastosowanie różnych metod uczenia się, wykorzystanie różnych 
środków dydaktycznych i form  organizacyjnych  w pracy i komunikowaniu się z uczniami; typy oceniania szkolnego a motywacja do uczenia 



46 
 

się; szkolna dokumentacja uczniów: księga uczniów, arkusze osiągnięć uczniów, dzienniki elektroniczne, świadectwa szkolne; poznawanie 
uczniów –  obserwacja ich funkcjonowania na terenie klasy, szkoły oraz analiza zdarzeń krytycznych; różne metody rozwiązywania 
trudności wychowawczych (współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym, poradnią wychowawczo-zawodową, policją, innymi 
instytucjami oświatowymi); zapobieganie trudnościom w uczeniu się i ich wczesne wykrywanie, wsparcie uczniów ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia; konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych; 
doskonalenie zawodowe nauczycieli - identyfikacja i rozwój własnych potrzeb zawodowych, indywidualne strategie radzenia sobie 
z  trudnościami, stres i nauczycielskie wypalenie zawodowe. 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

B.2.W2; B.2.W3; B.2.U3; B.2.U6; B.2.K1; B.2.K2; B.2.K3; B.2.K4 

Nowe 
technologie w 
dydaktyce 
 

    30    4 D1 Proj. 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu  

Poznawanie najnowszych technologii w zakresie przekazu wiedzy w instytucjach oświaty szkolnej i pozaszkolnej. Najważniejsze cele, 
zadania i metody dydaktyczne. Projekt własny ścieżki dydaktycznej, która obejmuje przekaz wiedzy na określony temat z zastosowaniem 
nowoczesnych form i metod dydaktycznych. 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia 
się z rozp. MNISW 
z 25 lipca 2019 r.   

D1/W4, D1/W5, D1/U2, D1/U3, D1/U4, D1/U5, D1/U7, D1/K1, D1/K4D1/K5D1/K6D1/K7D1/K8 

Praktyka 
psychologiczno-
pedagogiczna 

      30  1 B3 Portfolio 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Student obserwuje lekcji prowadzone przez nauczycieli i ewentualnie pomaga w ich przygotowaniu. Samodzielne przygotowuje i prowadzi 
lekcji wykorzystujących dokumenty gromadzone w bibliotece oraz nowe technologie stosowane w dydaktyce, lekcji uczących korzystania 
z wyżej wymienionych środków dydaktycznych. Tematy prowadzonych przez praktykantów lekcji powinny być realizowane według 
obowiązującej „Podstawy programowej” a zwłaszcza tematów z działu „Samokształcenie” (Podstawa nauczania j. polskiego) - zależnie 
od możliwości szkoły oraz potrzeb dydaktycznych nauczycieli. Zwraca uwagę na różnego rodzaju dysfunkcje występujące wśród uczniów 
i poznaje sposoby postępowania i wspomagania. 

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia się 
z rozp. MNISW z 25 
lipca 2019 r.   

B.3.W1., B.3.W3., B.3.W3., B.3.U1., B.3.U.2., B.3.U.3., B.3.U.4., B.3.U.5., B.3.U.6., B.3.K.1.         

 
Rok drugi, semestr czwarty 

Semestr kształcenia: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Punkty 
ECTS 

Grupa zajęć z rozp. 
MNiSW 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 

do przedmiotu 

W K S Ć L Wr Pr I 

Dydaktyka w 
bibliotece szkolnej 

   40     4 D1 Proj. 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przedmiot uczy metodyki prowadzenia lekcji w oparciu o dobrze zorganizowane zbiory biblioteki szkolnej, zarówno dla ucznia jak 
nauczyciela. Uczy tworzenia warsztatu informacyjno-bibliograficznego potrzebnego do sprawnego funkcjonowania biblioteki szkolnej oraz 
do realizacji dydaktyki i innych zadań. Ćwiczenia polegają m.in. na dokładnym poznaniu aktualnych podstaw programowych dla szkoły 
podstawowej, gimnazjum i liceum, uczestnictwie w lekcjach pokazowych prowadzonych przez nauczycieli, na samodzielnym 
przygotowaniu konspektów lekcji oraz ich prowadzeniu.  

Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia się 

D1.W1, D1.W2, D1.W3, D1.W4, D1.W5, D1.W6, D1.E, D1.W8, D1.W9, D1.W10, D1.W11, D1.W12, D.W13, D1.W14, D1.W15, 
D1.U1D1.U2, D1.U3, D1.U4, D1.U5, D1.U6, D1.U7, D1.U8, D1.U9, D1.U10, D1.U11, D1.K1, D1.K2. D1.K3, D1.K4, D1.K5, D1.K6, D1.K7, 
D1.K8, D1.K9 
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z rozp. MNISW z 25 
lipca 2019 r.   

Praktyka 
pedagogiczna 

      120  4 D2 Test (dzienniczek praktyk, 
opinia opiekuna) 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Praktyka może być realizowana w całości w jednej bibliotece szkolnej, można też realizować ją w 2 lub 3 placówkach – w bibliotece 
szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Jeżeli student nie korzysta z ofert bibliotek szkolnych współpracujących z kierunkiem studiów 
przy realizacji praktyk to może zaproponować swoją bibliotekę szkolną. Po jej zgłoszeniu, koordynator nawiązuje kontakt 
z  zaproponowaną placówką i ustala szczegóły realizacji praktyki.  
Cele praktyki jest: 
1. Przygotowanie pedagogiczne studenta kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo do pracy w bibliotece szkolnej jako 
przyszłego nauczyciela-bibliotekarza. 
2. Zaznajomienie studentów z organizacją i funkcjonowaniem biblioteki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem jej znaczenia dla 
uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły a także rodziców. 
3. Poznanie roli szkolnej biblioteki w realizowaniu zadań szkoły, programu dydaktycznego oraz procesu wychowawczego. 
4. Zaznajomienie studentów z miejscem szkoły a tym samym biblioteki szkolnej w obecnym systemie oświatowym i działaniach 
środowiskowych. 
Student w czasie trwania praktyki winien wykonywać wszystkie bieżące prace biblioteki i w miarę możliwości wziąć udział w następujących 
czynnościach: dokonuje zakupu nowych książek, opracowuje zbiory (w wymiarze nie większym niż 1/4 czasu trwania praktyki). 
Udostępnia zbiory indywidualnie uczniom i nauczycielom. Prowadzi zajęcia z grupami czytelników. Obserwuje lekcji prowadzone przez 
nauczycieli i ewentualnie pomaga w ich przygotowaniu. Samodzielne przygotowuje i prowadzi lekcji wykorzystujących dokumenty 
gromadzone w bibliotece oraz nowe technologie stosowane w dydaktyce, lekcji uczących korzystania z wyżej wymienionych środków 
dydaktycznych. Tematy prowadzonych przez praktykantów lekcji powinny być realizowane według obowiązującej „Podstawy 
programowej” a zwłaszcza tematów z działu „Samokształcenie” (Podstawa nauczania j. polskiego) - zależnie od możliwości szkoły oraz 
potrzeb dydaktycznych nauczycieli. Poznaje sposoby prowadzenia dokumentacji biblioteki, przygotowywania i opracowywania 
sprawozdawczości opisowej oraz statystycznej a także metod promowania biblioteki w szkole i w środowisku. 
Student jest zobowiązany do prowadzenia dziennika praktyk lub przedłożenia pisemnego raportu o odbytej praktyce wraz z oceną 
nauczyciela - opiekuna bądź kierownika praktyk. Na tej podstawie uczelniany opiekun praktyk weryfikuje osiągnięte efekty i wpisuje 
zaliczenie praktyki. 
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Symbole 
szczegółowych 
efektów uczenia się 
z rozp. MNISW z 25 
lipca 2019 r.   

D.2/W1, D2/W2, D.2/W3, D2/U1, D.2/U2, D2/U3, D2/K1 

 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  

– W – wykład 

– K – konwersatorium 

– S – seminarium 

– Ć – ćwiczenia 

– Wr – warsztaty 

– Pr - praktyki 

– I - inne (należy podać jakie) 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 

– EP – egzamin pisemny 

– T – test 

– E – esej 

– Proj – projekt 

– Pr – praca pisemna (np. konspekty lekcji) 

– DP – dzienniczek praktyk 

– Inne (należy podać jakie) 

 

 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano kierunek 
studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 

Procentowy udział liczby punktów 

ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
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Nauki społeczne Nauki o komunikacji społecznej i mediach 76% 

Nauki społeczne Psychologia 5% 

Nauki społeczne Socjologia 2% 

Nauki humanistyczne Historia 5% 

Nauki humanistyczne Językoznawstwo 2% 

Nauki humanistyczne Filozofia 1% 

Nauki humanistyczne Literaturoznawstwo 2% 

”. 
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Załącznik nr 25 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 70 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW  

informatyka 

nazwa kierunku studiów informatyka 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Computer Science 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6  

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat  

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 
lub innych osób prowadzących zajęcia 

97,5 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki ścisłe i przyrodnicze informatyka 100% tak 

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
w zaawansowanym stopniu podstawowe pojęcia z zakresu analizy matematycznej, algebry, 
matematyki dyskretnej (elementy logiki i teorii mnogości, kombinatoryki i teorii grafów), metod 
probabilistycznych i statystyki (ze szczególnym uwzględnieniem metod dyskretnych)  

P6S_WG  

K_W02 
teoretyczne podstawy z zakresu programowania, algorytmów i złożoności, architektury systemów 
komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, wybranych języków 
i  paradygmatów programowania, baz danych, inżynierii oprogramowania 

P6S_WG  

K_W03 
w zaawansowanym stopniu podstawowe konstrukcje programistyczne (przypisanie, instrukcje 
sterujące, wywoływanie podprogramów i przekazywanie parametrów, deklaracje i typy, mechanizmy 
abstrakcji) oraz pojęcia składni i semantyki języków programowania  

P6S_WG  
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K_W04 
podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów (projektowanie 
strukturalne, rekurencja, metoda dziel i rządź, programowanie z nawrotami, poprawność, metoda 
niezmienników, złożoność obliczeniowa)  

P6S_WG  

K_W05 
podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (reprezentacja danych liczbowych, 
arytmetyka i błędy zaokrągleń, tablice, napisy, zbiory, struktury, pliki, wskaźniki i referencje, struktury 
wskaźnikowe, listy, stosy, kolejki, drzewa i grafy)  

P6S_WG  

K_W06 architekturę współczesnych systemów (reprezentacja danych, architektura procesora, podsystemy 
wejścia-wyjścia, pamięć, architektury wieloprocesorowe)  

P6S_WG  

K_W07 zasady działania systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów, 
współbieżności, szeregowania zadań i zarządzania pamięcią 

P6S_WG  

K_W08 zasady zarządzania informacją, w tym dotyczące systemów baz danych, modelowania danych, 
składowania i wyszukiwania informacji 

P6S_WG  

K_W09 

w stopniu ogólnym wybrane paradygmaty programowania i języki programowania (m.in. imperatywny, 
obiektowy, skryptowy, deklaratywny), pojęcie maszyny wirtualnej, w stopniu szczegółowym metody 
projektowania i programowania obiektowego (kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, 
dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas) 

P6S_WG  

K_W10 

metody z zakresu inżynierii oprogramowania, w tym projektowania (wzorce projektowe, architektura 
oprogramowania, analiza i projektowanie obiektowe), wykorzystania API, narzędzi i środowisk 
wytwarzania oprogramowania (narzędzia do analizy wymagań i modelowania, narzędzia do 
testowania, narzędzia do podglądu kodu, narzędzia do zarządzania konfiguracjami i wersjami 
oprogramowania), cyklu życia projektu informatycznego, specyfikacji oprogramowania, walidacji 
i  weryfikacji, utrzymywania oprogramowania (refaktoryzacji) 

P6S_WG  

K_W11 

technologie sieciowe, w tym podstawowe protokoły komunikacyjne, podstawowe mechanizmy 
zapewniania bezpieczeństwa (protokoły kryptograficzne, typy ataków sieciowych, mechanizmy 
obronne) oraz zasady budowy aplikacji sieciowych (modele wielowarstwowe w tym TCP/IP, model 
klient-serwer) 

P6S_WG  

K_W12 podstawy teorii języków formalnych (języki, wyrażenia regularne, gramatyki) i formalnych modeli 
obliczeniowych (automaty, automaty ze stosem, maszyny Turinga) 

P6S_WG  

K_W13 podstawowe pojęcia i techniki uczenia maszynowego P6S_WG  

K_W14 podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie informatyka P6S_WK  
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K_W15 ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę 
z  zakresu informatyki 

P6S_WK  

K_W16 

podstawowe aspekty prawne i społeczne informatyki, dotyczące m.in. odpowiedzialności zawodowej 
i etycznej, kodeksów etycznych, własności intelektualnej, prywatności i swobód obywatelskich, ryzyka 
i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi, zasady netykiety, zagrożenia związane 
z przestępczością elektroniczną 

P6S_WK  

K_W17 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w kontekście ról społecznych, jakie pełni informatyk P6S_WK  

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania zadań 

związanych z informatyką  P6S_UW  

K_U02 
pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować 

je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie 
P6S_UW  

 

K_U03 
oceniać przydatność różnych paradygmatów i związanych z nimi środowisk programistycznych do 

rozwiązywania różnego typu problemów P6S_UW 

K_U04 
porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych 

środowiskach, w tym w języku angielskim oraz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych P6S_UW  

K_U05 pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym P6S_UW  

K_U06 
czytać ze zrozumieniem programy zapisane w językach programowania bazujących na wybranych 

paradygmatach P6S_UW  

K_U07 
projektować, analizować pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej oraz programować 

algorytmy; wykorzystywać podstawowe techniki algorytmiczne i struktur danych P6S_UW  
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K_U08 
posługiwać się przyjętymi formatami reprezentacji różnego rodzaju danych stosownie do sytuacji 

(liczby, tablice, tekst) pamiętając o ich ograniczeniach, np. związanych z arytmetyką komputera P6S_UW  

K_U09 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie P6S_UU 

K_U10 opisywać problemy związane z wykonywaniem programów współbieżnych P6S_UW  

K_U11 
definiować języki formalne z pomocą gramatyk i automatów oraz operować abstrakcyjnymi modelami 

obliczeń ze szczególnym uwzględnieniem maszyn Turinga P6S_UW  

K_U12 zaprojektować i skonstruować proste aplikacje sieciowe  P6S_UW  

K_U13 
dbać o bezpieczeństwo danych, w tym o ich bezpieczne przesyłanie; posługiwać się narzędziami 

kompresji i szyfrowania danych P6S_UW  

K_U14 
tworzyć proste, bezpieczne aplikacje internetowe z wykorzystaniem baz danych oraz projektować dla 

nich wygodny interfejs użytkownika P6S_UW  

K_U15 

budować proste systemy bazodanowe wykorzystujące przynajmniej jeden z najbardziej popularnych 

systemów zarządzania bazą danych oraz formułować zapytania do bazy danych w wybranym języku 

zapytań 
P6S_UW  

K_U16 

zrealizować projekt informatyczny, w szczególności zaprojektować i zrealizować prosty system 

informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi; tworzyć, oceniać i realizować plany 

testowania; efektywnie uczestniczyć w inspekcji oprogramowania; posługiwać się przynajmniej 

jednym z popularnych systemów zarządzania wersjami 

P6S_UW  

K_U17 
wykonać analizę wymagań dla systemu informatycznego oraz zaprojektować oprogramowanie 

zgodnie z metodyką obiektową, w szczególności posługując się wzorcami projektowymi P6S_UW  

K_U18 wykonać analizę istniejących rozwiązań informatycznych, w szczególności: ocenić, na podstawowym 

poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych, wybrać i zastosować właściwą 
P6S_UW  
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metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych, wykonać prostą analizę sposobu 

funkcjonowania systemu informatycznego i ocenić istniejące rozwiązania informatyczne, przynajmniej 

w odniesieniu do ich cech funkcjonalnych 

K_U19 stosować techniki nowoczesnej statystycznej analizy danych P6S_UW 

K_U20 

posługiwać się językiem obcym na poziomie średnio zaawansowanym (B2), oraz językiem angielskim 

w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji oprogramowania, podręczników 

i  artykułów informatycznych 
P6S_UK 

K_U21 
opisywać systemy informatyczne tak z użyciem specjalistycznej terminologii, jak i w sposób 

zrozumiały dla niefachowców; przygotować prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych P6S_UK 

K_U22 
planować i organizować pracę indywidualnie i w zespole, także o charakterze interdyscyplinarnym; 

zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów P6S_UO 

K_U23  brać udział w debacie - przedstawiać różne stanowiska oraz dyskutować o nich P6S_UK  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści P6S_KK  

K_K02 
pracy z poszanowaniem uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; 
przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje 
zawodu informatyka 

P6S_KR 

K_K03 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz 
wyszukiwania informacji w literaturze oraz zasięgania opinii ekspertów 

P6S_KK  

K_K04 wypełniania zobowiązań społecznych związanych z racjonalnym i bezpiecznym przetwarzaniem 
danych 

P6S_KO 

K_K05 realizowania projektów informatycznych nakierowanych na realizację interesu publicznego  P6S_KO  
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K_K06 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6S_KO  

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).   
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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których odnosi się 
przedmiot 
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Analiza 
matematyczna 1 
(w wersji 
standardowej lub z  
pakietem obliczeń 
symbolicznych) 

30   45     75 6 K_W01, K_U02, K_U09, 

K_K03 
matematyka 

Treści programowe  
Aksjomatyka liczb rzeczywistych, potęga rzeczywista, ciągi i szeregi liczbowe, granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej, 
rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

 

Geometria z 
algebrą liniową 

30   60     90 6 K_W01, K_U09, K_K03  matematyka 
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Treści programowe  
Podstawowe pojęcia i metody algebry liniowej dla informatyków: podstawowe struktury algebraiczne, wielomiany, przestrzenie 
liniowe, układy równań liniowych, eliminacja Gaussa, przekształcenia liniowe i funkcjonały, przestrzenie euklidesowe/unitarne, 
formy hermitowskie i symetryczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

 

Podstawy 
matematyki  

30   30     60 5 K_W01, K_U01, K_U02, 

K_U09, K_K03 
matematyka 

Treści programowe  
Najważniejsze pojęcia i metody teorii mnogości i logiki, w tym operacje na zbiorach, relacje i funkcje, relacje równoważności 
i  porządki, liczby naturalne, równoliczność, rachunek zdań, pojęcie dowodu formalnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

 

Wstęp do 
programowania 

60   60 30    150 12 K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_U01, K_U06, 

K_U08, K_K01, K_K02, 

K_K03  

informatyka 

Treści programowe  Podstawy programowania oraz projektowania, zapisywania, dowodzenia poprawności i analizy złożoności algorytmów.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i/lub egzamin ustny, projekt 

 
 



10 
 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 K_W16, K_U02, K_U09, 

K_K02, K_K03  
 

Treści programowe  
Ogólne pojęcia z tematyki ochrony praw własności intelektualnej, w tym podział praw własności intelektualnej, prawo autorskie, 
ochrona twórczości, zdolność i informacja patentowa, zasady prawa patentowego istotne z punktu widzenia kontekstu 
akademickiego.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

 

Szkolenie BHP 

       4 

(kurs 

internetowy) 

4 0,5 K_W14, K_U09, K_K03   

Treści programowe  
Podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementy prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej jak 
i  udzielania  pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 383 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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których odnosi się 
przedmiot 
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Analiza 
matematyczna 2 

(w wersji 
standardowej lub z 
pakietem obliczeń 
symbolicznych) 

30   60     90 6 K_W01, K_U02, K_U09, 

K_K03  
matematyka 

Treści programowe  
Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej, zbieżność ciągów i szeregów funkcyjnych, przestrzenie metryczne 
i  ciągłość funkcji wielu zmiennych, rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 
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Matematyka 
dyskretna 

45   60     105 7 K_W01, K_U01, K_U09, 

K_K03  
matematyka 

Treści programowe  
Podstawowe pojęcia kombinatoryki, teorii grafów i teorii liczb, w tym: sumy skończone, współczynniki dwumianowe, 
permutacje i podziały, funkcje tworzące, podzielność i rozkład na czynniki pierwsze, arytmetyka modularna, elementy 
kryptografii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

 
 

Architektura 
komputerów i 
systemy 
operacyjne 

30    30    60 6 K_W02, K_W06, K_W07, 

K_U02, K_U09, K_K01, 

K_K02, K_K03  

informatyka 

Treści programowe  
Budowa i zasady działania współczesnych komputerów, programowanie niskopoziomowe, interfejs binarny aplikacji,  rola 
i  zadania systemu operacyjnego, techniki zarządzania podstawowymi zasobami sprzętowymi komputera: procesorem, 
pamięcią operacyjną i urządzeniami wejścia-wyjścia. 

Programowanie 
obiektowe 

30    60    90 8 K_W02, K_W09, K_W10, 

K_U02, K_U05, K_U09, 

K_U16, K_U17, K_K01, 

K_K02, K_K03  

informatyka 

Treści programowe  
Podstawowe pojęcia i zagadnienia występujące w programowaniu obiektowym: klasy, obiekty, kapsułkowanie, dziedziczenie, 
polimorfizm oraz podstawy projektowania obiektowego oraz formalizmy do zapisywania projektów i programów obiektowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i/lub egzamin ustny i/lub projekt 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i/lub egzamin ustny i/lub projekt 

 
 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 

30*        30* 3   

Treści programowe  Przedmiot niezwiązany z kierunkiem studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę lub egzamin.  

 

Wychowanie 
fizyczne 

   30     30    

Treści programowe  
Kształtowanie zdrowego stosunku do ciała i jego fizycznego funkcjonowania oraz budowanie dojrzałych postaw wobec 
otoczenia społecznego. Kształtowanie nawyku oddawania się aktywności fizycznej, troski o sprawność i prawidłową postawę 
ciała.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 405 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Algorytmy i 
struktury danych 

30   30 30    90 9 K_W02, K_W04, K_W05, 

K_U01, K_U02, K_U07, 

K_U09, K_K01, K_K02, 

K_K03  

informatyka 

Treści programowe  
Projektowanie i analiza algorytmów. Przegląd podstawowych algorytmów i struktur danych. Doskonalenie praktycznych 
umiejętności w projektowaniu i programowaniu poprawnych i wydajnych algorytmów oraz w posługiwaniu się gotowymi 
bibliotekami algorytmów i struktur danych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i/lub egzamin ustny i/lub projekt 

 

Programowanie 
współbieżne 

30   30 30    90 9 K_W02, K_W07, K_U02, 

K_U09, K_U10, K_K01, 

K_K02, K_K03  

informatyka 

Treści programowe  
Podstawowe problemy oraz techniki programowania systemów współbieżnych i rozproszonych. Model rozproszony 
i  scentralizowany. Semafory, monitory, komunikacja synchroniczna i asynchroniczna. Klasyczne problemy współbieżności. 
Wybrane  algorytmy rozproszone. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i/lub egzamin ustny i/lub projekt 

 

Rachunek 
prawdopodobieństwa 

30   30     60 5 K_W01, K_U02, K_U01, 

K_U09, K_K02, K_K03 
matematyka 

Treści programowe  
Podstawowe pojęcia i metody rachunku prawdopodobieństwa, w tym: przestrzeń probabilistyczna, prawdopodobieństwo 
warunkowe, zmienne losowe dyskretne i ciągłe, parametry rozkładu, łańcuchy Markowa, prawa wielkich liczb. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

 

Kurs języka C++ 
lub 

Kurs języka Python 

    30    30 4 K_U02, K_U08, K_U09, 

K_U16, K_U18, K_K01, 

K_K02, K_K03 

informatyka 

Treści programowe  Kurs wybranego języka programowania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 

 

Bazy danych 

15    15    30 4 K_W02, K_W08, K_U02, 

K_U09, K_U14, K_U15, 

K_K01, K_K02, K_K03, 

K_K04  

informatyka 

Treści programowe  Modelowanie danych, wybrany język zapytań dla relacyjnych baz danych, realizacja zapytań. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i/lub egzamin ustny i/lub projekt 

 

Wychowanie 
fizyczne 

   60     60    

Treści programowe  
Kształtowanie zdrowego stosunku do ciała i jego fizycznego funkcjonowania oraz budowanie dojrzałych postaw wobec 
otoczenia społecznego. Kształtowanie nawyku oddawania się aktywności fizycznej, troski o sprawność i prawidłową postawę 
ciała.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie 

 

Sieci komputerowe 

30    30    60 7 K_W02, K_W11, K_U02, 

K_U09, K_U12, K_U13, 

K_U18, K_K01, K_K02, 

K_K03 

informatyka 

Treści programowe  
Zasady działania, projektowania i konfigurowania sieci komputerowych. Model wielowarstwowy. Przegląd najważniejszych 
protokołów sieciowych. Podstawy bezpieczeństwa sieci.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i/lub egzamin ustny i/lub projekt 

 

Języki, automaty i 
obliczenia 

30   30     60 5 K_W12, K_U01, K_U02, 

K_U09, K_U11, K_K03  
informatyka 
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Treści programowe  
Podstawowe modele obliczeń (automaty, gramatyki, maszyna Turinga), związki między trudnością problemów obliczeniowych 
a strukturalną złożonością modeli obliczeń. Hierarchia Chomsky'ego. Matematyczny sens pojęcia obliczalności oraz jego 
ograniczenia, a także - w zarysie - podstawowe zagadnienia złożoności obliczeniowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 

 

Wstęp do uczenia 
maszynowego 

30    30    60 7 K_W01, K_W13, 
K_U02, K_U09, K_U18, 
K_U19, K_K01, K_K02, 

K_K03, K_K04 

informatyka 

Treści programowe  
Estymacja parametrów i testowanie hipotez, podstawy teorii uczenia maszynowego, regresja liniowa, klasyfikacja,  
klastrowanie, maszyny wektorów wspierających. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i/lub egzamin ustny i/lub projekt 

 

Inżynieria 
oprogramowania 

30        30 3 K_W02, K_W10, K_U02, 

K_U04, K_U09, K_K02, 

K_K03, K_K04 

informatyka 

Treści programowe  
Zasady tworzenia oprogramowania w projektach programistycznych. Omówienie wybranych praktyk i narzędzi wspierających 
wytwarzanie oprogramowania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i/lub egzamin ustny 
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Aplikacje WWW 

30    30    60 7 K_W02, K_U02, K_U05, 

K_U09, K_U14, K_K01, 

K_K02, K_K03, K_K04  

informatyka 

Treści programowe  
Techniki i narzędzia programistyczne stosowane do budowy aplikacji i serwisów WWW. Protokoły używane do komunikacji 
mędzy serwerem a przeglądarką, budowa serwera internetowego, wybrane zagadnienia dotyczące wydajności aplikacji 
webowych i ich bezpieczeństwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i/lub egzamin ustny i/lub projekt 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w danym etapie studiów): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w danym etapie studiów): 630 
 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty i szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Raze
m: 
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a  
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n 
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m: 
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ty 
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których odnosi 
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Zespołowy projekt 
programistyczny z 
pracą dyplomową 

    60    60 9 K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U09, K_U18, 

K_U16, K_U20, K_U21, 

K_U22, K_U23, K_K01, 

informatyka 
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K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05 

Treści programowe  
Duży, zespołowy projekt programistyczny. Podsumowanie i praktyczna weryfikacja umiejętności programistycznych z etapu 
licencjackiego. Przejście przez pełen cykl produkcji oprogramowania: od specyfikacji wymagań, tworzonej na podstawie 
rozmów z odbiorcami rozwiązania, poprzez tworzenie kodu aż po jego testowanie.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt – praca dyplomowa 

 

Problemy 
społeczne i 
zawodowe 
informatyki 

30        30 3  K_W15, K_W16, K_W17, 

K_U02, K_U09, K_K02, 

K_K03, K_K04, K_K05, 

K_K06 

informatyka 

Treści programowe  
Przegląd podstawowych zagadnień etycznych, prawnych i społecznych związanych z wykonywaniem zawodu informatyka 
i  rolą informatyki we współczesnym świecie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca semestralna 

 

Egzamin z języka 
obcego (B2) 

         2 K_U09, K_U20   

Treści programowe  Egzamin certyfikacyjny z języka na poziomie B2 według standardów europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i egzamin ustny 
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Przedmiot 
obieralny 
narzędziowy  

    30*    30* 4 K_U02, K_U09, K_U18, 

K_U22, K_K01, K_K02, 

K_K03  

informatyka 

Treści programowe  
Wybrany język, technika lub narzędzie programistyczne, którego opanowanie może być ważne dla osób zamierzających 
zajmować się praktycznymi aspektami informatyki, a które nie dadzą się łatwo wpasować w ramy kursów uniwersyteckich 
przedstawiających ogólne prawa i zasady zjawisk, z jakimi mają do czynienia informatycy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 

 

Przedmiot 
obieralny 
fakultatywny (x 3) 

90*    90*    180* 18 K_U02, K_U09, K_U20, 

K_K01, K_K03, K_K06  
informatyka 

Treści programowe  

Wybrane zagadnienia informatyczne z zakresu rozszerzonego kanonu informatycznego.  W grupie przedmiotów 
fakultatywnych znajdują się przedmioty omawiające nowoczesne zagadnienia, w których  wydział ma doświadczenie 
badawcze lub prowadzi współpracę z prowadzącymi o doświadczeniu badawczym lub z prowadzącymi będącymi 
sprawdzonymi praktykami w swoim temacie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i/lub egzamin ustny i/lub projekt 

 

Przedmiot 
obieralny (x 3) 

90*    90*    180* 18 K_U02, K_U09, K_U20, 

K_K01, K_K03, K_K06  
informatyka 

Treści programowe  
Wybrane zagadnienia informatyczne o charakterze praktycznym lub teoretycznym. Grupa przedmiotów obieralnych zawiera 
grupę przedmiotów fakultatywnych i grupę przedmiotów narzędziowych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i/lub egzamin ustny i/lub projekt 

 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki** 

60*        60* 6   

Treści programowe  Przedmiot niezwiązany z kierunkiem studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę lub egzamin.  

 
Łączna liczba punktów ECTS (w danym etapie): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w danym etapie): 540 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1958 

* Godziny oznaczone gwiazdką mogą być realizowane, w zależności od wyboru studentów, w innych niż wskazane w tabeli formach zajęć 
i innym wymiarze godzinowym.   

** Co najmniej 5 ECTS z przedmiotów ogólnouniwersyteckich musi być uzyskanych z przedmiotów z grupy humanistyczno-społecznych. 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 

Procentowy udział liczby 
punktów ECTS w łącznej liczbie 

punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki ścisłe i przyrodnicze informatyka 79% 

”. 
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Załącznik nr 26 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 71 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

Informatyka i ekonometria  

nazwa kierunku studiów informatyka i ekonometria 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Informatics and Econometrics 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6  

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

108 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 6 
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humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Ekonomia i finanse 65% Ekonomia i finanse 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Matematyka 20%  

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Informatyka 15%  

Razem: - 100% - 

 

  



3 
 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie teorie mikro i makroekonomii, finansów, ubezpieczeń, matematyki, statystyki, ekonometrii, 
informatyki i programowania, a także i ich zastosowania w modelowaniu procesów społecznych 
i  ekonomicznych. 

P6S_WG  
P6S_WK 

K_W02 Zna i rozumie metody ilościowe wykorzystywane przez analityków danych ekonomicznych i finansowych, 
w  tym metody statystyczne, ekonometryczne, aktuarialne, obliczeniowe i informatyczne stosowane w analizie 
problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych. 

P6S_WG  
P6S_WK 

K_W03 Zna i rozumie metody badawcze z wykorzystaniem wybranych narzędzi informatycznych, w tym języków 
programowania oraz narzędzi analitycznych z grupy STATA, SAS, R, Matlab, Eviews i Maxima. 

P6S_WG  
P6S_WK 

K_W04 Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego stosowanego przez 
analityka danych w odniesieniu zarówno do źródeł wiedzy, jak również do źródeł danych i narzędzi 
informatycznych. 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi łączyć wiedzę teoretyczną z kompleksowym podejściem do przetwarzania i analizy danych, 
z  uwzględnieniem metodologii przetwarzania dużych zbiorów danych („big data”) oraz analizy danych 
z  nieokreśloną strukturą („data mining”, „text mining”). Potrafi dobierać i stosować metody i narzędzia z zakresu 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

P6S_UW 

K_U02 Potrafi wykonywać analizy statystyczne, ekonometryczne, symulacyjne, prognozować szeregi czasowe, 
stosować metody analizy danych ilościowych i jakościowych, w tym analizę czynnikową, dyskryminacyjną, 
skupień i analizę wielowymiarową, a także tworzyć raporty i prezentacje wyników, w tym również w języku 
angielskim. 

P6S_UK  
P6S_UO 
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K_U03 Potrafi rozwiązywać dowolnie złożone zadania z wykorzystaniem metod, narzędzi i wybranych języków 
programowania (C, C++, R, Python, SQL, VBA i 4GL) w celu pozyskiwania, integrowania, przetwarzania 
i  analizowania baz danych w oparciu o nowoczesne systemy baz danych. Potrafi planować i realizować własne 
uczenie się przez całe życie. 

P6S_UU 

K_U04 Potrafi brać udział w debatach, krytycznie odnosić się do wyników własnych analiz i zestawiać je z badaniami 
naukowymi w ekonomii i finansach. Potrafi planować i organizować pracę własną oraz w zespole, szczególnie 
o charakterze interdyscyplinarnym. 

P6S_UK  
P6S_UO 

K_U05 Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 ESOKJ z użyciem terminologii specjalistycznej 
potrzebnej do pracy i prowadzenia badań w dziedzinie ekonomii i finansów. 

P6S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Jest gotów do uznania wszechstronnych korzyści płynących z posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie 
kompleksowego zarządzania danymi w przedsiębiorstwach, instytucjach badawczych i finansowych, bankach, 
firmach i innych podmiotach oraz jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i do jej poszerzania. 

P6S_KK  
P6S_KO 

K_K02 Jest gotów do aktywnego uczestniczenia w pracach zespołów analitycznych oraz do wypełniania zobowiązań 
społecznych, realizowania złożonych projektów, myślenia w sposób przedsiębiorczy i pracy twórczej w ramach 
zespołów analitycznych. 

P6S_KO 

K_K03 Jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych, realizuje podjęte zobowiązania, a także 
rozwija i upowszechnia zdobyte kompetencje i wiedzę. 

P6S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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d
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Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny)  

   60     60 2 K_U02, K_U05, K_K02, 
K_K03 

 

Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. B2 według Modern Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie 
sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 

       4 4 0,5 K_K03  

Treści programowe  

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadu. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

Podstawy ochrony  
własności  
intelektualnej 

       6 6 0,5 K_K03  

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi 
ogólnymi aspektami prawa własności przemysłowej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach 
dotyczących praw własności intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie 
miał świadomość zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność 
tych zagadnień. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

Wstęp do ekonomii 

30        30 3 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem jest zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii, omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych, 
przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów, 
wiodącym motywem kursu jest chęć pokazania w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej 
skali (mikroekonomicznej, makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten uzupełniany (a częściowo także 
zastępowany) jest innymi mechanizmami regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, prezentacja, esej 

Mikroekonomia I 

30   30     60 4 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią konsumenta w ramach teorii mikroekonomii. Kurs będzie 
zaliczany na podstawie następujących elementów: ocena z ćwiczeń (30%), egzamin końcowy (70%). Egzamin końcowy ma formę 
testu jednokrotnego wyboru, sprawdzającego stopień opanowania niezbędnego materiału teoretycznego i praktycznego. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Algebra liniowa 

30   60     90 6 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 

Matematyka 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu podstawowych pojęć algebry liniowej. Omawiane są między innymi: układy równań 
liniowych i metody ich rozwiązywania, przestrzenie liniowe, baza i wymiar, przekształcenia liniowe, rząd i wyznacznik macierzy, 
wektory i wartości własne, diagonalizacja i potęgowanie macierzy, iloczyn skalarny, formy kwadratowe, elementy programowania 
liniowego. Oprócz opanowania technik algebry liniowej celem zajęć jest wyrobienie u słuchaczy umiejętności precyzyjnego 
i  logicznego rozumowania oraz przygotowanie do stosowania metod algebry liniowej w ekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test 

Analiza  
matematyczna I 

30   60     90 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 

Matematyka 

Treści programowe  

Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy 
Matematycznej w zagadnieniach ekonomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test 

Prawo z  
elementami prawa  
handlowego I 

30        30 3 K_W01, K_W04, K_U04, 
K_K03 

Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu 
jest kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie 
w  praktyce obrotu powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. 
W ramach cyklu wykładów przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 
w  Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków 
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kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad 
wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Rozszerzenie  
ekonomii 
 
(Historia Ekonomii,  
Historia  
Gospodarcza lub  
Demografia) 

 60       60 6 K_W01, K_U02, K_U04, 
K_K02 

Nauki humanistyczne 

Treści programowe  

W nauczaniu ekonomii podstawowe znaczenie ma zrozumienie ekonomicznego punktu widzenia. Studia nad rozwojem koncepcji 
ekonomicznych od A. Smitha i ekonomii klasycznej do teorii J.M. Keynesa i M. Friedmana dają szczególną sposobność 
zrozumienia tego, przez jakie "okulary" patrzą ekonomiści na procesy społeczno-gospodarcze. Zajęcia będą mieć charakter 
problemowo-warsztatowy. Studenci poznają podstawowe pojęcia, koncepcje i teorie wybitnych ekonomistów, a także sposoby 
analizy i interpretacji tekstów, pisania referatów i przygotowywania prezentacji naukowych. Celem zajęć jest poznanie teorii 
naukowych z wybranych dziedzin ekonomii (np. historii ekonomii, historii gospodarczej), a także 8 metodologię badań naukowych 
stosowanej w tych dziedzinach (np. demografii). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, projekt 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 430 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2208  
 

  



9 
 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny)  

   60     60 2 K_U02, K_U05, K_K02, 
K_K03 

 

Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. B2 według Modern Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie 
sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

Business English B2  
- egzamin WNE 

       4 4 1 K_U05 Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Egzamin sprawdzający umiejętności językowe z zakresu angielskiego ekonomicznego na poziomie B2 ESOKJ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 
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Wychowanie  
fizyczne 
 

       30 30 0 - - 

Treści programowe  

Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

Przedmioty 
ogólnouniwersytec
kie  
(OGUN)  
 

        60 6   

Treści programowe  

Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych 

dziedzin nauki (w całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 

humanistycznych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Narzędzia  
informatyczne w  
ekonomii 

 30       30 3 K_W03, K_W04, K_U02, 
K_U03, K_K02 

Informatyka 

Treści programowe  

Zajęcia mają umożliwiać zdobycie szerokich kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Celem zajęć jest 
zapoznanie uczestników kursu z technikami informatycznymi przydatnymi w codziennej pracy ekonomisty. W trakcie zajęć 
zorganizowanych w formie laboratoriów studenci nabywają umiejętność posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi 
(zaawansowany Excel, Maxima, R) oraz umiejętności dobierania odpowiedniego narzędzia analitycznego do rozwiązania typowego 
problemu z zakresu analizy ekonomicznej. Przed przystąpieniem do kursu wymagane jest posiadanie podstawowej wiedzy 
z  zakresu informatyki i matematyki na poziomie szkoły średniej oraz pierwszego semestru zajęć z Algebry liniowej i Analizy 
matematycznej oraz umiejętności podstaw obsługi arkusza Excel. Zaliczenie przedmiotu przewidziane jest na podstawie 
odbywających się na każdych zajęciach kartkówek. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, projekt 

Mikroekonomia II 

30   30     60 5 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią mikroekonomii – moduł B dotyczy zagadnień związanych 
z podażową stroną rynku. Kurs będzie zaliczany na podstawie następujących elementów: ocena z ćwiczeń (30%), egzamin 
końcowy (70%). Egzamin końcowy ma formę testu jednokrotnego wyboru, sprawdzającego stopień opanowania niezbędnego 
materiału teoretycznego i praktycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Makroekonomia I 

30   30     60 5 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest prezentacja podstawowych pojęć, kategorii oraz prostych modeli współczesnej analizy makroekonomicznej. 
Opanowanie materiału powinno umożliwić zrozumienie funkcjonowania gospodarki jako całości, poznanie struktury współczesnej 
teorii makroekonomicznej oraz dać solidną podstawę do studiowania makroekonomii na poziomie średnim i zaawansowanym. Stąd 
też duży nacisk położony zostanie na rzetelne opanowanie podstawowych zależności makroekonomicznych z wyraźnym 
wyodrębnieniem zależności krótko i długookresowych. Zasadniczym przedmiotem rozważań będzie jednak analiza 
krótkookresowa. Analizy będą poparte samodzielną pracą z danymi empirycznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Analiza  
matematyczna II 

60   30     90 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 

Matematyka 

Treści programowe  

Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy 
Matematycznej w zagadnieniach ekonomicznych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Prawo z  
elementami prawa  
handlowego II 

30        30 3 K_W01, K_W04, K_U04, 
K_K03 

Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu 
jest kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie 
w  praktyce obrotu powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. 
W  ramach cyklu wykładów przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 
w  Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków 
kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad 
wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 424 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2208 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny)  

   60     60 2 K_U02, K_U05, K_K02, 
K_K03 

 

Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. B2 według Modern Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie 
sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

Wychowanie  
fizyczne  
 

       30 30 0 - - 

Treści programowe  
Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

Mikroekonomia III 

 30       30 6 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami mikroekonomii i jej zastosowaniem w naukach społecznych. Najważniejsze 
omawiane tematy to: równowaga rynkowa, zaburzenia rynkowe, rola rządu, efekt zewnętrzne, dobra publiczne, informacja, 
ekonomia dobrobytu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Makroekonomia II 

30   30     60 6 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest wprowadzenie pojęć i narzędzi niezbędnych do makroekonomicznej analizy zjawisk i procesów 
gospodarczych na poziomie średniozaawansowanym. Zajęcia te są kontynuacją przedmiotu "Makroekonomia I" i jednocześnie 
stanowią podbudowę do wprowadzenia narzędzi umożliwiających opis zjawisk i procesów gospodarczych na poziomie 
zaawansowanym. Pierwsza część wykładu jest poświęcona krótkookresowym wahaniom dochodu oraz efektywności polityk 
gospodarczych. Część druga dotyczy problematyki wzrostu gospodarczego. W oparciu o teorię neoklasyczną dyskutowane są 
długookresowe determinanty poziomu i stopy wzrostu dochodu. Część trzecia koncentruje się na znaczeniu oczekiwań dla 
procesów gospodarczych, w tym na roli oczekiwań w decyzjach dotyczących konsumpcji i inwestycji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Rachunek  
prawdopodobieństwa 

30   30     60 6 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_K03 

Matematyka 
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Treści programowe  
Elementarny rachunek prawdopodobieństwa, pojęcia zmiennej losowej, gęstości rozkładu, dystrybuanty zmiennej losowe, 
charakterystyk zmiennej losowej, twierdzenia graniczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Finanse I lub  
Finanse I (ACCA) 

30   30     60 6 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Finanse I (ACCA) to wykład przeznaczony dla wszystkich studentów i jest równoważny wykładowi Finanse I. Jedyna różnica 
polega na nieco innej formie egzaminu, a wynika to stąd, że wykład ten może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania 
dyplomu ACCA (szczegóły poniżej). Podczas wykładu studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: funkcje, instytucje i cechy 
systemu finansowego, tradycyjne i nowe instrumenty rynku finansowego, ocena dochodowości różnych instrumentów finansowych, 
analiza ryzyka działalności gospodarczej wraz z kryteriami podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wnioskowaniem o sytuacji 
finansowej przedsiębiorstwa. Wykład ma formę spotkań bezpośrednich. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają 
się z przykładowymi problemami praktycznymi. Dzięki temu studenci uczą się identyfikować oraz rozwiązywać podstawowe 
dylematy pojawiające się w wybranych segmentach rynku finansowego, a także przeprowadzać analizę ekonomiczno-finansową 
przedsiębiorstwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Informatyka  
gospodarcza 

30        30 4 K_W01, K_W03, K_U03, 
K_K01, K_K03 

Informatyka 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z informatyką gospodarczą. Przedmiotem dyskusji będą m.in.: zastosowania systemów 
informatycznych w gospodarce i jej segmentach, rola informacji jako kategorii ekonomicznej, infrastruktura informatyczna 
(informacyjna) współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw, tworzenie rynków w przestrzeni elektronicznej (internetowej) i ich 
implikacje, kształtowanie gospodarki współdzielenia (sharing economy) oraz aktywizacja podmiotów ekon.-społ. w środowisku 
Internetu i sieci społecznościowych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, projekt, test 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2208  
 
Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny)  

   60     60 2 K_U02, K_U05, K_K02, 
K_K03 

- 

Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. B2 według Modern Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie 
sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 
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Wychowanie  
fizyczne 
 

       30 30 0 - - 

Treści programowe  
Zajęcia z wychowania fizycznego oferowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

Makroekonomia  
gospodarki otwartej 

30   30     60 5 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Wykład z Makroekonomii Gospodarki Otwartej obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki w warunkach 
powiązań finansowych i kapitałowych z resztą świata. Przedstawiane są problemy bilansu płatniczego, funkcjonowania rynku 
walutowego oraz polityki gospodarczej w gospodarce otwartej w warunkach różnych systemów kursowych, kwestie związane 
z  międzynarodowymi przepływami kapitału i kryzysami walutowymi oraz analizę warunków tworzenia unii walutowej na przykładzie 
Europejskiej Unii Monetarnej (EMU). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Ekonomia  
polityczna 

30   30     60 5 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem nauczania Ekonomii Politycznej jest wyjaśnienie mechanizmów społeczno-politycznych determinujących procesy 
gospodarowania oraz dokonanie analizy skutków społecznych tych procesów. Zajęcia z tego przedmiotu mają też na celu 
przygotowanie studentów do bardziej kompleksowego i interdyscyplinarnego sposobu analizowania zjawisk gospodarczych niż ma 
to miejsce w standardowym ujęciu mikro- i makroekonomii. W realizacji zajęć duża uwaga zostanie położona na zdobywanie 
nowych umiejętności metodologicznych i na aktywności studentów w trakcie zajęć. Przedmiot ten jest prowadzony w formie 
wykładów i ćwiczeń, ściśle ze sobą powiązanych tematycznie. Zajęcia są przeznaczone dla studentów II roku, którzy ukończyli 
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podstawowe kursy z mikroekonomii i makroekonomii. Przed przystąpieniem do egzaminu, który ma formę pisemną, niezbędne jest 
zaliczenie ćwiczeń. Ocena końcowa uwzględnia wyniki egzaminu i ocenę z ćwiczeń. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Statystyka  
matematyczna I 

30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 

Matematyka 

Treści programowe  

Na wykładzie przedstawione będą podstawowe wiadomości i pojęcia statystyki opisowej i statystyki matematycznej, czyli teorii 
wnioskowania statystycznego. Celem jest zarówno przygotowanie słuchaczy do dalszych studiów i pogłębiania wiedzy w tej 
dziedzinie, jak i do samodzielnego posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi (umiejętność budowy 
modelu statystycznego, poprawnego sformułowania problemu, obliczania i interpretacji podstawowych miar statystyki opisowej 
i  miar dynamiki zjawisk, umiejętność stosowania podstawowych metod wnioskowania statystycznego). Wykład zawierać będzie, 
oprócz zarysu teorii, przykłady zastosowań. Do zrozumienia wykładu istotne będzie wcześniejsze opanowanie przez słuchaczy 
wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa, w zakresie jednosemestralnego kursu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Finanse II lub  
Finanse II (ACCA) 

30   30     60 6 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Finanse II (ACCA) to wykład przeznaczony dla wszystkich studentów i jest równoważny wykładowi Finanse II. Jedyna różnica 
polega na nieco innej formie egzaminu, a wynika to stąd, że wykład ten może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania 
dyplomu ACCA (szczegóły poniżej). W ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z zaawansowanym 
instrumentarium finansowym. Studenci zapoznają się z teorią portfelową, modelami rynku kapitałowego, a także instrumentami 
finansowymi rynku terminowego: kontraktami futures i forward, opcjami oraz swapami, które mogą być wykorzystane w strategiach 
ograniczania ryzyka. Wykład ma formę spotkań bezpośrednich, podczas których nacisk jest położony na aktywne uczestnictwo 
studentów w spotkaniach. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z przykładowymi problemami 
praktycznymi. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Projektowanie  
systemów  
informatycznych 

 30       30 2 K_W03, K_W04, K_U02, 
K_K01, K_K03 

Informatyka 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką projektowania systemów informatycznych ukierunkowanych na 
wspomaganie podejmowania decyzji ekonomicznych i realizację procesów gospodarczych. Przedmiotem szczególnej uwagi na 
zajęciach są metody, techniki i narzędzia modelowania i konstrukcji procesów biznesowych, tworzenia architektur systemów 
informatycznych (informacyjnych) oraz problemy budowy i wykorzystywania programów wspomagających modelowanie 
i  konstrukcję procesów biznesowych oraz systemów informatycznych. Wiele uwagi jest poświęcone podejściu obiektowemu 
projektowania systemów informatycznych ze względu na zalety tego podejścia w przypadku analizy i modelowania problemów 
ekonomicznych na potrzeby informatyzacji oraz z powodu rosnącej popularności. Podczas zajęć studenci uczą się projektować 
systemy informatyczne w języku UML z wykorzystaniem programu StarUML. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, projekt, test 

Matematyka  
ubezpieczeniowa 

 30       30 2 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Matematyka, ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką związaną z ubezpieczeniami na życie i majątkowymi. Zapoznanie 
z  zagadnieniami, twierdzeniami i modelami matematycznymi z zakresu matematyki ubezpieczeniowej. Celem jest pokazanie 
podstawowe zagadnienia aktuarialne obejmujących ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia materialne, także metodologię 
badań naukowych wykorzystywanych w tej dziedzinie. Celem zajęć jest pokazanie metod analizy ilościowej z wykorzystaniem 
matematyki ubezpieczeniowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 
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Praktyka zawodowa 

       120 120 3 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01, K_K02, K_K03 

 

Treści programowe  

Celem praktyk jest wykorzystywanie wiedzy zdobytej podczas studiów i jej poszerzanie, doskonalenie umiejętności oraz 
kompetencji społecznych. W szczególności praktyki mogą obejmować:  
1. w zakresie wiedzy: zastosowanie wiedzy teoretycznej i analitycznej, uzyskanej podczas zajęć akademickich; poznanie zasad 

funkcjonowania środowiska zawodowego, bliskiego kierunkom oferowanym na Wydziale Nauk Ekonomicznych; zrozumienie, 
jak funkcjonują organizacje w praktyce (w zakresie: zasad organizacji pracy, podziału kompetencji, kultury pracy, procedur, czy 
procesu planowania pracy);  

2. w zakresie umiejętności: poszerzenie umiejętności tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników 
samodzielnych analiz; wykorzystanie narzędzi ilościowych i jakościowych do: analizy procesów społeczno-ekonomicznych, 
badania funkcjonowania gospodarki, rynków, instytucji rynkowych, analizy problemów ekonomicznych, finansowych 
i  zarządczych; wykorzystanie metod pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i analizowania danych ilościowych oraz 
jakościowych; doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 

3. w zakresie kompetencji społecznych: wykształcenie umiejętności współpracy w organizacji (w tym: wykorzystanie kompetencji 
miękkich), skuteczne komunikowanie się w organizacji, umiejętność planowania i organizacja pracy własnej i zespołowej 
(efektywne zarządzanie czasem), samokształcenie się, przestrzeganie zawodowych standardów etycznych. 

 
FORMA PRAKTYKI: 
Praktyki zawodowe mogą mieć formę: 
1. praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych,  
2. praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego, 
3. pracy zawodowej wykonywanej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, 
4. własnej działalności gospodarczej, 
5. wolontariatu.  

 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYKI: 
1. Zakres własnej działalności gospodarczej, czy zakres działalności podmiotów, w których odbywać się będzie praktyka 

zawodowa, muszą zapewniać możliwość osiągnięcia efektów uczenia się, zdefiniowanych dla praktyk zawodowych. 
W szczególności, w przypadku realizacji praktyk w podmiotach zewnętrznych oznacza to zapewnienie przez podmiot oferujący 
praktykę opiekuna praktyki o kompetencjach i doświadczeniu zbieżnym z programem praktyki. Należy też oczekiwać 
udostępnienia miejsca i narzędzi pracy niezbędnych dla właściwego wykonania zaplanowanych obowiązków.  

2. Praktyka może odbywać się w podmiotach/instytucjach, które udostępniają ofertę praktyk dla WNE (wykaz podmiotów wraz 
z  wymogami i procedurami rekrutacji jest udostępniany na stronie internetowej WNE). Studenci mogą również korzystać z ofert 
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przedstawianych przez Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci mają także prawo przedstawić własne propozycje 
miejsc praktyk. W każdym przypadku student jest zobowiązany przed rozpoczęciem praktyki uzyskać od koordynatora praktyk 
akceptację miejsca praktyki, jej programu i okresu realizacji.  

3. Praktykę zawodową w wymiarze godzinowym określonym programem studiów student odbywa w jednym podmiocie. Tylko 
w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest odbycie praktyk w większej liczbie podmiotów.  

4. Praktyka może być odbywana podczas wakacji zimowych lub letnich (praktyka ciągła) oraz w trakcie trwania semestru, 
w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (praktyka śródroczna).  

5. Odbywanie praktyki jest monitorowane przez koordynatora praktyk, który w tym celu utrzymuje ze studentem/studentką kontakt 
e-mailowy/telefoniczny lub osobisty w celu wyjaśniania spraw związanych z praktyką.  

6. Praktyka zaliczana jest na ocenę przez koordynatora praktyk. Podstawą do wystawienia oceny jest poprawne 
udokumentowanie realizacji praktyki i jej programu poprzez przedłożenie koordynatorowi stosownej dokumentacji. Podczas 
procedury zaliczania praktyki oceniane są kompletność i poprawność merytoryczna dokumentacji oraz zdobyte kompetencje 
i umiejętności. 

7. Sposób organizacji praktyki, jej przebieg oraz procedury są poddawane ewaluacji przez studentów. Wyniki analiz są 
wykorzystywane przy doskonaleniu programów studiów, a także pozwalają na identyfikację miejsc/podmiotów, w których 
realizacja praktyk przynosi pożądane efekty uczenia się. 

8. Procedury zapewniające realizację zasad odbywania i zaliczania praktyk określa Uchwała Rady Dydaktycznej WNE UW.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się na podstawie przedłożonej przez studenta dokumentacji potwierdzającej realizację 
praktyki, w tym: zaświadczenia o odbyciu praktyki, dziennika praktyki oraz sprawozdania z przebiegu praktyki. Dodatkowo, 
w trakcie procesu zaliczenia praktyki, koordynator praktyk może przeprowadzić rozmowę sprawdzającą kompetencje zdobyte 
przez studenta podczas praktyki. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 510 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2208  
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Język obcy – 
egzamin na  
poziomie B2 
 

       4 4 2 K_U02, K_U05, K_K02, 
K_K03 

- 

Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. B2 według Modern Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie 
sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/EU 

Przedmioty 
ogólnouniwersytecki
e  
(OGUN)  
 

        30 3   

Treści programowe  

Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych 

dziedzin nauki (w całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 

humanistycznych). 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Teoria wymiany  
międzynarodowej 

30   30     60 5 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest ukazanie i wyjaśnienie jak funkcjonuje gospodarka otwarta, powiązana ze światem więzami handlowymi. Wykład 
obejmuje zagadnienia związane z teorią handlu międzynarodowego i polityką handlową. Przedstawione zostaną główne elementy 
teorii wyjaśniające przyczyny i skutki handlu międzynarodowego pomiędzy krajami. Pokazane zostaną również instrumenty polityki 
handlowej i skutki ich stosowania. Omawiane są główne modele teorii handlu i polityki handlowej oraz odniesienia do ich 
empirycznej weryfikacji. Uzupełnieniem są ćwiczenia, w trakcie których rozwiązuje się głównie zadania obliczeniowe, ilustrujące 
główne elementy teorii handlu i polityki handlowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Ekonometria 

30   15 15    60 7 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_U01, K_K01 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i najważniejszymi 
zastosowaniami. Głównym celem wykładów jest zapoznanie studentów z teorią ekonometrii. Wykłady ilustrowane są prostymi 
przykładami empirycznymi. Bardziej rozbudowane przykłady empiryczne omawiane będą na ćwiczeniach. Na wykładach omawiana 
będzie problematyka estymacji w Klasycznym Modelu Regresji Liniowej za pomocą Metody Najmniejszych Kwadratów. Pierwsza 
część kursu poświęcona zostanie na przedstawienie modelu, jego założeń i sposobu estymacji oraz interpretacji. W drugiej części 
studenci zostaną zapoznani ze sposobami testowania hipotez, diagnostyki modelu i konsekwencjami braku spełnienia 
poszczególnych założeń. Po wykładzie student powinien potrafić prawidłowo przebadać związki między zmiennymi w próbie 
przekrojowej oraz zinterpretować wyniki prostego badania statystycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, projekt 
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Rachunkowość 

 30       30 3 K_W03, K_W04, K_U01, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości finansowej, z zasadami księgowości i zakładowym planem 
kont. Podczas zajęć zaprezentowana zostanie wiedza dotycząca metod rachunkowych pomiaru, wyceny, dokumentacji 
i  ujmowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych, zasad ewidencji majątku trwałego, wartości niematerialnych 
i  prawnych, materiałów, towarów, wyrobów gotowych, środków pieniężnych, rozrachunków publiczno-prawnych, rozrachunków 
z  dostawcami i odbiorcami, pracownikami, przychodów i kosztów, rezerw oraz kapitałów. Zajęcia zawierają koncepcję, formę 
i  zawartość raportów księgowych - bilansu, rachunku zysków i strat i cash flow. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Programowanie  
komputerowe 

 30       30 2 K_W01, K_W03, K_U02, 
K_K01, K_K03 

Informatyka 

Treści programowe  
Nauka podstaw programowania w C++. Podstawowe konstrukcje programistyczne w C++, klasyczne algorytmy i struktury danych 
przy wykorzystaniu bibliotek standardowych C++. Programowanie przy użyciu Code::Blocks. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, projekt, test 

Statystyka  
matematyczna II 

 30       30 2 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 

Matematyka 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką i zaawansowanymi metodami wnioskowania statystycznego, w tym 
twierdzeniami i modelami matematycznymi z zakresu statystyki matematycznej. Student poznaje metodologię badań naukowych 
wykorzystujących metody i procedury statystyki matematycznej. Na wykładzie przedstawione będą podstawowe wiadomości 
i  pojęcia statystyki opisowej i statystyki matematycznej, czyli teorii wnioskowania statystycznego. Celem jest zarówno 
przygotowanie słuchaczy do dalszych studiów i pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie, jak i do samodzielnego posługiwania się 
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w  praktyce standardowymi procedurami statystycznymi (umiejętność budowy modelu statystycznego, poprawnego sformułowania 
problemu, obliczania i interpretacji podstawowych miar statystyki opisowej i miar dynamiki zjawisk, umiejętność stosowania 
podstawowych metod wnioskowania statystycznego). Wykład zawiera pogłębioną teorię, przykłady zastosowań. Do zrozumienia 
wykładu istotne będzie wcześniejsze opanowanie przez słuchaczy wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki 
matematycznej na podstawowym poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmiot wyboru  
kierunkowego I 
 

 30       30 3 K_W03, K_W04, K_U01, 
K_U03, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  

Przedmiot wybierany z grupy przedmiotów, których celem jest poszerzenie kompetencji z programowania w wybranych językach 
(np. C++, Python, R, VBA i in.)), posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz poznanie wybranych metod analizy danych 
(np. analizy danych nieustrukturyzowanych, „text minig”, analizy danych statystycznych, analizy wyborów dyskretnych, ekonometrii 
przestrzennej, ekonometrycznej analiza danych, modeli optymalizacji decyzji, analizy przeżycia, analizy wielowymiarowej, analizy 
dyskryminacyjnej, analizy skupień, i in.), a także specjalistyczną metodologię zarządzania danymi, projektowania i programowania 
narzędzi do zarządzania danymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, projekt 

Seminarium  
licencjackie  
 

  30      30 3 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_U03, K_U04, K_K03 

Informatyka, 
matematyka, ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe  

Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej. Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy 
na temat teorii naukowych z wybranych dziedzin (np. ekonomii i finansów), kierunki ich rozwoju i najnowsze osiągnięcia badawcze, 
a także pogłębioną metodologię przeprowadzania badań naukowych, w tym projektowanie i programowanie własnych narzędzi. 
Celem jest przeprowadzenie wysoko wyspecjalizowanej analizy danych, sformułowanie i rozwiązanie złożonego i nietypowego 
problemu ekonomicznego, właściwie dobranie metody ilościowej i innowacyjnego narzędzia informatycznego i analitycznego. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Konspekt pracy dyplomowej 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 304 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2208  
 
Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Zarządzanie 

60        60 4 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Nauki o zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesną wiedzą o współczesnych organizacjach funkcjonujących w warunkach 
konkurencyjnego otoczenia i procesach zarządzania nimi, przybliżenie siatki pojęciowej dyscypliny, dostarczenie praktycznych 
wskazówek dotyczących analizy sytuacji organizacyjnych oraz podwyższania racjonalności decyzji i sprawności działań. Wykład 
wsparty technikami audiowizualnymi, z elementami dyskusji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 
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Analiza szeregów  
czasowych 

 30       30 3 K_W02, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K01 

Matematyka, 
informatyka, ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe  

Zajęcia konwersatoryjne będą podzielone na część wprowadzającą o charakterze teoretycznym, oraz część praktyczną. W ramach 
kursu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami i narzędziami wykorzystywanymi w analizie i prognozowaniu szeregów 
czasowych. Celem dalszej części zajęć będzie przekazanie studentom praktycznych umiejętności potrzebnych do samodzielnego 
przeprowadzenia badania ekonometrycznego: przygotowania danych czasowych, estymacji i weryfikacji modelu, przeprowadzenia 
testów diagnostycznych i wreszcie oszacowania prognoz. Pod okiem prowadzących studenci będą samodzielnie rozwiązywali 
problemy i przykładowe zadania. Zaliczenie będzie składało się z wykonania modelu oraz egzaminu pisemnego z części 
teoretycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, projekt 

Warsztaty  
kierunkowe z  
zaawansowanych  
modeli  
optymalizacji  
decyzji  
 

 30       30 3 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 

Informatyka, 
matematyka, ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami statystycznymi przydatnymi w analizie danych nieustrukturyzowanych oraz 
metodami sztucznej inteligencji, które umożliwiają strukturyzację informacji tekstowych oraz doskonalenie analiz i metod 
podejmowania decyzji poprzez przeprowadzenie analizy zawartości różnorodnych dokumentów tekstowych oraz znajdywanie 
nieznanych zależności, wzorców i trendów pomiędzy danymi w zgromadzonych zbiorach danych. Podczas wykładu zostaną 
omówione poszczególne metody i przykładowe zastosowania. Zajęcia praktyczne obejmują przeprowadzanie analiz przez 
studentów z wykorzystaniem programu SAS Enterprise Miner oraz SAS Text Miner. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, projekt 
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Przedmiot wyboru  
kierunkowego z  
zakresu  
zarządzania  
bazami danych 
 

 30       30 3 K_W01, K_W03, K_U02, 
K_K01, K_K03 

Informatyka 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników zarządzaniem bazami danych przy wykorzystaniu języka SQL, który jest standardem 
wykorzystywanym w takich bazach danych jak Oracle, Sybase, Informix, Microsoft SQL. Zajęcia obejmują również poznanie 
hurtowni danych jako aparatu pojęciowego, technologii i techniki prowadzenia badań wykorzystywanej do analiz ekonomicznych. 
W ramach zajęć uczestnicy poznają intuicyjne narzędzia klasy ETL w SAS wspomagające proces uzyskiwania informacji z danych, 
ich wielowymiarowej analizy i prezentacji. Podstawą takich analiz jest możliwość badania zależności pomiędzy wartościami 
liczbowymi reprezentującymi dane, a zbiorem parametrów zwanych wymiarami. Ponadto podczas zajęć zostanie zaprezentowany 
przykład hurtowni danych wykorzystany do analizy rynku pracy w Polsce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, projekt, test 

Przedmiot wyboru  
kierunkowego II 
 

 30       30 3 K_W01, K_U01, K_U03, 
K_K03 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  

Przedmiot wybierany z grupy przedmiotów, których celem jest poszerzenie kompetencji z programowania w wybranych językach 
(np. C++, Python, R, VBA i in.)), posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz poznanie wybranych metod analizy danych 
(np. analizy danych nieustrukturyzowanych, „text minig”, analizy danych statystycznych, analizy wyborów dyskretnych, ekonometrii 
przestrzennej, ekonometrycznej analiza danych, modeli optymalizacji decyzji, analizy przeżycia, analizy wielowymiarowej, analizy 
dyskryminacyjnej, analizy skupień, i in.), a także specjalistyczną metodologię zarządzania danymi, projektowania i programowania 
narzędzi do zarządzania danymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, projekt 
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Seminarium  
licencjackie 
 

  30      30 14 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_U02, K_U06, K_U08, 
K_U07, K_K02, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  

Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej. Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy 
na temat teorii naukowych z wybranych dziedzin (np. ekonomii i finansów), kierunki ich rozwoju i najnowsze osiągnięcia badawcze, 
a także pogłębioną metodologię przeprowadzania badań naukowych, w tym projektowanie i programowanie własnych narzędzi. 
Celem jest przeprowadzenie wysoko wyspecjalizowanej analizy danych, sformułowanie i rozwiązanie złożonego i nietypowego 
problemu ekonomicznego, właściwie dobranie metody ilościowej i innowacyjnego narzędzia informatycznego i analitycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca dyplomowa 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2208  
 
 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse 58% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych matematyka 18% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych informatyka 13% 

”. 
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Załącznik nr 27 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 72 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

informatyka i ekonometria  

nazwa kierunku studiów informatyka i ekonometria 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Informatics and Econometrics 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6  

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia niestacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

108 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 6 
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humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Ekonomia i finanse 65% Ekonomia i finanse 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Matematyka 20%  

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Informatyka 15%  

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie teorie mikro i makroekonomii, finansów, ubezpieczeń, matematyki, statystyki, ekonometrii, 
informatyki i programowania, a także i ich zastosowania w modelowaniu procesów społecznych 
i  ekonomicznych. 

P6S_WG  
P6S_WK 

K_W02 Zna i rozumie metody ilościowe wykorzystywane przez analityków danych ekonomicznych i finansowych, 
w  tym metody statystyczne, ekonometryczne, aktuarialne, obliczeniowe i informatyczne stosowane w analizie 
problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych. 

P6S_WG  
P6S_WK 

K_W03 Zna i rozumie metody badawcze z wykorzystaniem wybranych narzędzi informatycznych, w tym języków 
programowania oraz narzędzi analitycznych z grupy STATA, SAS, R, Matlab, Eviews i Maxima. 

P6S_WG  
P6S_WK 

K_W04 Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego stosowanego przez 
analityka danych w odniesieniu zarówno do źródeł wiedzy, jak również do źródeł danych i narzędzi 
informatycznych. 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi łączyć wiedzę teoretyczną z kompleksowym podejściem do przetwarzania i analizy danych, 
z  uwzględnieniem metodologii przetwarzania dużych zbiorów danych („big data”) oraz analizy danych 
z  nieokreśloną strukturą („data mining”, „text mining”). Potrafi dobierać i stosować metody i narzędzia z zakresu 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

P6S_UW 

K_U02 Potrafi wykonywać analizy statystyczne, ekonometryczne, symulacyjne, prognozować szeregi czasowe, 
stosować metody analizy danych ilościowych i jakościowych, w tym analizę czynnikową, dyskryminacyjną, 
skupień i analizę wielowymiarową, a także tworzyć raporty i prezentacje wyników, w tym również w języku 
angielskim. 

P6S_UK  
P6S_UO 
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K_U03 Potrafi rozwiązywać dowolnie złożone zadania z wykorzystaniem metod, narzędzi i wybranych języków 
programowania (C, C++, R, Python, SQL, VBA i 4GL) w celu pozyskiwania, integrowania, przetwarzania 
i  analizowania baz danych w oparciu o nowoczesne systemy baz danych. Potrafi planować i realizować własne 
uczenie się przez całe życie. 

P6S_UU 

K_U04 Potrafi brać udział w debatach, krytycznie odnosić się do wyników własnych analiz i zestawiać je z badaniami 
naukowymi w ekonomii i finansach. Potrafi planować i organizować pracę własną oraz w zespole, szczególnie 
o charakterze interdyscyplinarnym. 

P6S_UK  
P6S_UO 

K_U05 Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 ESOKJ z użyciem terminologii specjalistycznej 
potrzebnej do pracy i prowadzenia badań w dziedzinie ekonomii i finansów. 

P6S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Jest gotów do uznania wszechstronnych korzyści płynących z posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie 
kompleksowego zarządzania danymi w przedsiębiorstwach, instytucjach badawczych i finansowych, bankach, 
firmach i innych podmiotach oraz jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i do jej poszerzania. 

P6S_KK  
P6S_KO 

K_K02 Jest gotów do aktywnego uczestniczenia w pracach zespołów analitycznych oraz do wypełniania zobowiązań 
społecznych, realizowania złożonych projektów, myślenia w sposób przedsiębiorczy i pracy twórczej w ramach 
zespołów analitycznych. 

P6S_KO 

K_K03 Jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych, realizuje podjęte zobowiązania, a także 
rozwija i upowszechnia zdobyte kompetencje i wiedzę. 

P6S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 

W
y
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d
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w
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P
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n
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Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny)  

   60     60 2 K_U02, K_U05, K_K02, 
K_K03 

 

Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. B2 według Modern Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie 
sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 

       4 4 0,5 K_K03  

Treści programowe  

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

Podstawy ochrony  
własności  
intelektualnej 

       6 6 0,5 K_K03  

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi ogólnymi 
aspektami prawa własności przemysłowej. Uczestnik zajęć nabędzie wiedzy o źródłach prawa i podstawowych pojęciach 
dotyczących praw własności intelektualnej oraz będzie mógł w podstawowym zakresie je zastosować. Po wykładzie student będzie 
miał świadomość zakresu stosowania ochrony własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego) i złożoność 
tych zagadnień. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

Wstęp do ekonomii 

30        30 3 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem jest zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii, omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych, 
przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów, 
wiodącym motywem kursu jest chęć pokazania w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej skali 
(mikroekonomicznej, makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten uzupełniany (a częściowo także zastępowany) 
jest innymi mechanizmami regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, prezentacja, esej 

Mikroekonomia I 

30   30     60 4 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią konsumenta w ramach teorii mikroekonomii. Kurs będzie 
zaliczany na podstawie następujących elementów: ocena z ćwiczeń (30%), egzamin końcowy (70%). Egzamin końcowy ma formę 
testu jednokrotnego wyboru, sprawdzającego stopień opanowania niezbędnego materiału teoretycznego i praktycznego. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Algebra liniowa 

30   60     90 6 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 

Matematyka 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu podstawowych pojęć algebry liniowej. Omawiane są między innymi: układy równań liniowych 
i metody ich rozwiązywania, przestrzenie liniowe, baza i wymiar, przekształcenia liniowe, rząd i wyznacznik macierzy, wektory  
i wartości własne, diagonalizacja i potęgowanie macierzy, iloczyn skalarny, formy kwadratowe, elementy programowania liniowego. 
Oprócz opanowania technik algebry liniowej celem zajęć jest wyrobienie u słuchaczy umiejętności precyzyjnego i  logicznego 
rozumowania oraz przygotowanie do stosowania metod algebry liniowej w ekonomii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test 

Analiza  
matematyczna I 

30   60     90 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 

Matematyka 

Treści programowe  

Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy Matematycznej 
w zagadnieniach ekonomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test 

Prawo z  
elementami prawa  
handlowego I 

30        30 3 K_W01, K_W04, K_U04, 
K_K03 

Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu 
jest kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie 
w  praktyce obrotu powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. 
W ramach cyklu wykładów przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 
w  Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków 
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kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad 
wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Rozszerzenie  
ekonomii 
 
(Historia Ekonomii,  
Historia  
Gospodarcza lub  
Demografia) 

 60       60 6 K_W01, K_U02, K_U04, 
K_K02 

Nauki humanistyczne 

Treści programowe  

W nauczaniu ekonomii podstawowe znaczenie ma zrozumienie ekonomicznego punktu widzenia. Studia nad rozwojem koncepcji 
ekonomicznych od A. Smitha i ekonomii klasycznej do teorii J.M. Keynesa i M. Friedmana dają szczególną sposobność zrozumienia 
tego, przez jakie "okulary" patrzą ekonomiści na procesy społeczno-gospodarcze. Zajęcia będą mieć charakter problemowo-
warsztatowy. Studenci poznają podstawowe pojęcia, koncepcje i teorie wybitnych ekonomistów, a także sposoby analizy  
i interpretacji tekstów, pisania referatów i przygotowywania prezentacji naukowych. Celem zajęć jest poznanie teorii naukowych  
z wybranych dziedzin ekonomii (np. historii ekonomii, historii gospodarczej), a także 8 metodologię badań naukowych stosowanej  
w tych dziedzinach (np. demografii). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, projekt 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 430 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2118  
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Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny)  

   60     60 2 K_U02, K_U05, K_K02, 
K_K03 

 

Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. B2 według Modern Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie 
sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

Business English B2 
– egzamin WNE 

       4 4 1 K_U05 Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Egzamin sprawdzający umiejętności językowe z zakresy angielskiego ekonomicznego na poziomie B2 ESOKJ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 
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Przedmioty 
ogólnouniwersytec
kie  
(OGUN)  
 

        60 6   

Treści programowe  

Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych 

dziedzin nauki (w całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Narzędzia  
informatyczne w  
ekonomii 

 30       30 3 K_W03, K_W04, K_U02, 
K_U03, K_K02 

Informatyka 

Treści programowe  

Zajęcia mają umożliwiać zdobycie szerokich kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Celem zajęć jest 
zapoznanie uczestników kursu z technikami informatycznymi przydatnymi w codziennej pracy ekonomisty. W trakcie zajęć 
zorganizowanych w formie laboratoriów studenci nabywają umiejętność posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi 
(zaawansowany Excel, Maxima, R) oraz umiejętności dobierania odpowiedniego narzędzia analitycznego do rozwiązania typowego 
problemu z zakresu analizy ekonomicznej. Przed przystąpieniem do kursu wymagane jest posiadanie podstawowej wiedzy z  zakresu 
informatyki i matematyki na poziomie szkoły średniej oraz pierwszego semestru zajęć z Algebry liniowej i Analizy matematycznej 
oraz umiejętności podstaw obsługi arkusza Excel. Zaliczenie przedmiotu przewidziane jest na podstawie odbywających się na 
każdych zajęciach kartkówek. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, projekt 

Mikroekonomia II 

30   30     60 5 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze średniozaawansowaną teorią mikroekonomii – moduł B dotyczy zagadnień związanych 
z podażową stroną rynku. Kurs będzie zaliczany na podstawie następujących elementów: ocena z ćwiczeń (30%), egzamin końcowy 
(70%). Egzamin końcowy ma formę testu jednokrotnego wyboru, sprawdzającego stopień opanowania niezbędnego materiału 
teoretycznego i praktycznego. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Makroekonomia I 

30   30     60 5 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest prezentacja podstawowych pojęć, kategorii oraz prostych modeli współczesnej analizy makroekonomicznej. 
Opanowanie materiału powinno umożliwić zrozumienie funkcjonowania gospodarki jako całości, poznanie struktury współczesnej 
teorii makroekonomicznej oraz dać solidną podstawę do studiowania makroekonomii na poziomie średnim i zaawansowanym. Stąd 
też duży nacisk położony zostanie na rzetelne opanowanie podstawowych zależności makroekonomicznych z wyraźnym 
wyodrębnieniem zależności krótko i długookresowych. Zasadniczym przedmiotem rozważań będzie jednak analiza krótkookresowa. 
Analizy będą poparte samodzielną pracą z danymi empirycznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Analiza  
matematyczna II 

60   30     90 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 

Matematyka 

Treści programowe  

Wprowadzenie do Analizy Matematycznej. Poznanie podstawowych pojęć, twierdzeń i metod Analizy, ze szczególnym 
uwzględnieniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zastosowania metod Analizy Matematycznej 
w zagadnieniach ekonomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Prawo z  
elementami prawa  
handlowego II 

30        30 3 K_W01, K_W04, K_U04, 
K_K03 

Nauki prawne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych instytucji szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Celem wykładu 
jest kompleksowe przedstawienie głównych konstrukcji prawa cywilnego i handlowego, które znajdują istotne zastosowanie 
w  praktyce obrotu powszechnego. Dotyczy to zarówno elementów prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań oraz prawa spółek. 
W ramach cyklu wykładów przedstawione zostaną też prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 
w  Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych. Zaprezentowana zostanie także prawna tematyka rynków 
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kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz zasad 
wprowadzania papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 394 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2118 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a
ję

ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
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Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny)  

   60     60 2 K_U02, K_U05, K_K02, 
K_K03 

 

Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. B2 według Modern Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie 
sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

Mikroekonomia III 

 30       30 6 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami mikroekonomii i jej zastosowaniem w naukach społecznych. Najważniejsze 
omawiane tematy to: równowaga rynkowa, zaburzenia rynkowe, rola rządu, efekt zewnętrzne, dobra publiczne, informacja, ekonomia 
dobrobytu. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Makroekonomia II 

30   30     60 6 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest wprowadzenie pojęć i narzędzi niezbędnych do makroekonomicznej analizy zjawisk i procesów 
gospodarczych na poziomie średniozaawansowanym. Zajęcia te są kontynuacją przedmiotu "Makroekonomia I" i jednocześnie 
stanowią podbudowę do wprowadzenia narzędzi umożliwiających opis zjawisk i procesów gospodarczych na poziomie 
zaawansowanym. Pierwsza część wykładu jest poświęcona krótkookresowym wahaniom dochodu oraz efektywności polityk 
gospodarczych. Część druga dotyczy problematyki wzrostu gospodarczego. W oparciu o teorię neoklasyczną dyskutowane są 
długookresowe determinanty poziomu i stopy wzrostu dochodu. Część trzecia koncentruje się na znaczeniu oczekiwań dla procesów 
gospodarczych, w tym na roli oczekiwań w decyzjach dotyczących konsumpcji i inwestycji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Rachunek  
prawdopodobieństwa 

30   30     60 6 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_K03 

Matematyka 

Treści programowe  
Elementarny rachunek prawdopodobieństwa, pojęcia zmiennej losowej, gęstości rozkładu, dystrybuanty zmiennej losowe, 
charakterystyk zmiennej losowej, twierdzenia graniczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Finanse I lub  
Finanse I (ACCA) 

30   30     60 6 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Finanse I (ACCA) to wykład przeznaczony dla wszystkich studentów i jest równoważny wykładowi Finanse I. Jedyna różnica polega 
na nieco innej formie egzaminu, a wynika to stąd, że wykład ten może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania dyplomu ACCA 
(szczegóły poniżej). Podczas wykładu studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: funkcje, instytucje i cechy systemu 
finansowego, tradycyjne i nowe instrumenty rynku finansowego, ocena dochodowości różnych instrumentów finansowych, analiza 
ryzyka działalności gospodarczej wraz z kryteriami podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wnioskowaniem o sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa. Wykład ma formę spotkań bezpośrednich. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z 
przykładowymi problemami praktycznymi. Dzięki temu studenci uczą się identyfikować oraz rozwiązywać podstawowe dylematy 
pojawiające się w wybranych segmentach rynku finansowego, a także przeprowadzać analizę ekonomiczno-finansową 
przedsiębiorstwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Informatyka  
gospodarcza 

30        30 4 K_W01, K_W03, K_U03, 
K_K01, K_K03 

Informatyka 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z informatyką gospodarczą. Przedmiotem dyskusji będą m.in.: zastosowania systemów 
informatycznych w gospodarce i jej segmentach, rola informacji jako kategorii ekonomicznej, infrastruktura informatyczna 
(informacyjna) współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw, tworzenie rynków w przestrzeni elektronicznej (internetowej) i ich 
implikacje, kształtowanie gospodarki współdzielenia (sharing economy) oraz aktywizacja podmiotów ekon.-społ. w środowisku 
Internetu i sieci społecznościowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, projekt, test 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2118  
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Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
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Język obcy 
(preferowany 
angielski 
ekonomiczny)  

   60     60 2 K_U02, K_U05, K_K02, 
K_K03 

- 

Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. B2 według Modern Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie 
sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

Makroekonomia  
gospodarki otwartej 

30   30     60 5 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Wykład z Makroekonomii Gospodarki Otwartej obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki w warunkach 
powiązań finansowych i kapitałowych z resztą świata. Przedstawiane są problemy bilansu płatniczego, funkcjonowania rynku 
walutowego oraz polityki gospodarczej w gospodarce otwartej w warunkach różnych systemów kursowych, kwestie związane 
z  międzynarodowymi przepływami kapitału i kryzysami walutowymi oraz analizę warunków tworzenia unii walutowej na przykładzie 
Europejskiej Unii Monetarnej (EMU). 



17 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Ekonomia  
polityczna 

30   30     60 5 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem nauczania Ekonomii Politycznej jest wyjaśnienie mechanizmów społeczno-politycznych determinujących procesy 
gospodarowania oraz dokonanie analizy skutków społecznych tych procesów. Zajęcia z tego przedmiotu mają też na celu 
przygotowanie studentów do bardziej kompleksowego i interdyscyplinarnego sposobu analizowania zjawisk gospodarczych niż ma 
to miejsce w standardowym ujęciu mikro- i makroekonomii. W realizacji zajęć duża uwaga zostanie położona na zdobywanie nowych 
umiejętności metodologicznych i na aktywności studentów w trakcie zajęć. Przedmiot ten jest prowadzony w formie wykładów  
i ćwiczeń, ściśle ze sobą powiązanych tematycznie. Zajęcia są przeznaczone dla studentów II roku, którzy ukończyli podstawowe 
kursy z mikroekonomii i makroekonomii. Przed przystąpieniem do egzaminu, który ma formę pisemną, niezbędne jest zaliczenie 
ćwiczeń. Ocena końcowa uwzględnia wyniki egzaminu i ocenę z ćwiczeń. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Statystyka  
matematyczna I 

30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 

Matematyka 

Treści programowe  

Na wykładzie przedstawione będą podstawowe wiadomości i pojęcia statystyki opisowej i statystyki matematycznej, czyli teorii 
wnioskowania statystycznego. Celem jest zarówno przygotowanie słuchaczy do dalszych studiów i pogłębiania wiedzy w tej 
dziedzinie, jak i do samodzielnego posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi (umiejętność budowy 
modelu statystycznego, poprawnego sformułowania problemu, obliczania i interpretacji podstawowych miar statystyki opisowej i  miar 
dynamiki zjawisk, umiejętność stosowania podstawowych metod wnioskowania statystycznego). Wykład zawierać będzie, oprócz 
zarysu teorii, przykłady zastosowań. Do zrozumienia wykładu istotne będzie wcześniejsze opanowanie przez słuchaczy wiadomości 
z rachunku prawdopodobieństwa, w zakresie jedno semestralnego kursu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 
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Finanse II lub  
Finanse II (ACCA) 

30   30     60 6 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Finanse II (ACCA) to wykład przeznaczony dla wszystkich studentów i jest równoważny wykładowi Finanse II. Jedyna różnica polega 
na nieco innej formie egzaminu, a wynika to stąd, że wykład ten może (ale nie musi) być wykorzystany do uzyskania dyplomu ACCA 
(szczegóły poniżej). W ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z zaawansowanym instrumentarium finansowym. 
Studenci zapoznają się z teorią portfelową, modelami rynku kapitałowego, a także instrumentami finansowymi rynku terminowego: 
kontraktami futures i forward, opcjami oraz swapami, które mogą być wykorzystane w strategiach ograniczania ryzyka. Wykład ma 
formę spotkań bezpośrednich, podczas których nacisk jest położony na aktywne uczestnictwo studentów w spotkaniach. 
Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z przykładowymi problemami praktycznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Projektowanie  
systemów  
informatycznych 

 30       30 2 K_W03, K_W04, K_U02, 
K_K01, K_K03 

Informatyka 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką projektowania systemów informatycznych ukierunkowanych na 
wspomaganie podejmowania decyzji ekonomicznych i realizację procesów gospodarczych. Przedmiotem szczególnej uwagi na 
zajęciach są metody, techniki i narzędzia modelowania i konstrukcji procesów biznesowych, tworzenia architektur systemów 
informatycznych (informacyjnych) oraz problemy budowy i wykorzystywania programów wspomagających modelowanie 
i  konstrukcję procesów biznesowych oraz systemów informatycznych. Wiele uwagi jest poświęcone podejściu obiektowemu 
projektowania systemów informatycznych ze względu na zalety tego podejścia w przypadku analizy i modelowania problemów 
ekonomicznych na potrzeby informatyzacji oraz z powodu rosnącej popularności. Podczas zajęć studenci uczą się projektować 
systemy informatyczne w języku UML z wykorzystaniem programu StarUML. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, projekt, test 
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Matematyka  
ubezpieczeniowa 

 30       30 2 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Matematyka, ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką związaną z ubezpieczeniami na życie i majątkowymi. Zapoznanie 
z  zagadnieniami, twierdzeniami i modelami matematycznymi z zakresu matematyki ubezpieczeniowej. Celem jest pokazanie 
podstawowe zagadnienia aktuarialne obejmujących ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia materialne, także metodologię 
badań naukowych wykorzystywanych w tej dziedzinie. Celem zajęć jest pokazanie metod analizy ilościowej z wykorzystaniem 
matematyki ubezpieczeniowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Praktyka zawodowa 

       120 120 3 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01, K_K02, K_K03 

 

Treści programowe  

Celem praktyk jest wykorzystywanie wiedzy zdobytej podczas studiów i jej poszerzanie, doskonalenie umiejętności oraz kompetencji 
społecznych. W szczególności praktyki mogą obejmować:  
1. w zakresie wiedzy: zastosowanie wiedzy teoretycznej i analitycznej, uzyskanej podczas zajęć akademickich; poznanie zasad 

funkcjonowania środowiska zawodowego, bliskiego kierunkom oferowanym na Wydziale Nauk Ekonomicznych; zrozumienie, jak 
funkcjonują organizacje w praktyce (w zakresie: zasad organizacji pracy, podziału kompetencji, kultury pracy, procedur, czy 
procesu planowania pracy);  

2. w zakresie umiejętności: poszerzenie umiejętności tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników 
samodzielnych analiz; wykorzystanie narzędzi ilościowych i jakościowych do: analizy procesów społeczno-ekonomicznych, 
badania funkcjonowania gospodarki, rynków, instytucji rynkowych, analizy problemów ekonomicznych, finansowych 
i  zarządczych; wykorzystanie metod pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i analizowania danych ilościowych oraz 
jakościowych; doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 

3. w zakresie kompetencji społecznych: wykształcenie umiejętności współpracy w organizacji (w tym: wykorzystanie kompetencji 
miękkich), skuteczne komunikowanie się w organizacji, umiejętność planowania i organizacja pracy własnej i zespołowej 
(efektywne zarządzanie czasem), samokształcenie się, przestrzeganie zawodowych standardów etycznych. 

 
FORMA PRAKTYKI: 
Praktyki zawodowe mogą mieć formę: 
1. praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych,  
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2. praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego, 
3. pracy zawodowej wykonywanej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, 
4. własnej działalności gospodarczej, 
5. wolontariatu.  

 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYKI: 
1. Zakres własnej działalności gospodarczej, czy zakres działalności podmiotów, w których odbywać się będzie praktyka zawodowa, 

muszą zapewniać możliwość osiągnięcia efektów uczenia się, zdefiniowanych dla praktyk zawodowych. W szczególności, 
w przypadku realizacji praktyk w podmiotach zewnętrznych oznacza to zapewnienie przez podmiot oferujący praktykę opiekuna 
praktyki o kompetencjach i doświadczeniu zbieżnym z programem praktyki. Należy też oczekiwać udostępnienia miejsca i 
narzędzi pracy niezbędnych dla właściwego wykonania zaplanowanych obowiązków.  

2. Praktyka może odbywać się w podmiotach/instytucjach, które udostępniają ofertę praktyk dla WNE (wykaz podmiotów wraz 
z  wymogami i procedurami rekrutacji jest udostępniany na stronie internetowej WNE). Studenci mogą również korzystać z ofert 
przedstawianych przez Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci mają także prawo przedstawić własne propozycje 
miejsc praktyk. W każdym przypadku student jest zobowiązany przed rozpoczęciem praktyki uzyskać od koordynatora praktyk 
akceptację miejsca praktyki, jej programu i okresu realizacji.  

3. Praktykę zawodową w wymiarze godzinowym określonym programem studiów student odbywa w jednym podmiocie. Tylko 
w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest odbycie praktyk w większej liczbie podmiotów.  

4. Praktyka może być odbywana podczas wakacji zimowych lub letnich (praktyka ciągła) oraz w trakcie trwania semestru, w czasie 
wolnym od zajęć dydaktycznych (praktyka śródroczna).  

5. Odbywanie praktyki jest monitorowane przez koordynatora praktyk, który w tym celu utrzymuje ze studentem/studentką kontakt 
e-mailowy/telefoniczny lub osobisty w celu wyjaśniania spraw związanych z praktyką.  

6. Praktyka zaliczana jest na ocenę przez koordynatora praktyk. Podstawą do wystawienia oceny jest poprawne udokumentowanie 
realizacji praktyki i jej programu poprzez przedłożenie koordynatorowi stosownej dokumentacji. Podczas procedury zaliczania 
praktyki oceniane są kompletność i poprawność merytoryczna dokumentacji oraz zdobyte kompetencje i umiejętności. 

7. Sposób organizacji praktyki, jej przebieg oraz procedury są poddawane ewaluacji przez studentów. Wyniki analiz są 
wykorzystywane przy doskonaleniu programów studiów, a także pozwalają na identyfikację miejsc/podmiotów, w których 
realizacja praktyk przynosi pożądane efekty uczenia się. 

8. Procedury zapewniające realizację zasad odbywania i zaliczania praktyk określa uchwała Rady Dydaktycznej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się na podstawie przedłożonej przez studenta dokumentacji potwierdzającej realizację 
praktyki, w tym: zaświadczenia o odbyciu praktyki, dziennika praktyki oraz sprawozdania z przebiegu praktyki. Dodatkowo, w trakcie 
procesu zaliczenia praktyki, koordynator praktyk może przeprowadzić rozmowę sprawdzającą kompetencje zdobyte przez studenta 
podczas praktyki. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
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Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 480 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2118  
 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Język obcy – 
egzamin na  
poziomie B2 
 

       4 4 2 K_U02, K_U05, K_K02, 
K_K03 

- 

Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. B2 według Modern Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie 
sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/EU 

Przedmioty 
ogólnouniwersytecki
e  
(OGUN)  
 

        30 3   
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Treści programowe  
Przedmiot (lub przedmioty) do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych 

dziedzin nauki (w całym toku studiów student musi uzyskać co najmniej 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Teoria wymiany  
międzynarodowej 

30   30     60 5 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest ukazanie i wyjaśnienie jak funkcjonuje gospodarka otwarta, powiązana ze światem więzami handlowymi. Wykład 
obejmuje zagadnienia związane z teorią handlu międzynarodowego i polityką handlową. Przedstawione zostaną główne elementy 
teorii wyjaśniające przyczyny i skutki handlu międzynarodowego pomiędzy krajami. Pokazane zostaną również instrumenty polityki 
handlowej i skutki ich stosowania. Omawiane są główne modele teorii handlu i polityki handlowej oraz odniesienia do ich empirycznej 
weryfikacji. Uzupełnieniem są ćwiczenia, w trakcie których rozwiązuje się głównie zadania obliczeniowe, ilustrujące główne elementy 
teorii handlu i polityki handlowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Ekonometria 

30   15 15    60 7 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_U01, K_K01 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i najważniejszymi 
zastosowaniami. Głównym celem wykładów jest zapoznanie studentów z teorią ekonometrii. Wykłady ilustrowane są prostymi 
przykładami empirycznymi. Bardziej rozbudowane przykłady empiryczne omawiane będą na ćwiczeniach. Na wykładach omawiana 
będzie problematyka estymacji w Klasycznym Modelu Regresji Liniowej za pomocą Metody Najmniejszych Kwadratów. Pierwsza 
część kursu poświęcona zostanie na przedstawienie modelu, jego założeń i sposobu estymacji oraz interpretacji. W drugiej części 
studenci zostaną zapoznani ze sposobami testowania hipotez, diagnostyki modelu i konsekwencjami braku spełnienia 
poszczególnych założeń. Po wykładzie student powinien potrafić prawidłowo przebadać związki między zmiennymi w próbie 
przekrojowej oraz zinterpretować wyniki prostego badania statystycznego. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, projekt 

Rachunkowość 

 30       30 3 K_W03, K_W04, K_U01, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości finansowej, z zasadami księgowości i zakładowym planem 
kont. Podczas zajęć zaprezentowana zostanie wiedza dotycząca metod rachunkowych pomiaru, wyceny, dokumentacji 
i  ujmowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych, zasad ewidencji majątku trwałego, wartości niematerialnych 
i  prawnych, materiałów, towarów, wyrobów gotowych, środków pieniężnych, rozrachunków publiczno-prawnych, rozrachunków 
z  dostawcami i odbiorcami, pracownikami, przychodów i kosztów, rezerw oraz kapitałów. Zajęcia zawierają koncepcję, formę 
i  zawartość raportów księgowych – bilansu, rachunku zysków i strat oraz cash flow. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Programowanie  
komputerowe 

 30       30 2 K_W01, K_W03, K_U02, 
K_K01, K_K03 

Informatyka 

Treści programowe  
Nauka podstaw programowania w C++. Podstawowe konstrukcje programistyczne w C++, klasyczne algorytmy i struktury danych 
przy wykorzystaniu bibliotek standardowych C++. Programowanie przy użyciu Code:Blocks. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, projekt, test 

Statystyka  
matematyczna II 

 30       30 2 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 

Matematyka 
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Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką i zaawansowanymi metodami wnioskowania statystycznego, w tym 
twierdzeniami i modelami matematycznymi z zakresu statystyki matematycznej. Student poznaje metodologię badań naukowych 
wykorzystujących metody i procedury statystyki matematycznej. Na wykładzie przedstawione będą podstawowe wiadomości 
i  pojęcia statystyki opisowej i statystyki matematycznej, czyli teorii wnioskowania statystycznego. Celem jest zarówno przygotowanie 
słuchaczy do dalszych studiów i pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie, jak i do samodzielnego posługiwania się w  praktyce 
standardowymi procedurami statystycznymi (umiejętność budowy modelu statystycznego, poprawnego sformułowania problemu, 
obliczania i interpretacji podstawowych miar statystyki opisowej i miar dynamiki zjawisk, umiejętność stosowania podstawowych 
metod wnioskowania statystycznego). Wykład zawiera pogłębioną teorię, przykłady zastosowań. Do zrozumienia wykładu istotne 
będzie wcześniejsze opanowanie przez słuchaczy wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki matematycznej na 
podstawowym poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmiot wyboru  
kierunkowego I 
 

 30       30 3 K_W03, K_W04, K_U01, 
K_U03, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  

Przedmiot wybierany z grupy przedmiotów, których celem jest poszerzenie kompetencji z programowania w wybranych językach (np. 
C++, Python, R, VBA i in.)), posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz poznanie wybranych metod analizy danych (np. 
analizy danych nieustrukturyzowanych, „text minig”, analizy danych statystycznych, analizy wyborów dyskretnych, ekonometrii 
przestrzennej, ekonometrycznej analiza danych, modeli optymalizacji decyzji, analizy przeżycia, analizy wielowymiarowej, analizy 
dyskryminacyjnej, analizy skupień, i in.), a także specjalistyczną metodologię zarządzania danymi, projektowania i programowania 
narzędzi do zarządzania danymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, projekt 

Seminarium  
licencjackie  
 

  30      30 3 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_U03, K_U04, K_K03 

Informatyka, 
matematyka, ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe  
Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej. Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy na 
temat teorii naukowych z wybranych dziedzin (np. ekonomii i finansów), kierunki ich rozwoju i najnowsze osiągnięcia badawcze,  
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a także pogłębioną metodologię przeprowadzania badań naukowych, w tym projektowanie i programowanie własnych narzędzi. 
Celem jest przeprowadzenie wysoko wyspecjalizowanej analizy danych, sformułowanie i rozwiązanie złożonego i nietypowego 
problemu ekonomicznego, właściwie dobranie metody ilościowej i innowacyjnego narzędzia informatycznego i analitycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Konspekt pracy dyplomowej 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 274 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2118  
 
Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Zarządzanie 

60        60 4 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Nauki o zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesną wiedzą o współczesnych organizacjach funkcjonujących w warunkach 
konkurencyjnego otoczenia i procesach zarządzania nimi, przybliżenie siatki pojęciowej dyscypliny, dostarczenie praktycznych 
wskazówek dotyczących analizy sytuacji organizacyjnych oraz podwyższania racjonalności decyzji i sprawności działań. Wykład 
wsparty technikami audiowizualnymi, z elementami dyskusji. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Analiza szeregów  
czasowych 

 30       30 3 K_W02, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K01 

Matematyka, 
informatyka, ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe  

Zajęcia konwersatoryjne będą podzielone na część wprowadzającą o charakterze teoretycznym, oraz część praktyczną. W ramach 
kursu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami i narzędziami wykorzystywanymi w analizie i prognozowaniu szeregów 
czasowych. Celem dalszej części zajęć będzie przekazanie studentom praktycznych umiejętności potrzebnych do samodzielnego 
przeprowadzenia badania ekonometrycznego: przygotowania danych czasowych, estymacji i weryfikacji modelu, przeprowadzenia 
testów diagnostycznych i wreszcie oszacowania prognoz. Pod okiem prowadzących studenci będą samodzielnie rozwiązywali 
problemy i przykładowe zadania. Zaliczenie będzie składało się z wykonania modelu oraz egzaminu pisemnego z części teoretycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, projekt 

Warsztaty  
kierunkowe z  
zaawansowanych  
modeli  
optymalizacji  
decyzji  
 

 30       30 3 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_K01 

Informatyka, 
matematyka, ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami statystycznymi przydatnymi w analizie danych nieustrukturyzowanych oraz 
metodami sztucznej inteligencji, które umożliwiają strukturyzację informacji tekstowych oraz doskonalenie analiz i metod 
podejmowania decyzji poprzez przeprowadzenie analizy zawartości różnorodnych dokumentów tekstowych oraz znajdywanie 
nieznanych zależności, wzorców i trendów pomiędzy danymi w zgromadzonych zbiorach danych. Podczas wykładu zostaną 
omówione poszczególne metody i przykładowe zastosowania. Zajęcia praktyczne obejmują przeprowadzanie analiz przez studentów 
z wykorzystaniem programu SAS Enterprise Miner oraz SAS Text Miner. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, projekt 
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Przedmiot wyboru  
kierunkowego z  
zakresu  
zarządzania  
bazami danych 
 

 30       30 3 K_W01, K_W03, K_U02, 
K_K01, K_K03 

Informatyka 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników zarządzaniem bazami danych przy wykorzystaniu języka SQL, który jest standardem 
wykorzystywanym w takich bazach danych jak Oracle, Sybase, Informix, Microsoft SQL. Zajęcia obejmują również poznanie hurtowni 
danych jako aparatu pojęciowego, technologii i techniki prowadzenia badań wykorzystywanej do analiz ekonomicznych. W ramach 
zajęć uczestnicy poznają intuicyjne narzędzia klasy ETL w SAS wspomagające proces uzyskiwania informacji z danych, ich 
wielowymiarowej analizy i prezentacji. Podstawą takich analiz jest możliwość badania zależności pomiędzy wartościami liczbowymi 
reprezentującymi dane, a zbiorem parametrów zwanych wymiarami. Ponadto podczas zajęć zostanie zaprezentowany przykład 
hurtowni danych wykorzystany do analizy rynku pracy w Polsce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, projekt, test 

Przedmiot wyboru  
kierunkowego II 
 

 30       30 3 K_W01, K_U01, K_U03, 
K_K03 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  

Przedmiot wybierany z grupy przedmiotów, których celem jest poszerzenie kompetencji z programowania w wybranych językach 
(np. C++, Python, R, VBA i in.)), posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz poznanie wybranych metod analizy danych 
(np. analizy danych nieustrukturyzowanych, „text minig”, analizy danych statystycznych, analizy wyborów dyskretnych, ekonometrii 
przestrzennej, ekonometrycznej analiza danych, modeli optymalizacji decyzji, analizy przeżycia, analizy wielowymiarowej, analizy 
dyskryminacyjnej, analizy skupień, i in.), a także specjalistyczną metodologię zarządzania danymi, projektowania i programowania 
narzędzi do zarządzania danymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, projekt 
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Seminarium  
licencjackie 
 

  30      30 14 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_U02, K_U06, K_U08, 
K_U07, K_K02, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  

Zajęcia przygotowujące do napisania pracy badawczej w ramach pracy dyplomowej. Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy 
na temat teorii naukowych z wybranych dziedzin (np. ekonomii i finansów), kierunki ich rozwoju i najnowsze osiągnięcia badawcze, 
a także pogłębioną metodologię przeprowadzania badań naukowych, w tym projektowanie i programowanie własnych narzędzi. 
Celem jest przeprowadzenie wysoko wyspecjalizowanej analizy danych, sformułowanie i rozwiązanie złożonego i nietypowego 
problemu ekonomicznego, właściwie dobranie metody ilościowej i innowacyjnego narzędzia informatycznego i analitycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca dyplomowa 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2118  

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse 58% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych matematyka 18% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych informatyka 13% 

”. 
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Załącznik nr 28 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 80 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW  

logistyka i administrowanie w mediach 
 

nazwa kierunku studiów logistyka i administrowanie w mediach 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Logistics and Administration in the Media 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil praktyczny 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

138 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

9 

 



2 
 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych 

informatyk a techniczna i 
telekomunikacja 

9%  

inżynieria lądowa i transport 9%  

Dziedzina nauk społecznych 

ekonomia i finanse 4%  

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

67% nauki o komunikacji społecznej i mediach 

nauki o zarządzaniu i jakości 11%  

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
Posiada wiedzę o badaniach statystycznych, przestrzeni probabilistycznych, prawdopodobieństwie, 
własnościach prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwach warunkowych i niezależność zdarzeń oraz 
prawdopodobieństwach całkowitych. 

P6S_WG 
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K_W02 
Posiada wiedzę o podstawowych zagadnieniach fizyki klasycznej i współczesnej oraz ukazanie związku 
między fizyką materiałów półprzewodnikowych i magnetycznych a współczesną elektroniką i techniką 
medialną. 

P6S_WG 

K_W03 

Posiada podstawową wiedzę obejmującą wszystkie kluczowe problemy związane z projektowaniem, budową 
i funkcjonowaniem wydawnictw gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów - 
zastosowań technologii informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów 
medialnych, w tym materiałów dziennikarskich oraz dostateczną wiedzę do eksperckich uzgodnień 
merytorycznych w tym zakresie. 

P6S_WG 

K_W04 
Posiada wiedzę na temat podstawowych standardów etycznych i ich znaczenia dla praktyki zawodu 
dziennikarza 

P6S_WG 

K_W05 
Zna rynek i jego elementy, podstawy teorii zachowań konsumentów. Posiada wiedzę na temat tworzenia 
i  podział dochodu narodowego w gospodarce rynkowej; zna rynek zatrudnienia i bezrobocia; wie jak zdobyć 
pomoc publiczną dla firm ze środków Unii Europejskiej. 

P6S_KW 

K_W06 

Posiada wiedzę ogólną na temat marketingu, a szczególnie marketingu społecznego i marketingu relacji 
dysponuje również wiedzą specjalistyczną z zakresu zachowania konsumenta na rynku, systemu badań 
rynkowych i marketingowych, zarządzania zintegrowanym procesem komunikacji marketingowej oraz 
e- biznesu. 

P6S_WG 

K_W07 Posiada wiedzę o aktach normatywnych, regulujących funkcjonowanie systemu medialnego P6S_WG 

K_W08 
Zna materiał normatywny wyznaczający ramy prawne komunikowania w zawodzie dziennikarza i pracownika 
public relations oraz zawodach pokrewnych. Posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne dokonanie analizy 
materiału prasowego (tekstu oraz materiału audiowizualnego) z punktu widzenia legalności. 

P6S_KW 

K_W09 
Zna strategie logistyczne i ich wpływ na kształtowanie się systemów społecznych i gospodarczych, modele 
łańcuchów dostaw, zasady współpracy w łańcuchu dostaw, pojęcie logistyka a marketing, funkcje zapasów, 
zadania gospodarki magazynowej, 

P6S_KW 

K_W10 
Posiada wiedzę o infrastrukturze, technice i technologii procesów logistycznych, budowlach magazynowych, 
urządzeniach technicznych w systemach logistycznych oraz temat problemów logistyki zaopatrzenia, zasad 
działania systemu kanban, zadania logistyki zaopatrzenia. 

P6S_KW 

K_W11 
Posiada wiedzę o istocie i zadaniach logistyki produkcji, klasycznych organizacjach produkcji oraz systemach 
produkcyjnych w ujęciu logistycznym. 

P6S_WG 

K_W12 
Zna funkcje i zadania dystrybucji jej kanały i strategie. Posiada wiedzę o infrastrukturze logistycznej jako 
podstawy efektywnego przepływu towarów. 

P6S_KW 
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K_W13 
Posiada wiedzę o międzynarodowych zagadnieniach prawnych, standardach dotyczących finansów 
i  rachunkowości oraz mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych a w szczególności giełd papierów 
wartościowych. 

P6S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
Posiada umiejętność zastosowań aparatu matematycznego do wybranych zadań opisanych formalnie, 
w  szczególności algorytmizację niektórych przedsięwzięć i ich zapis matematyczny. 

P6S_UW 

K_U02 
Posiada umiejętności zastosowania aparatu statystycznego do wybranych zadań opisanych formalnie, 
w  szczególności szacunek ryzyka/powodzenia przedsięwzięć i ich zapis językiem statystycznym 

P6S_UW 

K_U03 
Posiada umiejętności zastosowań pojęć z zakresu fizyki do wybranych zadań związanych z mediami, 
w  szczególności problematyka zapisu, gromadzenia i transmisji informacji oraz jej dystrybucji za 
pośrednictwem dostępnych nośników informacji. 

P6S_UW 

K_U04 
Posiada umiejętności rozpoznania i analizowania badanych systemów działania, a także stosuje metodologię 
systemową w odniesieniu do otaczającej rzeczywistości 

P6S_UW 

K_U05 
Posiada umiejętność projektowania, tworzenia i zarządzania programami marketingowymi. Potrafi 
samodzielnie zaplanować wykorzystanie różnych instrumentów komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa 
z rynkiem 

P6S_UW 

K_U06 Potrafi analizować różne akty prawne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu medialnego P6S_UK 

K_U07 
Umie autoryzować tekst oraz umie pisać teksty krytyczne mieszczące się w granicach legalności 
i  odpowiedzi na krytykę prasową 

P6S_UK 

K_U08 Rozróżnia i potrafi stosować standardy i zasady istniejące w obowiązujących kodeksach etycznych P6S_UW 

K_U09 
Potrafi wyodrębniać sekwencje poszczególnych czynności od chwili złożenia zamówienia na dany 
produkt/usługę do momentu dostarczenia go użytkownikowi finalnemu, a także posiada umiejętność 
sterowania i regulacji tymi czynnościami 

P6S_UW 

K_U10 
Posiada umiejętność rozpoznawania zadania i funkcji logistyki we współczesnych systemach społeczno-
gospodarczych, logistycznych modeli obsługi globalnych łańcuchów dostaw. 

P6S_UW 

K_U11 
Potrafi określić główne elementy infrastruktury logistycznej, stosować podstawową wiedzę techniczno – 
technologiczną o procesach logistycznych, opisać i analizować podstawowe procesy w technologii transportu. 

P6S_UW 

K_U12 
Posiada umiejętność wykorzystywania i identyfikacji metod ilościowych w zarządzaniu zasobami 
materiałowymi. Potrafi stosować metody kształtowania zapasów. 

P6S_UW 
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K_U13 
Potrafi wykorzystać metody ilościowe w zarządzaniu produkcyjnymi zasobami materiałowymi, tworzyć 
harmonogramy produkcji. 

P6S_UW 

K_U14 
Umie samodzielnie dokonać analizy zachowań w konkretnych sytuacjach związanych z komunikowaniem 
z  punktu widzenia zgodności z prawem oraz samodzielnie sporządzić podstawowe pisma procesowe. 

P6S_UO 
P6S_UU 

K_U15 
Umie zidentyfikować i charakteryzować formy zarządzania jakością w logistyce oraz stosować podstawowe 
metody i techniki w zarządzaniu jakością procesów logistycznych. Posiada także umiejętność analizowania 
struktury i strategii w handlu. 

P6S_UW 

K_U16 

Posiada umiejętności posługiwania się przepisami prawa finansowego, rachunkowości, podatkowego, 
bilansowego oraz regulacjami międzynarodowymi w podejmowaniu decyzji finansowych oraz rozliczania się 
podatkowo. Potrafi stosować narzędzia niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących oceny kondycji 
finansowej jednostek gospodarczych. 

P6S_UW 

K_U17 
Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień publicznych w formie ustnej i pisemnej w języku polskim 
i  języki obcym 

P6S_UK 

K_U18 
Ma umiejętności językowe w zakresie medioznawstwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
Przygotowany jest do sformalizowanych uzgodnień i wymiany poglądów w zakresie dotyczącym statystycznych 
opisów zjawisk oraz fizycznych opisów związanych z technologiami nowych mediów. 

P6S_KK 

K_K02 
Umacnia w sobie patrzenie na otoczenie poprzez pryzmat przyczynowości, celowości oraz wywoływanych 
przez systemy skutków 

P6S_KO 

K_K03 Samodzielne prowadzenie analiz matematycznych oraz statystycznych i wyciąganie z nich wniosków P6S_KR 

K_K04 
Posiada świadomość uwarunkowań i zmian w teorii i praktyce marketingu. 
Zdobyte na zajęciach umiejętności pozwalają mu aktywną postawę na rynku na rynku pracy, zwłaszcza z rynku 
mediów elektronicznych i nowych mediów. 

P6S_KO 

K_K05 
Ma świadomość istniejących uwarunkowań prawnych obrotu gospodarczego oraz zdaje sobie sprawę 
z  konsekwencji zachowań podejmowanych wbrew prawu. 

P6S_KK 

K_K06 
Ma większą świadomość konsekwencji swoich czynów i ma świadomość odpowiedzialności za swoje decyzje 
i wybory 

P6S_KO 

K_K07 Docenia znaczenie praktyki realizacyjnej w procesach wytwórczych oraz usługowych P6S_KR 
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K_K08 
Student potrafi myśleć w oparciu o inteligencję przestrzenną rozumianą jako zdolność dokładnego 
postrzegania otaczającego nas świata i identyfikacji wizualnej, posiada zdolność pracy w zespole. 

P6S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

(należy wypełnić, jeżeli na kierunku studiów prowadzona jest specjalność; w przypadku kilku specjalności dla każdej z nich należy wypełnić odrębną 
tabelę) 
 

Nazwa specjalności: logistyka i marketing w mediach 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 
Posiada wiedzę ogólną na temat komunikowania społecznego oraz dysponuje także wiedzą 
specjalistyczną o zadaniach i formach prowadzenia działalności public relations dla przedsiębiorstwa 
i instytucji, pozwalającą im podjąć pracę komunikatora w każdej instytucji 

K_W08, K_W09, 
K_W10,  

S1_W02 

Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomicznych uwarunkowań działalności mediów, rozwoju 
nowoczesnych form komunikowania, rozumienia istoty mediów, jako dóbr ekonomicznych, rynku, 
konkurencji, formułowania strategii postępowania, znaczenia twórczości, wpływu reklamy i nowych 
technologii na funkcjonowanie systemów  komunikowania 

K_W12, K_W13,  

S1_W03 

Posiada wiedzę dotyczącą krystalizowania się i ewolucji gatunków dziennikarskich informacyjnych 
i  publicystycznych w prasie, radiu, telewizji oraz internecie. Będzie poznawał ich funkcje oraz rolę 
w  układach gazet, czasopism, ramówkach radiowych i telewizyjnych. Pozna korelacje między 
gatunkami dziennikarskimi a pozostałymi formami ekspresji twórczej. 

K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06 

S1_W04 

Dysponuje wiedzą z zakresu  podstawowych prawidłowości i mechanizmów w obszarze 
projektowania procesów w marketingu. Posiada wiedzę o podstawowych wskaźnikach stosowanych 
przy planowaniu mediów dla potrzeb kampanii reklamowej oraz na temat prawidłowości 
funkcjonowania, a zwłaszcza oddziaływania reklamy oraz niektórych teorii i hipotez tłumaczących te 
oddziaływania. 

K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W10 

S1_W05 
Posiada wiedzę ogólną na temat miejsca sektora usług we współczesnej gospodarce dysponuje 
również wiedzą specjalistyczną z zakresu obsługi klienta, dostarczania wartości i satysfakcji 
klientom, jakości usług oraz logistyczną obsługą klienta w informacyjnych organizacjach sieciowych. 

K_W03, K_W06, 
K_W07, K_W08, K_W09 
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S1_W06 
Posiada wiedzę na temat języka w działaniu. Zna mechanizmy kodowania i dekodowania sensów 
ukrytych wypowiedzi. Rozumie pojęcie perswazji, zna jej odmiany oraz odróżnia perswazję od 
manipulacji. 

K_W05, K_W10,  

S1_W07 
Posiada podstawową wiedzę na temat istoty i wymiaru strategicznej społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa oraz na temat standardów systemu, narzędzi zarządzania z zakresu 
odpowiedzialnego biznesu przedsiębiorstwa medialnego. 

K_W03, K_W06,  

S1_W08 
Zna zasady kreowania produktu medialnego, prowadzenia dystrybucji medialnej, różnicowania ceny 
oraz promocji medialnej. 

K_W03, K_W12 

S1_W09 
wiedzę w zakresie: funkcjonowania mediów, PR, zarządzania firmą medialną, w tym problem 
infrastruktury, bezpieczeństwa, zarządzania: kadrami, produkcją i zaopatrzeniem, a także finansami 
instytucji medialnej. 

K_W11 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 
Rozumie znaczenie i funkcje pełnione przez specjalistów public relations, posiada umiejętności 
pozwalające mu na podjęcie współpracy z agencjami public relations 

K_U08, K_U05 

S1_U02 

Potrafi zorganizować pracę w dziale PR, dbać o sprawną komunikację wewnętrzną instytucji,   
korzystać z narzędzi media relations, zna techniki kształtowania wizerunku firmy/instytucji, umie 
opracować podstawowe dokumenty niezbędne do strategicznego zarządzania organizacją jak misja 
firmy oraz plan zapobiegania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych. 

K_U04, K_U06, K_U12 

S1_U03 
Głębsze zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych (konkurencyjnych) uwarunkowań działalności 
mediów. Ukształtowanie podstaw dla pracy w mediach, jako w przedsięwzięciach ekonomicznych, 
komercyjnych, przede wszystkim na stanowiskach zarządczych różnego szczebla. 

K_U04, K_U16 

S1_U04 
Potrafi właściwie nazywać i analizować wypowiedzi medialne zawarte na stronach internetowych 
w  układach gazet i czasopism oraz ramówkach radiowych i telewizyjnych. Na podstawie nabytej 
wiedzy powinien umieć konstruować wypowiedzi zgodne z normami gatunkowymi. 

K_U07, K_U14 

S1_U05 
Posiada umiejętności samodzielnego prowadzenia działań marketingowych w przedsiębiorstwach 
medialnych. Potrafi konstruować plany i strategie marketingowe dla gazet i czasopism, mediów 
elektronicznych oraz nowych mediów. 

K_U09 

S1_U06 

Umie rozpoznać środki retoryczne użyte w wypowiedziach tzw. osób trzecich oraz cele ich 
zastosowania. Potrafi przygotować tekst pisemny o różnych funkcjach komunikacyjnych. Potrafi 
używać etycznych technik argumentacyjnych oraz skutecznie bronić się przed nieuczciwymi 
chwytami stosowanymi przez przeciwnika. 

K_U07, K_U17 
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S1_U07 
Posiada niezbędne umiejętności, aby trafnie selekcjonować i dobierać działania z zakresu 
odpowiedzialnego biznesu do przedsiębiorstwa medialnego, a także oceniać ich rynkową 
i  społeczną skuteczność. 

K_U04, K_U06, K_U12 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 
Ma podstawy dla rozwoju zawodowego w mediach na różnych poziomach kierowania i organizowania 
firm i przedsięwzięć medialnych; początkowo jako asystenci, analitycy rynku (konkurencji, nowych 
produktów); kompetencja w zakresie analizy danych marketingowych i wskaźników badań rynkowych. 

K_K03, K_K04, K_K05 

S1_K02 
Dzięki zdobytym na zajęciach umiejętnościom student przygotowany jest do aktywnej postawy na 
rynku tradycyjnych i nowych mediów. 

K_K06 

S1_K03 
Dzięki zdobytym umiejętnościom z zakresu logistycznej obsługi klienta jest on przygotowany do pracy 
w różnych, często stresujących warunkach mediów elektronicznych i nowych mediów. Potrafi 
pozyskaną wiedzę przekazać różnym audytoriom w sposób przystępny i fachowy. 

K_K08 

 
 

Nazwa specjalności: Zarządzanie i technologie mediów 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 

Posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań zastosowań i rozwoju IT w obszarze baz danych. 
W   szczególności dotyczy to: formy zapisu informacji w bazach danych w postaci cyfrowej, jej 
przetwarzania, i archiwizacji, a także znajomości funkcji i terminologii narzędzi baz danych 
i  oprogramowania, zasad konstrukcji bazy danych, programowych narzędzi IT oraz problemów 
bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie baz danych. 

K_W06, K_W07, 
K_W11,  

S2_W02 
Dysponuje wiedzą dotyczącą znajomości podstawowego sprzętu technicznego służącego do 
produkcji programów telewizyjnych i radiowych 

K_W03, K_W10 

S2_W03 
Dysponuje wiedzą z zakresu aktualnego stanu, zastosowań i rozwoju algorytmów, metod i języków 
programowania przetwarzających dane multimedialne. Posiada  również wiedzę w zakresie form 

K_W03, K_W10 
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edytowania zapisów medialnych, narzędzi i informacji, klasyfikacji edytorów, podziału 
oprogramowania wg formatów wyjściowych plików edycji. 

S2_W04 
Posiada wiedzę na temat istoty komunikacji sieciowej, jej kategorii i przykładów ich funkcjonowania, 
a także paradoksów, szans i zagrożeń związanych z tym zjawiskiem 

K_W10, K_W12 

S2_W05 
Posiada wiedzę w zakresie metod, technik i narzędzi do tworzenia i edycji materiałów 
multimedialnych na komputerze. 

K_W03, K_W10 

S2_W06 
Dysponuje wiedzą na temat historii, budowy, rodzajów i funkcji CMS, a także możliwości jego 
wykorzystania w połączeniu z mediami społecznościowymi. 

K_W08, K_W09,  

S2_W07 Posiada wiedzę na temat stanu i uwarunkowań rozwoju technologii mobilnych K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 
Posiada umiejętności wskazania zastosowań baz danych w organizacji, ich funkcji, zagrożeń 
związanych z bezpieczeństwem danych zapisanych w bazach. 

K_U11 

S2_U02 
Posiada umiejętność obsługi sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego w radiu i studiu 
telewizyjnym. Potrafi obsługiwać programy komputerowe oraz sprzęt reporterski i emisyjny. 

K_U09 

S2_U03 
Posiada umiejętności tworzenia, testowania i uruchamiania oprogramowania, a także czytania ze 
zrozumieniem programów zapisanych w językach programowania. 

K_U16 

S2_U04 
Posiada umiejętności pozwalające na stosowanie wszystkich dostępnych kategorii komunikacji 
sieciowej. 

K_U11 

S2_U05 
Posiada umiejętność przygotowania materiału do druku i do publikacji w sieci, oraz posiada 
umiejętność edycji fotografii oraz tworzenia grafik w  programie Photoshop lub GIMP, edycji filmu 
w  programie Adobe Premiere Pro oraz obróbki dźwięku. 

K_U03, K_U11 

S2_U06 
Potrafi stosować działania SEO, dodawać i usuwać użytkowników, integrować CMS z mediami 
społecznościowym (Facebook, Twitter) oraz  projektowania i podstaw tworzenia serwisów i usług 
mobilnych, uruchamiania i testowania aplikacji mobilnych. 

K_U03, K_U11 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 
Posiada kompetencje pozwalające na podjęcie obsługi baz danych po odpowiednim przeszkoleniu 
praktycznym. 

K_K01 

S2_K02 
Posiada kompetencje pozwalające na rozpoczęcie programowania komputerów, pisania prostych 
programów oraz jest w stanie samodzielnie rozwijać swoje umiejętności programistyczne. 

K_K02 
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S2_K03 
Posiada kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w studiu telewizyjnym lub wozie transmisyjnym 
oraz kompetencje pozwalające na rozpoczęcie pracy w radiu przy obsłudze sprzętu lub 
oprogramowania. 

K_K01, K_K02 

S2_K04 
Posiada kompetencje korzystania w pełni z zasobów Sieci, dzięki znajomości zagadnień związanych 
z komunikacją sieciową. 

K_K01, K_K02 

S2_K05 
Rozumie idee towarzyszące mediom społecznościowym oraz oprogramowaniu open source. Potrafi 
łączyć wiedzę i umiejętności dotyczące różnych usług internetowych 

K_K01, K_K02 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 
 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Matematyka  24       24 6 
K_W01,  
K_U01,  
K_K01, K_K03 

Informatyka techniczna 
i  telekomunikacja; 

Treści programowe  

Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami jak: 
• Macierze, wyznaczniki, transpozycja 
• Rodzaje macierzy: jednostkowe, diagonalne, rzadkie 
• Działania na macierzach, 
• Dekompozycja macierzy, 
• Wartości własne: eigenvalue, eigenvector 
• Zastosowanie programów R, Gretl, Excel i Statistica w analizach Big Data 
• Wykorzystanie modeli matematycznych: liniowe i nieliniowe, do opisu różnych zjawisk.  
• Szacowanie parametrów modeli. Estymacja metodą MNK.  
• Optymalizacja funkcji. Extrema lokalne i globalne. Zastosowanie solvera do optymalizacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test (zaliczenie na ocenę) 
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Podstawy prawa 30   30     60 5 
K_W05, K_W09,  
K_U06, K_U08, K_U14 
K_05, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach; 

Treści programowe  

Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z zakresu nauki o państwie, teorii prawa, prawa konstytucyjnego, administracyjnego, 
karnego i cywilnego. Podstawowym kryterium doboru analizowanych pojęć i instytucji jest ich późniejsze wykorzystywanie w prawie 
prasowym i autorskim. Nadto studenci zapoznają się z pojęciami jak państwo i jego formy, demokracja, suwerenność 
i  praworządność. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – egzamin pisemny (egzamin) 
Ćwiczenia – test, inne (aktywność na zajęciach) (zaliczenie) 

IT (informatyka)  30       30 4,5 
K_W10,  
K_U04, 
K_K02 

Informatyka techniczna 
i  telekomunikacja; 

Treści programowe  
Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z wiedzą w zakresie przedmiotu: multimedia, podstawowe parametry komputera, 
urządzenia we/wy komputera, możliwości zastosowań programów i systemów komputerowych. Tematyka: oprogramowanie 
własne, systemowe, standardowe i komercyjne.  Elementy bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (egzamin) 

Ekonomia 30   30     60 6 
K_W07 
K_U16 
K_K05 

Ekonomia i finanse; 

Treści programowe  

Studentom przekazywana jest wiedza: 
W obszarze mikroekonomii: 
•Przedmiot i cel ekonomii. Proces gospodarowania 
•Rynek i jego elementy 
•Podstawowe zagadnienia mikroekonomicznych zjawisk zachodzących w gospodarce 
•Teoria popytu i podaży 
•Zachowania się głównych uczestników rynku (kupujących i sprzedających) w różnych strukturach rynku.  Teoria konsumenta 
i  producenta  
•Podstawowe struktury rynku  
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W obszarze makroekonomii: 
•Teoretyczne i praktyczne podstawy rachunkowości narodowej, 
•Makroekonomicznej polityki rządu 
•Funkcje i zadania banku centralnego 
•Rola i zadania polityki dochodowej, fiskalnej i pieniężnej 
•Interpretacja i pomiar zjawiska bezrobocia  
•Monetarystyczne podejściem do zagadnień inflacji 
•Cykle rozwoju gospodarczego i teoretyczne podstawy długookresowego wzrost 
•Bilans handlowy i płatniczy kraju 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – egzamin pisemny (egzamin) 
Ćwiczenia – test, inne (aktywność na zajęciach) (zaliczenie) 

Zarządzanie 30   30     60 6 
K_W11 
K_U12 
K_K02 

Nauki o zarządzaniu 
i  jakości; 

Treści programowe  
Jest to przedmiot, ramach którego studenci poznają zasady funkcjonowania organizacji i sposoby zarządzania nimi. Przedmiot 
wprowadzi ich w obszar działań celowych, ukaże potrzebę koordynowania wysiłku zbiorowego oraz przybliży mechanizmy 
motywacji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – egzamin pisemny (egzamin) 
Ćwiczenia – test, inne (aktywność na zajęciach) (zaliczenie) 

Lektorat    60     60 2 
K_U17 
K_U18 

 

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (zaliczenie na ocenę) 
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BHP        4 4 0,5   

Treści programowe  Celem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test (Zaliczenie) 

Zajęcia z wychowania 
fizycznego 

       30 30    

Treści programowe  Celem zajęć jest rozwój kultury fizycznej studenta 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone są w sylabusie przedmiotu  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 328 
 

Na specjalności logistyka i marketing w mediach 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1607 

 

Na specjalności zarządzanie i technologie mediów 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1617 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Etyka zawodowa 16   16     32 4 
K_W05, 
K_U08, 
K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z zakresu etyki zawodowej związane bezpośrednio z podstawowymi problemami 
etycznymi wynikającymi z logistyki mediów. Podstawowym kryterium doboru tych problemów jest ich późniejsze wykorzystanie 
w  praktyce zawodowej. Zajęcia koncentrują się na dwóch poziomach analizy:  
- na założeniach teoretycznych związanych z istotą etyki zawodowej a zwłaszcza aksjologią określającą pojęcia dobra i zła, a także 
na omówieniu podstawowych standardów i zasad, które mają uświadomić studentom, że cała filozofia mediów ma jednoznacznie 
etyczne podłoże  
- na założeniach praktycznych czyli na analizie unormowań zarówno etycznych jak i prawnych związanych z funkcjonowaniem 
mediów w demokratycznym państwie prawnym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – test (zaliczenie na ocenę) 
Ćwiczenia – test, Inne (aktywność na zajęciach) (zaliczenie) 

Statystyka  30       30 5 
K_W01 
K_U02 
K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  

Zagadnienia poruszane na zajęciach: 
- Statystyka i pojęcia z nią związane. 
- Statystyka opisowa I. Prezentacja tabelaryczna materiału statystycznego. 
- Statystyka opisowa I. Prezentacja graficzna danych statystycznych. 
- Statystyka opisowa II, Miary położenia, miary tendencji centralnej. 
- Statystyka opisowa II, Miary zróżnicowania, asymetrii i kurtozy. 
- Elementy rachunku prawdopodobieństwa. Funkcja losowa jednej zmiennej i jej rozkłady. 
- Analiza współzależności zjawisk. Korelacja i regresja. 
- Wnioskowanie statystyczne. Estymacja parametrów populacji. 
- Wnioskowanie statystyczne. Hipotezy i ich weryfikacja. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test (zaliczenie na ocenę) 
 

Metody optymalizacji    16     16 4 
K_W04, K_W11 
K_U09 
K_K07 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

W trakcie zajęć student poznaje między innymi: matematyczny model decyzyjny, model programowania liniowego, metody 
rozwiązywania zadań liniowych. Podstawowe modele optymalizacji zapasów: modele deterministyczne (ekonomiczna wielkość 
zamówienia EOQ, model ze stopniowym uzupełnianiem stanu zapasów, model z kosztami odłożonego popytu, modele 
z  dyskontem ilościowym i inne), modele stochastyczne (model jednookresowy - problem gazeciarza, modele zapasu 
bezpieczeństwa z losowym popytem i losowym czasem dostawy). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – test (zaliczenie na ocenę) 
Ćwiczenia – test, inne (aktywność na zajęciach) (zaliczenie) 

Prawo prasowe z 
elementami własności 
intelektualnej 

 28       28 4 
K_W09,  
K_U07, 
K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Przedmiot stanowi fragment bloku przedmiotów prawnych, tworzących sekwencję przedmiotową: podstawy prawa (przedmiot 
poprzedzający), prawo prasowe, prawo autorskie (przedmiot kończący). W ramach zajęć z prawa prasowego  i autorskiego 
zostanie: 
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 1. omówiony materiał normatywny, wyznaczający ramy prawne działania mediów, a także zagadnienia związane z  dostępem do 
informacji publicznej (prawa i obowiązki w procesie komunikowania, zakres tajemnic – zwłaszcza dziennikarskiej, ochrona 
prywatności, prawo do wizerunku, ochrona danych osobowych,  autoryzacja itp.)   
2. poprzez analizę kazusów, studenci nauczą się  interpretacji zjawisk i oceny materiałów prasowych  z punktu widzenia ich 
legalności. W efekcie student nabywa umiejętność  stosowania prawa w praktyce dziennikarskiej i działalności public relations, 
między innymi  w działaniach rzecznika prasowego) . 
3. nauczenie  samodzielnego pisania wniosków o rejestrację dziennika lub czasopisma, sprostowań, polemik, sprawozdań 
sądowych, tekstów krytycznych, odpowiedzi na krytykę prasową. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (zaliczenie na ocenę) 
 

Marketing  30       30 3 
K_W08 
K_U05 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Jest to przedmiot, w ramach którego studenci poznają mechanizmy funkcjonowania rynku i sposoby poruszania się w tym 
obszarze. Zostaną zapoznani z istotą marketingu, będą potrafili odkrywać szanse rynkowe oraz opanują umiejętność 
wykorzystywania instrumentów marketingu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (sprawdzian), projekt, (Zaliczenie na ocenę) 

Technologie 
informacyjne mediów 

24   16     40 5 
K_W10,  
K_U11 
K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

W ramach zajęć studenci zapoznają się ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów, formami zapisu 
informacji w postaci cyfrowej (multimedia). Omówienie zasad działania podstawowych, współczesnych narzędzi IT (sprzęt 
i  oprogramowanie). Omówienie zasad konstrukcji bazy danych, programowe narzędzia IT na przykładzie Customer Relationship 
Management - CRM) oraz problemy bezpieczeństwa teleinformatycznego (hakerzy, wirusy, nieuczciwi pracownicy, firewall, 
identyfikacja, bezpieczeństwo cyfrowej łączności bezprzewodowej, kryptografia, podpis elektroniczny). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – egzamin pisemny (egzamin) 
Ćwiczenia – test, projekt, Inne (aktywność na zajęciach), (zaliczenie) 
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Przedmiot 
ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk 
humanistycznych* 

        
15 
(minimu
m) 

3   

Treści programowe  Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku studiów 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 

Lektorat    60     60 2 
K_U17 
K_U18 

 

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (zaliczenie na ocenę) 

Zajęcia z wychowania 
fizycznego 

       30 30    

Treści programowe  Celem zajęć jest rozwój kultury fizycznej studenta 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone są w sylabusie przedmiotu  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
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Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 281 
 

Na specjalności logistyka i marketing w mediach 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1607 

 

Na specjalności zarządzanie i technologie mediów 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1617 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie produkcją, 
usługami i łańcuchem 
dostaw  

30   30     60 6 

K_W03, K_W12, K_W04, 
K_W07, K_W06, K_W11 
K_U04, K_U10, K_U13,  
K_U09, K_U05 
K_K02, K_K04, K_K05 

Nauki o zarządzaniu 
i  jakości; 
 

Treści programowe  

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi koncepcjami w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym - obszarami 
występowania i czynnikami ryzyka, metodami pomiaru ryzyka, technikami ograniczania ryzyka. Poza tym w ramach przedmiotu 
prezentowane są procesy zarządzania ryzykiem w kontekście funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym w działalności firm 
sektora mediów, logistyki, nowych technologii i instytucji finansowych. Ponadto w ramach przedmiotu  
Realizowane jest zadanie wykształcenia u słuchaczy takiego sposobu widzenia i rozumienia problemów oraz ich rozwiązywania, które 
będzie się odbywać w oparciu o kompleksowe i interdyscyplinarne podejście, w kontekście uwzględniającym zależności od szerokiego 
otoczenia zewnętrznego oraz pozbawionego oddziaływań doktrynalnych i wad pochodnych czynnikom ograniczonej racjonalności 
ludzkich decyzji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – egzamin pisemny (egzamin) 
Ćwiczenia – test, projekt, inne (aktywność na zajęciach) (zaliczenie) 

Gatunki telewizyjne  16       16 4 
K_W10 
K_U10 
K_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  

W ramach zajęć studenci zapoznają się z gatunkami charakterystycznymi dla medium, jakim jest telewizja. Punktem wyjścia będzie 
omówienie klasycznego podziału pomiędzy gatunki informacyjne, publicystyczne i gatunki pogranicza. Natomiast kolejnym etapem 
będzie odwołanie się wprost do form wykorzystywanych przy tworzeniu audycji TV. Od konstrukcji klasycznych programów 
informacyjnych, poprzez telewizję śniadaniową, gatunki rozrywkowe (serial, sitcom, opera mydlana), interwencyjne i poradnikowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej (zaliczenie na ocenę) 

Normalizacja i 
zarządzanie jakością 

30        30 4 
K_W12 
K_U04, K_U15 
K_K04 

Nauki o zarządzaniu 
i  jakości; 

Treści programowe  

Formy zarządzania jakością. Systemy zarządzania jakością w organizacjach. Certyfikacja systemów zarządzania jakością 
w  organizacjach logistycznych. Nadzór metrologiczny w procesach logistycznych. Wybrane metody i techniki w zarządzaniu jakością 
procesów logistycznych. Określenie i podział norm. Podstawy prawne działalności normalizacyjnej. Krajowa działalność 
normalizacyjna. Dokumentacja normalizacyjna 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, projekt (inne (aktywność na zajęciach)  
Egzamin 

Finanse i 
rachunkowość 

 30       30 4 
K_W13 
K_U16 
K_K02 

Ekonomia i finanse; 
 

Treści programowe  

W trakcie realizacji procesu dydaktycznego studenci powinni pogłębić zdobytą wiedzę w zakresie przedmiotu finansów 
i  rachunkowości przy uwzględnieniu wpływu elementów otoczenia bliższego i dalszego a także dostarczenie wiedzy na temat 
funkcjonowania finansów w przedsiębiorstwach i instytucjach w ujęciu mikroekonomicznym oraz w ujęciu sektorowym 
w  podstawowych sektorach gospodarki narodowej: sektorze finansów publicznych, sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze instytucji 
finansowych. W wyniku realizacji programu studenci powinni uzyskać znajomość różnych aspektów problematyki finansów 
i  rachunkowości w podmiotach gospodarczych funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki, w tym także w sektorze mediów 
oraz nowych mediów internetowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (Egzamin) 
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Zajęcia fakultatywne         
60 
(minimum) 

7 
K_W08, K_W10 
K_U05, K_U16 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako zajęcia do 
wyboru organizowane przez Wydział.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu  

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk 
humanistycznych 

        
15 
(minimum) 

3   

Treści programowe  Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku studiów 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 

Lektorat    60     60 2 
K_U17 
K_U18 

 

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych 
na odpowiednim poziomie) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (zaliczenie na ocenę) 
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Zajęcia z wychowania 
fizycznego 

       30 30    

Treści programowe  Celem zajęć jest rozwój kultury fizycznej studenta 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone są w sylabusie przedmiotu  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 301 
 

Na specjalności logistyka i marketing w mediach 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1607 

Na specjalności zarządzanie i technologie mediów 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1617  
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Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie ryzykiem, 
inżynieria systemów i 
analizy systemowej 

30   16     46 3 

K_W03, K_W06, K_W08 
K_U04, K_U05, K_U10, 
K_U15 
K_K02, K_K04, K_K08 

komunikacji społecznej 
i  mediach 

Treści programowe  

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi koncepcjami w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym - obszarami 
występowania i czynnikami ryzyka, metodami pomiaru ryzyka, technikami ograniczania ryzyka. Poza tym w ramach przedmiotu 
prezentowane są procesy zarządzania ryzykiem w kontekście funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym w działalności 
firm sektora mediów, logistyki, nowych technologii i instytucji finansowych. Ponadto w ramach przedmiotu  
Realizowane jest zadanie wykształcenia u słuchaczy takiego sposobu widzenia i rozumienia problemów oraz ich rozwiązywania, 
które będzie się odbywać w oparciu o kompleksowe i interdyscyplinarne podejście, w kontekście uwzględniającym zależności od 
szerokiego otoczenia zewnętrznego oraz pozbawionego oddziaływań doktrynalnych i wad pochodnych czynnikom ograniczonej 
racjonalności ludzkich decyzji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

W – egzamin pisemny (egzamin) 
Ć – test, Inne (aktywność na zajęciach) (zaliczenie) 

Projektowanie 
procesów 

 30       30 3 
K_W06, K_W11, 
K_U05 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  

Zajęcia prowadzone formie konwersatorium mają zapoznać studentów z narzędziami modelowania procesów biznesowych.  
W efekcie studenci posiądą praktyczne umiejętności analizy procesów (identyfikacji, klasyfikacji). Studenci w ramach studiów 
przypadków będą przygotowywać z wykorzystaniem notacji BPMN modele rzeczywistych procesów występujących 
w  przedsiębiorstwie (szczególnie mediowym) i w jego otoczeniu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Infrastruktura 
logistyczna 

 16       16 4 

K_W03 
K_U10, K_U15 
K_K04, K_K08 
 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

W trakcie konwersatorium studenci poznają  historie, definicje i przedmiot infrastruktury, a w szczególności następujące 

zagadnienia:  

Infrastruktura jako wsparcie produkcji, system infrastruktury w produkcji, klucze kategoryzacyjne i rodzaje firm i instytucji 
infrastruktury, konwergencja mediów a logistyka mediów jako integrator działań na polu współczesnych środków komunikowania, 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Zarządzanie projektami 
internetowymi 

 30       30 4 
K_W08 
K_U10, K_U16 
K_K04, K_K08 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

W trakcie zajęć studenci poznają między innymi o zmianach w konsumpcji mediów: nadawcy i odbiorcy współczesnych mediów, 
multitasking mediów tradycyjnych i nowych; modelach obecności w sieci tradycyjnych wydawców: konwergencja, ile procent 
kontentu w Internecie stanowi medium tradycyjne, penetracja nowych obszarów związanych z tytułem prasowym. Studenci poznają 
metody tworzenie strategii i zarządzania projektami internetowymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (egzamin) 
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Usługi komercyjne w 
sieci 

30        30 3 
K_W12 
K_U11 
K_K01 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiotem wykładu jest stan i uwarunkowania usług Sieci w Polsce i na świecie. Wykład przedstawia istotę usług internetowych  
– stan obecny i perspektywy rozwoju. Wykład obejmuje problematykę komputerowych centrów danych (Data Center) wraz 
z  klasyfikacją TIER, rodzajów usług Cloud Computing ze szczególnym uwzględnieniem usług: SaaS, PaaS, IaaS.  
Przedmiot wykładu stanowi również problematyka umów gwarantowanego poziomu świadczenia usług (SLA ) w zakresie usług 
komercyjnych Sieci. Usługi wirtualizacji zasobów IT z podziałem na rodzaje wirtualizacji (emulacja, wirtualizacja natywna, 
parawirtualizacja, pełna wirtualizacja), wady i zalety wirtualizacji zasobów, rozwiązań programowych i sprzętowych. 
Rodzaje sieci: LAN, MAN, WAN wraz z omówieniem podstawowych parametrów. Wykład obejmuje także fundamenty 
funkcjonowania internetu, adresację komputerów, DNS, protokoły sieciowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (Egzamin) 

Zajęcia fakultatywne         
60 
(minimu
m) 

6 
K_W08, K_W10 
K_U05, K_U16 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako zajęcia do 
wyboru organizowane przez Wydział. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone są w sylabusie przedmiotu  

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk 
humanistycznych 

        
15 
(minimu
m) 

3   

Treści programowe  Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku studiów 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 

Lektorat    60     60 2 
K_U17 
K_U18 

 

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (zaliczenie na ocenę) 

Egzamin certyfikacyjny 
z j. obcego na 
poziomie B2 

         2 
K_U17 
K_U18 

 

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem egzaminu jest weryfikacja umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i ustny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 287 
 

Na specjalności logistyka i marketing w mediach 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1607 

 

Na specjalności zarządzanie i technologie mediów 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1617  
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a
ję

ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 Symbole efektów 
uczenia się dla 
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dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Bezpieczeństwo IT  30       30 3 
K_W12 
K_U11 
K_K01 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

W ramach zajęć zaprezentowany zostanie stanem i uwarunkowania rozwoju bezpieczeństwa instytucji medialnej.  W szczególności 
wykład obejmuje: problematykę bezpieczeństwa teleinformatycznego instytucji, organizację ochrony informacji na przykładzie 
informacji niejawnych, postępowanie z cennymi zasobami firmy w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach awaryjnych oraz 
modelowe procedury bezpieczeństwa w instytucji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test (Egzamin) 

Zarządzanie 
kryzysowe w logistyce 

30        30 3 
K_W08 
K_U10, K_U16 
K_K04, K_K08 

Nauki o zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  
Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z zarządzaniem kryzysowym w logistyce, czynnikami wpływającymi na powstanie 
i  rozwój sytuacji kryzysowych oraz  rodzajami, przebiegiem i fazami zarządzania kryzysowego w logistyce, a także z normami 
prawnymi zarządzania kryzysowego i zarządzania sytuacją kryzysową. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Zajęcia fakultatywne         
60 
(minimu
m) 

10 
K_W08, K_W10 
K_U05, K_U16 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako zajęcia do 
wyboru organizowane przez Wydział. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu  

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 3 
K_W06, K_W13 
K_U10 
K_K05, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach; 

Treści programowe  

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór właściwych 
narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Student powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Przygotowanie koncepcji/fragmentu pracy dyplomowej (Zaliczenie) 

przedmioty właściwe dla specjalności logistyka i marketing w mediach 

Public relations  30       30 2 

K_W08, K_W09, K_W10, 
K_W11 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U08, K_U12 
K_K03, K_K04, K_K05 
 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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S1_W01, S1_W09,  
S1_U01, S1_U02,  
S1_K01 

Treści programowe  

Przedmiot jest wprowadzeniem do tematyki komunikowania organizacji, instytucji, firm i stowarzyszeń z różnymi grupami w ich 
otoczeniu. Kurs ma zapoznać uczestników z podstawowymi koncepcjami, głównymi obszarami, narzędziami i technikami public 
relations, wypracowanymi w teorii i w praktyce. 
Zadaniami przedmiotu są: 
1/ zaprezentowanie PR jako jednej z zasadniczych funkcji zarządzania organizacjami, 
2/ wskazanie ewolucji i form PR, sposobów jego uprawiania, organizacji funkcji PR, wykorzystywanych narzędzi i technik, 
3/ przedstawienie zastosowań PR w życiu gospodarczym, społecznym, kulturalnym i politycznym. 
Odwołania do praktyki public relations z Polski i z innych krajów będą służyły przybliżeniu uczestnikom zadań wykonywanych przez 
konsultantów public relations, spełnianych przez nich ról i zasad współpracy z innymi specjalistami i działami w instytucjach. Dzięki 
temu studenci lepiej zrozumieją pozycję i zadania dyscypliny w nowoczesnym komunikowaniu i zarządzaniu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, Inne (aktywność na zajęciach, sprawdzian) Zaliczenie na ocenę 

Etnologia mediów  24       24 3 

K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06 
K_U07, K_U17 
K_K06 
 
S1_W03 
S1_U06 
S1_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

W ramach zajęć przedstawione zostaną główne czynniki warunkujące funkcjonowanie mediów masowych,  typy instytucji 
nadawczych oraz przebieg i efekty aktów komunikowania między dziennikarzami, instytucjami nadawczymi oraz poszczególnymi 
grupami odbiorców i całym społeczeństwem. W ramach poszczególnych bloków tematycznych uwzględnione zostaną podstawowe 
orientacje teoretyczne i modele stanowiące trzon wiedzy medioznawczej. Bardziej szczegółowo zostanie ujęta tematyka roli 
mediów w podsystemie politycznym oraz podsystemie ekonomicznym rozwiniętego systemu społecznego, a także krótko 
i  długofalowe efekty mediów. Ostatnim elementem będzie rola mediów społecznościowych w ekosystemie medialnym 
i  konsekwencje ich pojawienia się z perspektywy nadawców i odbiorców. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (zaliczenie na ocenę) 

Marketing w mediach  30       30 3 

K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W10, K_W12 
K_U04, K_U09, K_U16 
K_K08 
 
S1_W04, S1_W06, 
S1_W08 
S1_U03, S1_U05,  
S1_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
W trakcje zajęć omówione zostaje pojęcie marketingu prowadzonego przez środki przekazu z uwzględnieniem kondycji 
(finansowej) mediów oraz całej branży medialnej. Wskazane zostaną także podmiotowość mediów oraz tego, w jaki sposób 
zarządzają one swoim produktem, ceną, dystrybucją i promocją. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, (Egzamin) 

Projektowanie 
procesów w 
marketingu 

 16       16 3 

K_W04, K_W05, K_W06, 
K_W10 
K_U04, K_U09, K_U16 
K_K08 
 
S1_W04, S1_W06 
S1_U03, S1_U05,  
S1_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Studenci zapoznają się ze strukturami i dynamiką procesów marketingowych zachodzących we współczesnych organizacjach, tu 
traktowanych jako twory wysoce złożone i turbulentne 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 
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przedmioty właściwe dla specjalności zarządzanie i technologie mediów 

Podstawy budowy i 
eksploatacji sprzętu 
teleinformatycznego* 

   30     30 3 

K_W03, K_W06, K_W07, 
K_W11,  
K_U09 
K_K01, K_K02 
 
S2_W01, S2_W02 
S2_U02 
S2_K03 

Inżynieria lądowa 
i  transport; 

Treści programowe  
W ramach zajęć zostaną studenci zapoznają się ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów, formami 
zapisu informacji w postaci cyfrowej (multimedia). Omówienie zasad działania podstawowych, współczesnych narzędzi IT (sprzęt 
i  oprogramowanie systemowe). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – egzamin pisemny  (egzamin) 
Ćwiczenia – test, Inne (aktywność na zajęciach) (zaliczenie 

Edytory mediów  30       30 4 

K_W03,  
K_U03, K_U11 
K_K01, K_K02 
 
S2_W03,  
S2_U05, S2_U06,  
S2_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

W ramach zajęć zostaną studenci zapoznają się z formami i sposobami edycji informacji dokonywanymi z pomocą programów 
edycyjnych w tym edytorów treści w internecie. Program zajęć uwzględnia: 
- elementy genezy edytorów informacji z nastawieniem na sposoby komunikowania,  
- zdefiniowanie pojęć i zjawisk z zakresu edycji informacji,  
- formy prezentacji informacji oraz korzystanie z jej zasobów w Internecie, 
- sposoby manipulowania podczas edycji informacji w internecie. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

CMS i nawigacja stron  30       30 4 

K_W03, K_W08, K_W09,  
K_U03, K_U11 
K_K01, K_K02 
 
S2_W03, S2_W06 
S2_U05, S2_U06,  
S2_K05 

Informatyka techniczna 
i  telekomunikacja 

Treści programowe  

W ramach zajęć zostaną studenci zapoznają się z obsługą CMS-ów na przykładzie Wordpressa i podstawami nawigacji stron 
internetowych, w tym: historia CMS, budowa CMS, tworzenie strony www przy użyciu CMS (Wordpress), pobieranie, instalacja 
i  konfiguracja skryptu, publikowanie i edycja treści, SEO, dodawanie i usuwanie użytkowników, integracja CMS z mediami 
społecznościowym (Facebook, Twitter). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt (zaliczenie na ocenę) 

Na specjalności logistyka i marketing w mediach 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 250 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1607 

 

Na specjalności zarządzanie i technologie mediów 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1617 
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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 Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 6 
K_W06,  
K_U10 
K_K05, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór właściwych 
narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Napisanie pracy licencjackiej (Zaliczenie) 

Praktyki studenckie         

6 
miesięcy 
(480 
godz.) 

12 

K_W03, K_W05, K_W08, 
K_W12 
K_U04, K_U08, K_U09, 
K_U12 K_U15 
K_K01, K_K02, K_K04, 
K_K06, 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  

TREŚCI PROGRAMOWE: 
Praktyki studenckie praktyczne przygotowują studentkę/studenta do wymagań współczesnego rynku mediów. Poprzez rozwijanie 
umiejętności warsztatowych związanych z konkretnymi rodzajami mediów (prasa, radio, telewizja, internet) oraz różnorodnymi 
gatunkami i formami dziennikarskimi. Nie mniej istotnym elementem jest także poszerzenie kompetencji studentów z zakresu 
umiejętności autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. Praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych 
instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) 
oraz zaplecza medialnego takich jako koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR. 
 
FORMA PRAKTYK: 
Praktyki zawodowe mogą mieć formę: 

1. praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych, 
2. pracy zawodowej, 
3. praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.     

 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYK: 

1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia, spójną z planem studiów i programem kształcenia 

z  uwzględnieniem efektów kształcenia i podlegają zaliczeniu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zasadach 

odbywania praktyk zawodowych na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.  Praktyki zawodowe należą do grupy 

przedmiotów obowiązkowych, a ich zaliczenie w wymaganym terminie oznacza uzyskanie określonej liczby punktów zgodnie 

z systemem punktacji ECTS przyjętym dla oceny indywidualnych dokonań studenta. Wśród efektów kształcenia wymienia 

się: 

2. Posiadanie ugruntowanej wiedzy na temat zakresów i efektów oddziaływania mediów masowych na poszczególne grupy 

odbiorców w ramach szerokich (krajowych oraz międzynarodowych) audytoriów, struktur społecznych, politycznych, 

ekonomicznych i kulturalnych. 

3. Umiejętność diagnozowania wielowymiarowych zjawisk i procesów zmediatyzowanej rzeczywistości współczesnych 

systemów politycznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz zajmowania stanowisk, podlegających kryteriom rzetelności 

i  uczciwości, względem różnych perspektyw teoretycznych i badawczych. 

4. Umiejętność krytycznego odbieranych treści oraz poddawania konstruktywnej krytyce działania innych osób. 

5. Odbywanie praktyki w formie pracy zawodowej wymaga zgody opiekuna praktyk zawodowych na kierunku Dziennikarstwo 

i  medioznawstwo, który zobowiązany jest zweryfikować czy zakres działalności podmiotu, w którym pracuje 

student/studentka oraz zakres obowiązków pracowniczych studenta/studentki zapewnia możliwość osiągnięcia efektów 

uczenia się zdefiniowanych dla praktyk oraz czy pracodawca gotowy jest udzielić informacji niezbędnych do oceny stopnia 

osiągnięcia przez studenta/studentkę efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk zawodowych.    
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6. Praktyki powinny odbywać się w instytucjach gwarantujących realizację programu praktyk. Do tych instytucji należą przede 

wszystkim: publiczne i niepubliczne instytucje związane z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, 

biura prasowe, portale internetowe), koncerny medialne, drukarnie, wydawnictwa, firmy PR-owe, agencje reklamowe, biura 

prasowe jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, 

Urząd Wojewódzki), biura prasowe organów władzy państwowej, organizacji pozarządowych i instytucji kultury (teatry, opera, 

muzea). 

7. Oprócz wymienionych, przykładowych instytucji studentka/t ma możliwość realizacji praktyki w innym niż wskazane miejsca. 

Wówczas konsultuje swój wybór z opiekunem praktyk z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW i po uzyskaniu 

pozytywnej rekomendacji może rozpocząć praktykę. 

8. Studentka/student jest zobowiązana/ny do odbycia zawodowej praktyki ciągłej w ciągu 3 lat studiów pierwszego stopnia, 

w  systemie stacjonarnym. Oznacza to, że całą lub część praktyki można odbyć już na I roku studiów. Ostatecznym terminem 

rozliczenia praktyki ciągłej jest VI semestr studiów pierwszego stopnia. 

9. Rozliczenie praktyki ciągłej jest warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej. 

10. Studentka/student, jest zobowiązana/y nie późnej niż miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, przedłożyć opiekunowi praktyki 

samodzielnie wypełnione skierowanie na praktyki w celu uzyskania akceptacji i podpisu.  

11. Rozliczenie praktyk następuje w VI semestrze studiów I stopnia, nie później niż miesiąc przez obroną pracy dyplomowej. 

Oznacza to, iż studentka/t musi przedłożyć opiekunowi praktyk z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW 

wypełniony komplet dokumentów nie później niż do 15 sierpnia. 

12. Wymiar praktyk zawodowych określa program studiów. Studenci są zobowiązani do zrealizowania: 

13. 720 godzin – w przypadku studiów pierwszego stopnia, w systemie stacjonarnym. 

14. Praktyki realizowane są w ciągu roku, bądź w terminach poza rokiem akademickim (lipiec, sierpień, wrzesień), zgodnie 

z  programem kształcenia, programem studiów, w tym planem studiów i siatką godzin danego kierunku bądź specjalności, 

zgodnie z zapisami w sylabusie. 

15. Podczas trwania praktyki studentka/t powinna/en wykazać się zdolnością samodzielnego, krytycznego myślenia, 

analizowania zjawisk oraz procesów dotyczących szeroko pojętej branży medialnej.   

16. Praktyka może być realizowana w całości w jednej instytucji lub podzielona na kilka części w różnych placówkach. 

17. Praktyki można odbywać u wielu organizatorów praktyk. W celu zaliczenia praktyk odbywanych u różnych organizatorów 

praktyk sumuje się wymiar godzinowy praktyk odbytych u wszystkich organizatorów praktyk. 

18. Decyzję o zmianach w zakresie terminu czy sposobu organizacji odbywania praktyk, podejmuje opiekun praktyk zawodowych. 

19. Praktyka zawodowa zaliczana jest na ocenę przez opiekuna praktyk zawodowych. Podstawą do wystawienia oceny 
z  praktyki odbytej w jednostce UW lub w podmiocie zewnętrznym (także z praktyki odbytej w formie pracy zawodowej) jest 
zaświadczenie o przebiegu praktyk i osiągniętych efektach uczenia się wystawione przez podmiot przyjmujący studenta na 
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praktyki, opinia o wykonywaniu obowiązków służbowych wystawiona przez przełożonego oraz ankieta ewaluacyjna 
o  przebiegu praktyk i osiągniętych efektach uczenia się wypełniona przez studenta.  

20. Studentka/student ma obowiązek zaliczyć praktyki (lub uzyskać zgodę na uznanie praktyk za odbyte) w terminie wskazanym 

w planie studiów, jednak nie później niż  miesiąc przed obroną pracy dyplomowej. 

21. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyk jest dokonanie przez opiekuna praktyk zawodowych wpisu do USOSa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaświadczenie o przebiegu praktyk, opinia o wykonywaniu obowiązków służbowych, ankieta (auto)ewaluacyjna o przebiegu 
praktyk  

przedmioty właściwe dla specjalności logistyka i marketing w mediach 

Ekonomika środków 
przekazu 

 30       30 2 

K_W04, K_W12,  
K_U04, K_U06, K_U12 
K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 
 
S1_W02 
S1_U07 
S1_K01, S1_K02, 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomiki mediów i zarządzania w firmach medialnych, zajmuje się 
charakterystyką mediów jako dóbr ekonomicznych, rynkami medialnymi, strukturami rynkowymi oraz problemami rozwojowymi 
mediów w warunkach rozwoju technologii cyfrowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Logistyka obsługi 
klienta 

 30       30 2 

K_W03, K_W06, K_W07, 
K_W08, K_W09 
K_U04, K_U06, K_U12 
K_K06 
 
S1_W05, S1_W07 
S1_U02,  

Nauki o zarządzaniu 
i  jakości 
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S1_K02 

Treści programowe  
Program zajęć obejmuje analizę najważniejszych zagadnień dotyczących logistycznej obsługi klienta oraz przedstawienie 
możliwości i zasad tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez odpowiedni poziom logistycznej obsługi klienta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt (zaliczenie na ocenę) 

Społeczna 
odpowiedzialność 
przedsiębiorstw 
medialnych 

 30       30 2 

K_W03, K_W06, K_W07, 
K_W08, K_W09 
K_U04, K_U06, K_U12 
K_K06 
 
S1_W05, S1_W07 
S1_U02,  
S1_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Wykład wprowadza słuchaczy w problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu ( CSR) ze szczególnym uwzględnieniem 
przedsiębiorstw medialnych. Wzrost znaczenia społecznej odpowiedzialności przejawia się coraz częściej we współczesnych 
przedsiębiorstwach. Związane jest to zarówno z relacjami organizacja - otoczenie, jak i procesami zachodzącymi wewnątrz 
organizacji. Przedsiębiorstwa medialne z racji swojej działalności zajmują tu szczególne miejsce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, test, (zaliczenie na ocenę) 

Kultura językowa 16        16 3 

K_W03, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_W12 
K_U07, K_U14 
 
S1_W01, S1_W08 
S1_U04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  

Program wykładu obejmuje przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących używania języka naturalnego. Studenci 
poznają podstawowe pojęcia z zakresu m.in. kultury języka i stylistyki (błąd, poziomy normy, poprawność, stosowność) oraz ogólne 
sposoby radzenia sobie z trudnościami językowymi, jak również rozwijają kompetencje związane z wybranymi zagadnieniami 
szczegółowymi (m.in. odmiana słów, budowa zdania). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, (Egzamin) 

Reklama  24       24 3 

K_W08, K_W09, K_W10, 
K_W11 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U08, K_U12 
K_K03, K_K04, K_K05 
 
S1_W01, S1_W09,  
S1_U01, S1_U02,  
S1_K01 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Podstawowe informacje o reklamie i pojęciach pokrewnych. Wady i zalety mediów reklamowych. Reklama zewnętrzna. 
Podstawowe wskaźniki stosowane w reklamie. Planowanie i realizacja kampanii reklamowej. Badanie reklamy. Techniki 
perswazyjne stosowane w reklamie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, projekt (Egzamin) 

przedmioty właściwe dla specjalności zarządzanie i technologie mediów 

Bazy danych  30       30 2 

K_W03,  
K_U03, K_U11 
K_K01, K_K02 
 
S2_W03,  
S2_U05, S2_U06,  
S2_K05 

Informatyka techniczna 
i  telekomunikacja 
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Treści programowe  
Przedmiot stanowi wprowadzenie w problematykę baz danych - relacyjnych i obiektowych.  Zajęcia ukierunkowane głównie na 
relacyjne bazy danych, obejmujące zagadnienia przetwarzania danych od postawienia problemu, poprzez modelowanie struktury 
danych wraz z jej optymalizacją do analizy danych, celem uzyskania użytecznych informacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 
 

Podstawy budowy i 
eksploatacji sprzętu 
radiowego 

   30     30 2 

K_W03, K_W06, K_W07, 
K_W11 
K_U09 
K_K01, K_K02 
 
S2_W01, S2_W02 
S2_U02 
S2_K03 

Inżynieria lądowa 
i  transport 

Treści programowe  

W części teoretycznej zajęć studenci zapoznają się z historią ewolucji sprzętu radiowego; podstawowymi funkcami sprzętu 
w  technologii analogowej i cyfrowej oraz z aplikacjami komputerowi, które pozwalają na edycję plików dźwiękowych zapisanych 
w  różnych formatach. Część praktyczna poświęcona jest zajęciom wartatowym w grupach w ramach których, studenci podzieleni 
na małe grupy robocze, przygotowują krótkie formy radiowe oraz przygotowują materiały radiowe zarówno w studio radiowym, jak 
i  w warunkach terenowych (plener). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Podstawy 
programowania 
komputerów 

 30       30 3 

K_W06, K_W07, K_W11,  
K_U11 
K_K02 
 
S2_W01, S2_W04 
S2_U03 
S2_K02 

Inżynieria lądowa 
i  transport; 

Treści programowe  
Program przedmiotu obejmuje zapoznanie studentów z podstawami analizy zbiorów i baz danych – BigData. Omówione zostaną 
narzędzia programistyczne do rafinacji danych na podstawie języka programowania „R”. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, (zaliczenie na ocenę)  

Podstawy budowy i 
eksploatacji sprzętu 
telewizyjnego 

   30     30 3 

K_W03, K_W06, K_W07, 
K_W11,  
K_U09 
K_K01, K_K02 
 
S2_W01, S2_W02 
S2_U02 
S2_K03 

Inżynieria lądowa 
i  transport 

Treści programowe  

W części seminaryjnej studenci na podstawie dokumentacji fotograficznej oraz sprzętu dostępnego w studiu zapoznają się ze 
specyfiką sprzętową wybranych działów telewizji. Dzięki temu orientują się w podstawowych funkcjach, w klasycznych 
i  niestandardowych zastosowaniach sprzętu telewizyjnego. Ponadto zapoznają się ze sprzętem wykorzystywanym na planie 
serialu telewizyjnego oraz podziałem ról podczas pracy na planie.  
 
W części warsztatowej studenci dzielą się na specjalistyczne grupy robocze. W zależności od przynależności do danej grupy 
studenci przygotowują plan zdjęciowy, zabezpieczają miejsce na kamerę, testują możliwość transmisji, rozstawiają światło, 
komunikują z operatorami, realizują transmisję, obsługują kamerę studyjną, dobierają obiektyw odpowiedni dla danej lokalizacji 
kamery, określają stopień trudności operowania kamerą dla danej lokalizacji, obsługują główne funkcje kamery /aparatu z funkcją 
filmowania, obsługują mikrofon i mały mikser dźwiękowy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (realizacja zadania wyznaczonego przez wykładowcę)  
(Zaliczenie na ocenę) 

Usługi mobilne w 
nowych mediach 

 30       30 2 

K_W03, K_W12,  
K_U11 
K_K0,1 K_K02 
 
S2_W05, S2_W07 
S2_U01, S2_U04,  
S2_K01, S2_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  
W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z procesem przygotowania i wykonania zaplecza niezbędnego do funkcjonowania 
usług dostępnych na urządzeniach mobilnych oraz procesem tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (Zaliczenie na ocenę) 

Na specjalności logistyka i marketing w mediach 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 160 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1607 

 

Na specjalności zarządzanie i technologie mediów 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1617 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano kierunek 
studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 

informatyka techniczna i telekomunikacja 9% 

inżynieria lądowa i transport 6% 

Dziedzina nauk społecznych 

ekonomia i finanse 5% 

nauki o komunikacji społecznej i mediach 64% 

nauki o zarządzaniu i jakości 11% 

”. 
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Załącznik nr 29 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 81 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW  

logistyka i administrowanie w mediach 
 

nazwa kierunku studiów logistyka i administrowanie w mediach 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Logistics and Administration in the Media 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów praktyczny 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów niestacjonarne (zaoczne) 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

138 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

9 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych 

informatyk a techniczna i 
telekomunikacja 

9%  

inżynieria lądowa i transport 9%  

Dziedzina nauk społecznych 

ekonomia i finanse 4%  

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

67% nauki o komunikacji społecznej i mediach 

nauki o zarządzaniu i jakości 11%  

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
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K_W01 
Posiada wiedzę o badaniach statystycznych, przestrzeni probabilistycznych, prawdopodobieństwie, 
własnościach prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwach warunkowych i niezależność zdarzeń oraz 
prawdopodobieństwach całkowitych. 

P6S_WG 

K_W02 
Posiada wiedzę o podstawowych zagadnieniach fizyki klasycznej i współczesnej oraz ukazanie związku 
między fizyką materiałów półprzewodnikowych i magnetycznych a współczesną elektroniką i techniką 
medialną. 

P6S_WG 

K_W03 

Posiada podstawową wiedzę obejmującą wszystkie kluczowe problemy związane z projektowaniem, budową 
i funkcjonowaniem wydawnictw gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów - 
zastosowań technologii informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów 
medialnych, w tym materiałów dziennikarskich oraz dostateczną wiedzę do eksperckich uzgodnień 
merytorycznych w tym zakresie. 

P6S_WG 

K_W04 
Posiada wiedzę na temat podstawowych standardów etycznych i ich znaczenia dla praktyki zawodu 
dziennikarza 

P6S_WG 

K_W05 
Zna rynek i jego elementy, podstawy teorii zachowań konsumentów. Posiada wiedzę na temat tworzenia 
i  podział dochodu narodowego w gospodarce rynkowej; zna rynek zatrudnienia i bezrobocia; wie jak zdobyć 
pomoc publiczną dla firm ze środków Unii Europejskiej. 

P6S_KW 

K_W06 

Posiada wiedzę ogólną na temat marketingu, a szczególnie marketingu społecznego i marketingu relacji 
dysponuje również wiedzą specjalistyczną z zakresu zachowania konsumenta na rynku, systemu badań 
rynkowych i marketingowych, zarządzania zintegrowanym procesem komunikacji marketingowej oraz 
e- biznesu. 

P6S_WG 

K_W07 Posiada wiedzę o aktach normatywnych, regulujących funkcjonowanie systemu medialnego P6S_WG 

K_W08 
Zna materiał normatywny wyznaczający ramy prawne komunikowania w zawodzie dziennikarza i pracownika 
public relations oraz zawodach pokrewnych. Posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne dokonanie analizy 
materiału prasowego (tekstu oraz materiału audiowizualnego) z punktu widzenia legalności. 

P6S_KW 

K_W09 
Zna strategie logistyczne i ich wpływ na kształtowanie się systemów społecznych i gospodarczych, modele 
łańcuchów dostaw, zasady współpracy w łańcuchu dostaw, pojęcie logistyka a marketing, funkcje zapasów, 
zadania gospodarki magazynowej, 

P6S_KW 

K_W10 
Posiada wiedzę o infrastrukturze, technice i technologii procesów logistycznych, budowlach magazynowych, 
urządzeniach technicznych w systemach logistycznych oraz temat problemów logistyki zaopatrzenia, zasad 
działania systemu kanban, zadania logistyki zaopatrzenia. 

P6S_KW 

K_W11 
Posiada wiedzę o istocie i zadaniach logistyki produkcji, klasycznych organizacjach produkcji oraz systemach 
produkcyjnych w ujęciu logistycznym. 

P6S_WG 
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K_W12 
Zna funkcje i zadania dystrybucji jej kanały i strategie. Posiada wiedzę o infrastrukturze logistycznej jako 
podstawy efektywnego przepływu towarów. 

P6S_KW 

K_W13 
Posiada wiedzę o międzynarodowych zagadnieniach prawnych, standardach dotyczących finansów 
i  rachunkowości oraz mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych a w szczególności giełd papierów 
wartościowych. 

P6S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
Posiada umiejętność zastosowań aparatu matematycznego do wybranych zadań opisanych formalnie, 
w  szczególności algorytmizację niektórych przedsięwzięć i ich zapis matematyczny. 

P6S_UW 

K_U02 
Posiada umiejętności zastosowania aparatu statystycznego do wybranych zadań opisanych formalnie, 
w  szczególności szacunek ryzyka/powodzenia przedsięwzięć i ich zapis językiem statystycznym 

P6S_UW 

K_U03 
Posiada umiejętności zastosowań pojęć z zakresu fizyki do wybranych zadań związanych z mediami, 
w  szczególności problematyka zapisu, gromadzenia i transmisji informacji oraz jej dystrybucji za 
pośrednictwem dostępnych nośników informacji. 

P6S_UW 

K_U04 
Posiada umiejętności rozpoznania i analizowania badanych systemów działania, a także stosuje metodologię 
systemową w odniesieniu do otaczającej rzeczywistości 

P6S_UW 

K_U05 
Posiada umiejętność projektowania, tworzenia i zarządzania programami marketingowymi. Potrafi 
samodzielnie zaplanować wykorzystanie różnych instrumentów komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa 
z rynkiem 

P6S_UW 

K_U06 Potrafi analizować różne akty prawne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu medialnego P6S_UK 

K_U07 
Umie autoryzować tekst oraz umie pisać teksty krytyczne mieszczące się w granicach legalności 
i  odpowiedzi na krytykę prasową 
 

P6S_UK 

K_U08 Rozróżnia i potrafi stosować standardy i zasady istniejące w obowiązujących kodeksach etycznych P6S_UW 

K_U09 
Potrafi wyodrębniać sekwencje poszczególnych czynności od chwili złożenia zamówienia na dany 
produkt/usługę do momentu dostarczenia go użytkownikowi finalnemu, a także posiada umiejętność 
sterowania i regulacji tymi czynnościami 

P6S_UW 

K_U10 
Posiada umiejętność rozpoznawania zadania i funkcji logistyki we współczesnych systemach społeczno-
gospodarczych, logistycznych modeli obsługi globalnych łańcuchów dostaw. 

P6S_UW 

K_U11 
Potrafi określić główne elementy infrastruktury logistycznej, stosować podstawową wiedzę techniczno – 
technologiczną o procesach logistycznych, opisać i analizować podstawowe procesy w technologii transportu. 

P6S_UW 



5 
 

K_U12 
Posiada umiejętność wykorzystywania i identyfikacji metod ilościowych w zarządzaniu zasobami 
materiałowymi. Potrafi stosować metody kształtowania zapasów. 

P6S_UW 

K_U13 
Potrafi wykorzystać metody ilościowe w zarządzaniu produkcyjnymi zasobami materiałowymi, tworzyć 
harmonogramy produkcji. 

P6S_UW 

K_U14 
Umie samodzielnie dokonać analizy zachowań w konkretnych sytuacjach związanych z komunikowaniem 
z  punktu widzenia zgodności z prawem oraz samodzielnie sporządzić podstawowe pisma procesowe. 

P6S_UO 
P6S_UU 

K_U15 
Umie zidentyfikować i charakteryzować formy zarządzania jakością w logistyce oraz stosować podstawowe 
metody i techniki w zarządzaniu jakością procesów logistycznych. Posiada także umiejętność analizowania 
struktury i strategii w handlu. 

P6S_UW 

K_U16 

Posiada umiejętności posługiwania się przepisami prawa finansowego, rachunkowości, podatkowego, 
bilansowego oraz regulacjami międzynarodowymi w podejmowaniu decyzji finansowych oraz rozliczania się 
podatkowo. Potrafi stosować narzędzia niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących oceny kondycji 
finansowej jednostek gospodarczych. 

P6S_UW 

K_U17 
Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień publicznych w formie ustnej i pisemnej w języku polskim 
i  języki obcym 

P6S_UK 

K_U18 
Ma umiejętności językowe w zakresie medioznawstwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
Przygotowany jest do sformalizowanych uzgodnień i wymiany poglądów w zakresie dotyczącym statystycznych 
opisów zjawisk oraz fizycznych opisów związanych z technologiami nowych mediów. 

P6S_KK 

K_K02 
Umacnia w sobie patrzenie na otoczenie poprzez pryzmat przyczynowości, celowości oraz wywoływanych 
przez systemy skutków 

P6S_KO 

K_K03 Samodzielne prowadzenie analiz matematycznych oraz statystycznych i wyciąganie z nich wniosków P6S_KR 

K_K04 
Posiada świadomość uwarunkowań i zmian w teorii i praktyce marketingu. 
Zdobyte na zajęciach umiejętności pozwalają mu aktywną postawę na rynku na rynku pracy, zwłaszcza z rynku 
mediów elektronicznych i nowych mediów. 

P6S_KO 

K_K05 
Ma świadomość istniejących uwarunkowań prawnych obrotu gospodarczego oraz zdaje sobie sprawę 
z  konsekwencji zachowań podejmowanych wbrew prawu. 

P6S_KK 

K_K06 
Ma większą świadomość konsekwencji swoich czynów i ma świadomość odpowiedzialności za swoje decyzje 
i wybory 

P6S_KO 
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K_K07 Docenia znaczenie praktyki realizacyjnej w procesach wytwórczych oraz usługowych P6S_KR 

K_K08 
Student potrafi myśleć w oparciu o inteligencję przestrzenną rozumianą jako zdolność dokładnego 
postrzegania otaczającego nas świata i identyfikacji wizualnej, posiada zdolność pracy w zespole. 

P6S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

(należy wypełnić, jeżeli na kierunku studiów prowadzona jest specjalność; w przypadku kilku specjalności dla każdej z nich należy wypełnić odrębną 
tabelę) 
 

Nazwa specjalności: logistyka i marketing w mediach 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 
Posiada wiedzę ogólną na temat komunikowania społecznego oraz dysponuje także wiedzą 
specjalistyczną o zadaniach i formach prowadzenia działalności public relations dla przedsiębiorstwa 
i instytucji, pozwalającą im podjąć pracę komunikatora w każdej instytucji 

K_W08, K_W09, 
K_W10,  

S1_W02 

Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomicznych uwarunkowań działalności mediów, rozwoju 
nowoczesnych form komunikowania, rozumienia istoty mediów, jako dóbr ekonomicznych, rynku, 
konkurencji, formułowania strategii postępowania, znaczenia twórczości, wpływu reklamy i nowych 
technologii na funkcjonowanie systemów  komunikowania 

K_W12, K_W13,  

S1_W03 

Posiada wiedzę dotyczącą krystalizowania się i ewolucji gatunków dziennikarskich informacyjnych 
i  publicystycznych w prasie, radiu, telewizji oraz internecie. Będzie poznawał ich funkcje oraz rolę 
w  układach gazet, czasopism, ramówkach radiowych i telewizyjnych. Pozna korelacje między 
gatunkami dziennikarskimi a pozostałymi formami ekspresji twórczej. 

K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06 

S1_W04 

Dysponuje wiedzą z zakresu  podstawowych prawidłowości i mechanizmów w obszarze 
projektowania procesów w marketingu. Posiada wiedzę o podstawowych wskaźnikach stosowanych 
przy planowaniu mediów dla potrzeb kampanii reklamowej oraz na temat prawidłowości 
funkcjonowania, a zwłaszcza oddziaływania reklamy oraz niektórych teorii i hipotez tłumaczących te 
oddziaływania. 

K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W10 

S1_W05 
Posiada wiedzę ogólną na temat miejsca sektora usług we współczesnej gospodarce dysponuje 
również wiedzą specjalistyczną z zakresu obsługi klienta, dostarczania wartości i satysfakcji 
klientom, jakości usług oraz logistyczną obsługą klienta w informacyjnych organizacjach sieciowych. 

K_W03, K_W06, 
K_W07, K_W08, K_W09 
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S1_W06 
Posiada wiedzę na temat języka w działaniu. Zna mechanizmy kodowania i dekodowania sensów 
ukrytych wypowiedzi. Rozumie pojęcie perswazji, zna jej odmiany oraz odróżnia perswazję od 
manipulacji. 

K_W05, K_W10,  

S1_W07 
Posiada podstawową wiedzę na temat istoty i wymiaru strategicznej społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa oraz na temat standardów systemu, narzędzi zarządzania z zakresu 
odpowiedzialnego biznesu przedsiębiorstwa medialnego. 

K_W03, K_W06,  

S1_W08 
Zna zasady kreowania produktu medialnego, prowadzenia dystrybucji medialnej, różnicowania ceny 
oraz promocji medialnej. 

K_W03, K_W12 

S1_W09 
wiedzę w zakresie: funkcjonowania mediów, PR, zarządzania firmą medialną, w tym problem 
infrastruktury, bezpieczeństwa, zarządzania: kadrami, produkcją i zaopatrzeniem, a także finansami 
instytucji medialnej. 

K_W11 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 
Rozumie znaczenie i funkcje pełnione przez specjalistów public relations, posiada umiejętności 
pozwalające mu na podjęcie współpracy z agencjami public relations 

K_U08, K_U05 

S1_U02 

Potrafi zorganizować pracę w dziale PR, dbać o sprawną komunikację wewnętrzną instytucji,   
korzystać z narzędzi media relations, zna techniki kształtowania wizerunku firmy/instytucji, umie 
opracować podstawowe dokumenty niezbędne do strategicznego zarządzania organizacją jak misja 
firmy oraz plan zapobiegania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych. 

K_U04, K_U06, K_U12 

S1_U03 
Głębsze zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych (konkurencyjnych) uwarunkowań działalności 
mediów. Ukształtowanie podstaw dla pracy w mediach, jako w przedsięwzięciach ekonomicznych, 
komercyjnych, przede wszystkim na stanowiskach zarządczych różnego szczebla. 

K_U04, K_U16 

S1_U04 
Potrafi właściwie nazywać i analizować wypowiedzi medialne zawarte na stronach internetowych 
w  układach gazet i czasopism oraz ramówkach radiowych i telewizyjnych. Na podstawie nabytej 
wiedzy powinien umieć konstruować wypowiedzi zgodne z normami gatunkowymi. 

K_U07, K_U14 

S1_U05 
Posiada umiejętności samodzielnego prowadzenia działań marketingowych w przedsiębiorstwach 
medialnych. Potrafi konstruować plany i strategie marketingowe dla gazet i czasopism, mediów 
elektronicznych oraz nowych mediów. 

K_U09 

S1_U06 

Umie rozpoznać środki retoryczne użyte w wypowiedziach tzw. osób trzecich oraz cele ich 
zastosowania. Potrafi przygotować tekst pisemny o różnych funkcjach komunikacyjnych. Potrafi 
używać etycznych technik argumentacyjnych oraz skutecznie bronić się przed nieuczciwymi 
chwytami stosowanymi przez przeciwnika. 

K_U07, K_U17 
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S1_U07 
Posiada niezbędne umiejętności, aby trafnie selekcjonować i dobierać działania z zakresu 
odpowiedzialnego biznesu do przedsiębiorstwa medialnego, a także oceniać ich rynkową 
i  społeczną skuteczność. 

K_U04, K_U06, K_U12 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 
Ma podstawy dla rozwoju zawodowego w mediach na różnych poziomach kierowania i organizowania 
firm i przedsięwzięć medialnych; początkowo jako asystenci, analitycy rynku (konkurencji, nowych 
produktów); kompetencja w zakresie analizy danych marketingowych i wskaźników badań rynkowych. 

K_K03, K_K04, K_K05 

S1_K02 
Dzięki zdobytym na zajęciach umiejętnościom student przygotowany jest do aktywnej postawy na 
rynku tradycyjnych i nowych mediów. 

K_K06 

S1_K03 
Dzięki zdobytym umiejętnościom z zakresu logistycznej obsługi klienta jest on przygotowany do pracy 
w różnych, często stresujących warunkach mediów elektronicznych i nowych mediów. Potrafi 
pozyskaną wiedzę przekazać różnym audytoriom w sposób przystępny i fachowy. 

K_K08 

 
 

Nazwa specjalności: Zarządzanie i technologie mediów 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 

Posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań zastosowań i rozwoju IT w obszarze baz danych. 
W  szczególności dotyczy to: formy zapisu informacji w bazach danych w postaci cyfrowej, jej 
przetwarzania, i archiwizacji, a także znajomości funkcji i terminologii narzędzi baz danych 
i  oprogramowania, zasad konstrukcji bazy danych, programowych narzędzi IT oraz problemów 
bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie baz danych. 

K_W06, K_W07, 
K_W11,  

S2_W02 
Dysponuje wiedzą dotyczącą znajomości podstawowego sprzętu technicznego służącego do 
produkcji programów telewizyjnych i radiowych 

K_W03, K_W10 

S2_W03 
Dysponuje wiedzą z zakresu aktualnego stanu, zastosowań i rozwoju algorytmów, metod i języków 
programowania przetwarzających dane multimedialne. Posiada  również wiedzę w zakresie form 

K_W03, K_W10 
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edytowania zapisów medialnych, narzędzi i informacji, klasyfikacji edytorów, podziału 
oprogramowania wg formatów wyjściowych plików edycji. 

S2_W04 
Posiada wiedzę na temat istoty komunikacji sieciowej, jej kategorii i przykładów ich funkcjonowania, 
a także paradoksów, szans i zagrożeń związanych z tym zjawiskiem 

K_W10, K_W12 

S2_W05 
Posiada wiedzę w zakresie metod, technik i narzędzi do tworzenia i edycji materiałów 
multimedialnych na komputerze. 

K_W03, K_W10 

S2_W06 
Dysponuje wiedzą na temat historii, budowy, rodzajów i funkcji CMS, a także możliwości jego 
wykorzystania w połączeniu z mediami społecznościowymi. 

K_W08, K_W09,  

S2_W07 Posiada wiedzę na temat stanu i uwarunkowań rozwoju technologii mobilnych K_W12 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 
Posiada umiejętności wskazania zastosowań baz danych w organizacji, ich funkcji, zagrożeń 
związanych z bezpieczeństwem danych zapisanych w bazach. 

K_U11 

S2_U02 
Posiada umiejętność obsługi sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego w radiu i studiu 
telewizyjnym. Potrafi obsługiwać programy komputerowe oraz sprzęt reporterski i emisyjny. 

K_U09 

S2_U03 
Posiada umiejętności tworzenia, testowania i uruchamiania oprogramowania, a także czytania ze 
zrozumieniem programów zapisanych w językach programowania. 

K_U16 

S2_U04 
Posiada umiejętności pozwalające na stosowanie wszystkich dostępnych kategorii komunikacji 
sieciowej. 

K_U11 

S2_U05 
Posiada umiejętność przygotowania materiału do druku i do publikacji w sieci, oraz posiada 
umiejętność edycji fotografii oraz tworzenia grafik w  programie Photoshop lub GIMP, edycji filmu 
w  programie Adobe Premiere Pro oraz obróbki dźwięku. 

K_U03, K_U11 

S2_U06 
Potrafi stosować działania SEO, dodawać i usuwać użytkowników, integrować CMS z mediami 
społecznościowym (Facebook, Twitter) oraz  projektowania i podstaw tworzenia serwisów i usług 
mobilnych, uruchamiania i testowania aplikacji mobilnych. 

K_U03, K_U11 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 
Posiada kompetencje pozwalające na podjęcie obsługi baz danych po odpowiednim przeszkoleniu 
praktycznym. 

K_K01 

S2_K02 
Posiada kompetencje pozwalające na rozpoczęcie programowania komputerów, pisania prostych 
programów oraz jest w stanie samodzielnie rozwijać swoje umiejętności programistyczne. 

K_K02 
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S2_K03 
Posiada kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w studiu telewizyjnym lub wozie transmisyjnym 
oraz kompetencje pozwalające na rozpoczęcie pracy w radiu przy obsłudze sprzętu lub 
oprogramowania. 

K_K01, K_K02 

S2_K04 
Posiada kompetencje korzystania w pełni z zasobów Sieci, dzięki znajomości zagadnień związanych 
z komunikacją sieciową. 

K_K01, K_K02 

S2_K05 
Rozumie idee towarzyszące mediom społecznościowym oraz oprogramowaniu open source. Potrafi 
łączyć wiedzę i umiejętności dotyczące różnych usług internetowych 

K_K01, K_K02 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0). 



12 
 

Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 
 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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 Symbole efektów 
uczenia się dla 
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dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Matematyka  18       18 6 
K_W01,  
K_U01,  
K_K01, K_K03 

Informatyka techniczna 
i  telekomunikacja; 

Treści programowe  

Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami jak: 
• Macierze, wyznaczniki, transpozycja 
• Rodzaje macierzy: jednostkowe, diagonalne, rzadkie 
• Działania na macierzach, 
• Dekompozycja macierzy, 
• Wartości własne: eigenvalue, eigenvector 
• Zastosowanie programów R, Gretl, Excel i Statistica w analizach Big Data 
• Wykorzystanie modeli matematycznych: liniowe i nieliniowe, do opisu różnych zjawisk.  
• Szacowanie parametrów modeli. Estymacja metodą MNK.  
• Optymalizacja funkcji. Extrema lokalne i globalne. Zastosowanie solvera do optymalizacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test (zaliczenie na ocenę) 
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Podstawy prawa 18   18     36 5 
K_W05, K_W09,  
K_U06, K_U08, K_U14 
K_05, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach; 

Treści programowe  

Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z zakresu nauki o państwie, teorii prawa, prawa konstytucyjnego, administracyjnego, 
karnego i cywilnego. Podstawowym kryterium doboru analizowanych pojęć i instytucji jest ich późniejsze wykorzystywanie w prawie 
prasowym i autorskim. Nadto studenci zapoznają się z pojęciami jak państwo i jego formy, demokracja, suwerenność 
i  praworządność. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – egzamin pisemny (egzamin) 
Ćwiczenia – test, inne (aktywność na zajęciach) (zaliczenie) 

IT (informatyka)  18       18 4,5 
K_W10,  
K_U04, 
K_K02 

Informatyka techniczna 
i  telekomunikacja; 

Treści programowe  
Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z wiedzą w zakresie przedmiotu: multimedia, podstawowe parametry komputera, 
urządzenia we/wy komputera, możliwości zastosowań programów i systemów komputerowych. Tematyka: oprogramowanie 
własne, systemowe, standardowe i komercyjne.  Elementy bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (egzamin) 

Ekonomia 18   18     36 6 
K_W07 
K_U16 
K_K05 

Ekonomia i finanse; 

Treści programowe  

Studentom przekazywana jest wiedza: 
W obszarze mikroekonomii: 
•Przedmiot i cel ekonomii. Proces gospodarowania 
•Rynek i jego elementy 
•Podstawowe zagadnienia mikroekonomicznych zjawisk zachodzących w gospodarce 
•Teoria popytu i podaży 
•Zachowania się głównych uczestników rynku (kupujących i sprzedających) w różnych strukturach rynku.  Teoria konsumenta 
i  producenta  
•Podstawowe struktury rynku  
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W obszarze makroekonomii: 
•Teoretyczne i praktyczne podstawy rachunkowości narodowej, 
•Makroekonomicznej polityki rządu 
•Funkcje i zadania banku centralnego 
•Rola i zadania polityki dochodowej, fiskalnej i pieniężnej 
•Interpretacja i pomiar zjawiska bezrobocia  
•Monetarystyczne podejściem do zagadnień inflacji 
•Cykle rozwoju gospodarczego i teoretyczne podstawy długookresowego wzrost 
•Bilans handlowy i płatniczy kraju 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – egzamin pisemny (egzamin) 
Ćwiczenia – test, inne (aktywność na zajęciach) (zaliczenie) 

Zarządzanie 18   18     36 6 
K_W11 
K_U12 
K_K02 

Nauki o zarządzaniu 
i  jakości; 

Treści programowe  
Jest to przedmiot, ramach którego studenci poznają zasady funkcjonowania organizacji i sposoby zarządzania nimi. Przedmiot 
wprowadzi ich w obszar działań celowych, ukaże potrzebę koordynowania wysiłku zbiorowego oraz przybliży mechanizmy 
motywacji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – egzamin pisemny (egzamin) 
Ćwiczenia – test, inne (aktywność na zajęciach) (zaliczenie) 

Lektorat    60     60 2 
K_U17 
K_U18 

 

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (zaliczenie na ocenę) 
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BHP        4 4 0,5   

Treści programowe  Celem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test (Zaliczenie) 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 208 
 

Na specjalności logistyka i marketing w mediach 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1094 

 

Na specjalności zarządzanie i technologie mediów 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1082 

 

  



16 
 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a
ję

ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 Symbole efektów 
uczenia się dla 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Etyka zawodowa 
15 
 

  15     30 4 
K_W05, 
K_U08, 
K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z zakresu etyki zawodowej związane bezpośrednio z podstawowymi problemami 
etycznymi wynikającymi z logistyki mediów. Podstawowym kryterium doboru tych problemów jest ich późniejsze wykorzystanie 
w  praktyce zawodowej. Zajęcia koncentrują się na dwóch poziomach analizy:  
- na założeniach teoretycznych związanych z istotą etyki zawodowej a zwłaszcza aksjologią określającą pojęcia dobra i zła, a także 
na omówieniu podstawowych standardów i zasad, które mają uświadomić studentom, że cała filozofia mediów ma jednoznacznie 
etyczne podłoże  
- na założeniach praktycznych czyli na analizie unormowań zarówno etycznych jak i prawnych związanych z funkcjonowaniem 
mediów w demokratycznym państwie prawnym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – test (zaliczenie na ocenę) 
Ćwiczenia – test, Inne (aktywność na zajęciach) (zaliczenie) 

Statystyka  18       18 5 
K_W01 
K_U02 
K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  

Zagadnienia poruszane na zajęciach: 
- Statystyka i pojęcia z nią związane. 
- Statystyka opisowa I. Prezentacja tabelaryczna materiału statystycznego. 
- Statystyka opisowa I. Prezentacja graficzna danych statystycznych. 
- Statystyka opisowa II, Miary położenia, miary tendencji centralnej. 
- Statystyka opisowa II, Miary zróżnicowania, asymetrii i kurtozy. 
- Elementy rachunku prawdopodobieństwa. Funkcja losowa jednej zmiennej i jej rozkłady. 
- Analiza współzależności zjawisk. Korelacja i regresja. 
- Wnioskowanie statystyczne. Estymacja parametrów populacji. 
- Wnioskowanie statystyczne. Hipotezy i ich weryfikacja. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test (zaliczenie na ocenę) 
 

Metody optymalizacji    15     15 4 
K_W04, K_W11 
K_U09 
K_K07 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

W trakcie zajęć student poznaje między innymi: matematyczny model decyzyjny, model programowania liniowego, metody 
rozwiązywania zadań liniowych. Podstawowe modele optymalizacji zapasów: modele deterministyczne (ekonomiczna wielkość 
zamówienia EOQ, model ze stopniowym uzupełnianiem stanu zapasów, model z kosztami odłożonego popytu, modele 
z  dyskontem ilościowym i inne), modele stochastyczne (model jednookresowy - problem gazeciarza, modele zapasu 
bezpieczeństwa z losowym popytem i losowym czasem dostawy). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – test (zaliczenie na ocenę) 
Ćwiczenia – test, inne (aktywność na zajęciach) (zaliczenie) 

Prawo prasowe z 
elementami własności 
intelektualnej  

 22       22 4,5 
K_W09,  
K_U07, 
K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Przedmiot stanowi fragment bloku przedmiotów prawnych, tworzących sekwencję przedmiotową: podstawy prawa (przedmiot 
poprzedzający), prawo prasowe, prawo autorskie (przedmiot kończący). W ramach zajęć z prawa prasowego  i autorskiego 
zostanie: 
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 1. omówiony materiał normatywny, wyznaczający ramy prawne działania mediów, a także zagadnienia związane z  dostępem do 
informacji publicznej (prawa i obowiązki w procesie komunikowania, zakres tajemnic – zwłaszcza dziennikarskiej, ochrona 
prywatności, prawo do wizerunku, ochrona danych osobowych,  autoryzacja itp.)   
2. poprzez analizę kazusów, studenci nauczą się  interpretacji zjawisk i oceny materiałów prasowych  z punktu widzenia ich 
legalności. W efekcie student nabywa umiejętność  stosowania prawa w praktyce dziennikarskiej i działalności public relations, 
między innymi  w działaniach rzecznika prasowego) . 
3. nauczenie  samodzielnego pisania wniosków o rejestrację dziennika lub czasopisma, sprostowań, polemik, sprawozdań 
sądowych, tekstów krytycznych, odpowiedzi na krytykę prasową. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (zaliczenie na ocenę) 
 

Marketing  18       18 3 
K_W08 
K_U05 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Jest to przedmiot, w ramach którego studenci poznają mechanizmy funkcjonowania rynku i sposoby poruszania się w tym 
obszarze. Zostaną zapoznani z istotą marketingu, będą potrafili odkrywać szanse rynkowe oraz opanują umiejętność 
wykorzystywania instrumentów marketingu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (sprawdzian), projekt, (Zaliczenie na ocenę) 

Technologie 
informacyjne mediów 

18   15     33 5 
K_W10,  
K_U11 
K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

W ramach zajęć studenci zapoznają się ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów, formami zapisu 
informacji w postaci cyfrowej (multimedia). Omówienie zasad działania podstawowych, współczesnych narzędzi IT (sprzęt 
i  oprogramowanie). Omówienie zasad konstrukcji bazy danych, programowe narzędzia IT na przykładzie Customer Relationship 
Management - CRM) oraz problemy bezpieczeństwa teleinformatycznego (hakerzy, wirusy, nieuczciwi pracownicy, firewall, 
identyfikacja, bezpieczeństwo cyfrowej łączności bezprzewodowej, kryptografia, podpis elektroniczny). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – egzamin pisemny (egzamin) 
Ćwiczenia – test, projekt, Inne (aktywność na zajęciach), (zaliczenie) 
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Przedmiot 
ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk 
humanistycznych* 

        
15 
(minimu
m) 

3   

Treści programowe  Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku studiów 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 

Lektorat   60      60 2 
K_U17 
K_U18 

 

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (zaliczenie na ocenę) 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 211 
 

Na specjalności logistyka i marketing w mediach 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1094 

 

Na specjalności zarządzanie i technologie mediów 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1082 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie produkcją, 
usługami i łańcuchem 
dostaw  

18   18     36 6 

K_W03, K_W12, K_W04, 
K_W07, K_W06, K_W11 
K_U04, K_U10, K_U13,  
K_U09, K_U05 
K_K02, K_K04, K_K05 

Nauki o zarządzaniu 
i  jakości; 
 

Treści programowe  

W ramach zajęć studenci zapoznają się z różnymi systemami wytwarzania dóbr materialnych i niematerialnych w stopniu 
umożliwiającym ich samodzielne analizowanie, ocenianie i wprowadzanie usprawnień. Student będzie miał także możliwość 
zapoznania się z zadaniami logistycznego wspomagania produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji. W ramach przedmiotu studenci 
poznają wykorzystanie Internetu w logistyce. Efektem kształcenia jest przygotowanie do pracy zawodowej zarówno w małej jak 
i  dużej firmie produkcyjnej. Studenci zapoznają się z metodami wykorzystywanymi w logistyce zaopatrzenia, produkcji 
i  dystrybucji, które mają służyć usprawnieniu procesów logistycznych, oraz  uzyskania przewagi konkurencyjnej przez konkretne 
organizacje jest uwarunkowana ich zdolnością optymalizowania w czasie, przestrzeni i kosztach przebiegów wszelkich procesów 
działania.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – egzamin pisemny (egzamin) 
Ćwiczenia – test, projekt, inne (aktywność na zajęciach) (zaliczenie) 

Gatunki telewizyjne  15       15 4 
K_W10 
K_U10 
K_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  

W ramach zajęć studenci zapoznają się z gatunkami charakterystycznymi dla medium, jakim jest telewizja. Punktem wyjścia będzie 
omówienie klasycznego podziału pomiędzy gatunki informacyjne, publicystyczne i gatunki pogranicza. Natomiast kolejnym etapem 
będzie odwołanie się wprost do form wykorzystywanych przy tworzeniu audycji TV. Od konstrukcji klasycznych programów 
informacyjnych, poprzez telewizję śniadaniową, gatunki rozrywkowe (serial, sitcom, opera mydlana), interwencyjne i poradnikowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej (zaliczenie na ocenę) 

Normalizacja i 
zarządzanie jakością 

18        18 4 
K_W12 
K_U04, K_U15 
K_K04 

Nauki o zarządzaniu 
i  jakości; 

Treści programowe  

Formy zarządzania jakością. Systemy zarządzania jakością w organizacjach. Certyfikacja systemów zarządzania jakością 
w  organizacjach logistycznych. Nadzór metrologiczny w procesach logistycznych. Wybrane metody i techniki w zarządzaniu 
jakością procesów logistycznych. Określenie i podział norm. Podstawy prawne działalności normalizacyjnej. Krajowa działalność 
normalizacyjna. Dokumentacja normalizacyjna 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, projekt (inne (aktywność na zajęciach)  
Egzamin 

Finanse i 
rachunkowość 

 18       18 4 
K_W13 
K_U16 
K_K02 

Ekonomia i finanse; 
 

Treści programowe  

W trakcie realizacji procesu dydaktycznego studenci powinni pogłębić zdobytą wiedzę w zakresie przedmiotu finansów 
i  rachunkowości przy uwzględnieniu wpływu elementów otoczenia bliższego i dalszego a także dostarczenie wiedzy na temat 
funkcjonowania finansów w przedsiębiorstwach i instytucjach w ujęciu mikroekonomicznym oraz w ujęciu sektorowym 
w  podstawowych sektorach gospodarki narodowej: sektorze finansów publicznych, sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze 
instytucji finansowych. W wyniku realizacji programu studenci powinni uzyskać znajomość różnych aspektów problematyki 
finansów i rachunkowości w podmiotach gospodarczych funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki, w tym także w sektorze 
mediów oraz nowych mediów internetowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (Egzamin) 
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Zajęcia fakultatywne         
36 
(minimu
m) 

7 
K_W08, K_W10 
K_U05, K_U16 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako zajęcia do 
wyboru organizowane przez Wydział. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu  

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk 
humanistycznych 

        
15 
(minimu
m) 

3   

Treści programowe  Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku studiów 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 

Lektorat    60     60 2 
K_U17 
K_U18 

 

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (zaliczenie na ocenę) 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
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Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 198 
 

Na specjalności logistyka i marketing w mediach 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1094 

 

Na specjalności zarządzanie i technologie mediów 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1082 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a
ję

ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 Symbole efektów 
uczenia się dla 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie ryzykiem, 
inżynieria systemów i 
analizy systemowej 

18   15     33 3 

K_W03, K_W06, K_W08 
K_U04, K_U05, K_U10, 
K_U15 
K_K02, K_K04, K_K08 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi koncepcjami w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym - obszarami 
występowania i czynnikami ryzyka, metodami pomiaru ryzyka, technikami ograniczania ryzyka. Poza tym w ramach przedmiotu 
prezentowane są procesy zarządzania ryzykiem w kontekście funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym w działalności 
firm sektora mediów, logistyki, nowych technologii i instytucji finansowych. Ponadto w ramach przedmiotu  
Realizowane jest zadanie wykształcenia u słuchaczy takiego sposobu widzenia i rozumienia problemów oraz ich rozwiązywania, 
które będzie się odbywać w oparciu o kompleksowe i interdyscyplinarne podejście, w kontekście uwzględniającym zależności od 
szerokiego otoczenia zewnętrznego oraz pozbawionego oddziaływań doktrynalnych i wad pochodnych czynnikom ograniczonej 
racjonalności ludzkich decyzji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

W – egzamin pisemny (egzamin) 
Ć – test, Inne (aktywność na zajęciach) (zaliczenie) 

Projektowanie 
procesów 

 18       18 3 
K_W06, K_W11, 
K_U05 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 



25 
 

Treści programowe  

Zajęcia prowadzone formie konwersatorium mają zapoznać studentów z narzędziami modelowania procesów biznesowych.  
W efekcie studenci posiądą praktyczne umiejętności analizy procesów (identyfikacji, klasyfikacji). Studenci w ramach studiów 
przypadków będą przygotowywać z wykorzystaniem notacji BPMN modele rzeczywistych procesów występujących 
w  przedsiębiorstwie (szczególnie mediowym) i w jego otoczeniu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Infrastruktura 
logistyczna 

 15       15 4 

K_W03 
K_U10, K_U15 
K_K04, K_K08 
 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

W trakcie konwersatorium studenci poznają  historie, definicje i przedmiot infrastruktury, a w szczególności następujące 

zagadnienia:  

Infrastruktura jako wsparcie produkcji, system infrastruktury w produkcji, klucze kategoryzacyjne i rodzaje firm i instytucji 
infrastruktury, konwergencja mediów a logistyka mediów jako integrator działań na polu współczesnych środków komunikowania, 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Zarządzanie projektami 
internetowymi 

 18       18 4 
K_W08 
K_U10, K_U16 
K_K04, K_K08 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

W trakcie zajęć studenci poznają między innymi o zmianach w konsumpcji mediów: nadawcy i odbiorcy współczesnych mediów, 
multitasking mediów tradycyjnych i nowych; modelach obecności w sieci tradycyjnych wydawców: konwergencja, ile procent 
kontentu w Internecie stanowi medium tradycyjne, penetracja nowych obszarów związanych z tytułem prasowym. Studenci poznają 
metody tworzenie strategii i zarządzania projektami internetowymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (egzamin) 
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Usługi komercyjne w 
sieci 

18        18 3 
K_W12 
K_U11 
K_K01 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiotem wykładu jest stan i uwarunkowania usług Sieci w Polsce i na świecie. Wykład przedstawia istotę usług internetowych  
– stan obecny i perspektywy rozwoju. Wykład obejmuje problematykę komputerowych centrów danych (Data Center) wraz 
z  klasyfikacją TIER, rodzajów usług Cloud Computing ze szczególnym uwzględnieniem usług: SaaS, PaaS, IaaS.  
Przedmiot wykładu stanowi również problematyka umów gwarantowanego poziomu świadczenia usług (SLA ) w zakresie usług 
komercyjnych Sieci. Usługi wirtualizacji zasobów IT z podziałem na rodzaje wirtualizacji (emulacja, wirtualizacja natywna, 
parawirtualizacja, pełna wirtualizacja), wady i zalety wirtualizacji zasobów, rozwiązań programowych i sprzętowych. 
Rodzaje sieci: LAN, MAN, WAN wraz z omówieniem podstawowych parametrów. Wykład obejmuje także fundamenty 
funkcjonowania internetu, adresację komputerów, DNS, protokoły sieciowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (Egzamin) 

Zajęcia fakultatywne         
36 
(minimu
m) 

6 
K_W08, K_W10 
K_U05, K_U16 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako zajęcia do 
wyboru organizowane przez Wydział.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone są w sylabusie przedmiotu  

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk 
humanistycznych 

        
15 
(minimu
m) 

3   

Treści programowe  Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku studiów 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 

Lektorat    60     60 2 
K_U17 
K_U18 

 

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (zaliczenie na ocenę) 

Egzamin certyfikacyjny 
z j. obcego na 
poziomie B2 

         2 
K_U17 
K_U18 

 

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem egzaminu jest weryfikacja umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i ustny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 213 
 

Na specjalności logistyka i marketing w mediach 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1094 

 

Na specjalności zarządzanie i technologie mediów 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1082 
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Bezpieczeństwo IT  18       18 3 
K_W12 
K_U11 
K_K01 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

W ramach zajęć zaprezentowany zostanie stanem i uwarunkowania rozwoju bezpieczeństwa instytucji medialnej.  W szczególności 
wykład obejmuje: problematykę bezpieczeństwa teleinformatycznego instytucji, organizację ochrony informacji na przykładzie 
informacji niejawnych, postępowanie z cennymi zasobami firmy w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach awaryjnych oraz 
modelowe procedury bezpieczeństwa w instytucji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test (Egzamin) 

Zarządzanie 
kryzysowe w logistyce 

18        18 3 
K_W08 
K_U10, K_U16 
K_K04, K_K08 

Nauki o zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  
Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z zarządzaniem kryzysowym w logistyce, czynnikami wpływającymi na powstanie 
i  rozwój sytuacji kryzysowych oraz  rodzajami, przebiegiem i fazami zarządzania kryzysowego w logistyce, a także z normami 
prawnymi zarządzania kryzysowego i zarządzania sytuacją kryzysową. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Zajęcia fakultatywne         
36 
(minimu
m) 

10 
K_W08, K_W10 
K_U05, K_U16 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako zajęcia do 
wyboru organizowane przez Wydział.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu  

Seminarium 
dyplomowe 

  18      18 3 
K_W06, K_W13 
K_U10 
K_K05, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach; 

Treści programowe  

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór właściwych 
narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Student powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Przygotowanie koncepcji/fragmentu pracy dyplomowej (Zaliczenie) 

przedmioty właściwe dla specjalności logistyka i marketing w mediach 

Public relations  18       18 2 

K_W08, K_W09, K_W10, 
K_W11 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U08, K_U12 
K_K03, K_K04, K_K05 
 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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S1_W01, S1_W09,  
S1_U01, S1_U02,  
S1_K01 

Treści programowe  

Przedmiot jest wprowadzeniem do tematyki komunikowania organizacji, instytucji, firm i stowarzyszeń z różnymi grupami w ich 
otoczeniu. Kurs ma zapoznać uczestników z podstawowymi koncepcjami, głównymi obszarami, narzędziami i technikami public 
relations, wypracowanymi w teorii i w praktyce. 
Zadaniami przedmiotu są: 
1/ zaprezentowanie PR jako jednej z zasadniczych funkcji zarządzania organizacjami, 
2/ wskazanie ewolucji i form PR, sposobów jego uprawiania, organizacji funkcji PR, wykorzystywanych narzędzi i technik, 
3/ przedstawienie zastosowań PR w życiu gospodarczym, społecznym, kulturalnym i politycznym. 
Odwołania do praktyki public relations z Polski i z innych krajów będą służyły przybliżeniu uczestnikom zadań wykonywanych przez 
konsultantów public relations, spełnianych przez nich ról i zasad współpracy z innymi specjalistami i działami w instytucjach. Dzięki 
temu studenci lepiej zrozumieją pozycję i zadania dyscypliny w nowoczesnym komunikowaniu i zarządzaniu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, Inne (aktywność na zajęciach, sprawdzian) Zaliczenie na ocenę 

Etnologia mediów  18       18 3 

K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06 
K_U07, K_U17 
K_K06 
 
S1_W03 
S1_U06 
S1_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

W ramach zajęć przedstawione zostaną główne czynniki warunkujące funkcjonowanie mediów masowych,  typy instytucji 
nadawczych oraz przebieg i efekty aktów komunikowania między dziennikarzami, instytucjami nadawczymi oraz poszczególnymi 
grupami odbiorców i całym społeczeństwem. W ramach poszczególnych bloków tematycznych uwzględnione zostaną podstawowe 
orientacje teoretyczne i modele stanowiące trzon wiedzy medioznawczej. Bardziej szczegółowo zostanie ujęta tematyka roli 
mediów w podsystemie politycznym oraz podsystemie ekonomicznym rozwiniętego systemu społecznego, a także krótko 
i  długofalowe efekty mediów. Ostatnim elementem będzie rola mediów społecznościowych w ekosystemie medialnym 
i  konsekwencje ich pojawienia się z perspektywy nadawców i odbiorców. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (zaliczenie na ocenę) 

Marketing w mediach  18       18 3 

K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W10, K_W12 
K_U04, K_U09, K_U16 
K_K08 
 
S1_W04, S1_W06, 
S1_W08 
S1_U03, S1_U05,  
S1_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
W trakcje zajęć omówione zostaje pojęcie marketingu prowadzonego przez środki przekazu z uwzględnieniem kondycji 
(finansowej) mediów oraz całej branży medialnej. Wskazane zostaną także podmiotowość mediów oraz tego, w jaki sposób 
zarządzają one swoim produktem, ceną, dystrybucją i promocją. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, (Egzamin) 

Projektowanie 
procesów w 
marketingu 

 15       15 3 

K_W04, K_W05, K_W06, 
K_W10 
K_U04, K_U09, K_U16 
K_K08 
 
S1_W04, S1_W06 
S1_U03, S1_U05,  
S1_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Studenci zapoznają się ze strukturami i dynamiką procesów marketingowych zachodzących we współczesnych organizacjach, tu 
traktowanych jako twory wysoce złożone i turbulentne 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 
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przedmioty właściwe dla specjalności zarządzanie i technologie mediów 

Podstawy budowy i 
eksploatacji sprzętu 
teleinformatycznego* 

   18     18 3 

K_W03, K_W06, K_W07, 
K_W11,  
K_U09 
K_K01, K_K02 
 
S2_W01, S2_W02 
S2_U02 
S2_K03 

Inżynieria lądowa 
i  transport; 

Treści programowe  
W ramach zajęć zostaną studenci zapoznają się ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów, formami 
zapisu informacji w postaci cyfrowej (multimedia). Omówienie zasad działania podstawowych, współczesnych narzędzi IT (sprzęt 
i  oprogramowanie systemowe). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – egzamin pisemny  (egzamin) 
Ćwiczenia – test, Inne (aktywność na zajęciach) (zaliczenie 

Edytory mediów  18       18 4 

K_W03,  
K_U03, K_U11 
K_K01, K_K02 
 
S2_W03,  
S2_U05, S2_U06,  
S2_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

W ramach zajęć zostaną studenci zapoznają się z formami i sposobami edycji informacji dokonywanymi z pomocą programów 
edycyjnych w tym edytorów treści w internecie. Program zajęć uwzględnia: 
- elementy genezy edytorów informacji z nastawieniem na sposoby komunikowania,  
- zdefiniowanie pojęć i zjawisk z zakresu edycji informacji,  
- formy prezentacji informacji oraz korzystanie z jej zasobów w Internecie, 
- sposoby manipulowania podczas edycji informacji w internecie. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

CMS i nawigacja stron  18       18 4 

K_W03, K_W08, K_W09,  
K_U03, K_U11 
K_K01, K_K02 
 
S2_W03, S2_W06 
S2_U05, S2_U06,  
S2_K05 

Informatyka techniczna 
i  telekomunikacja 

Treści programowe  

W ramach zajęć zostaną studenci zapoznają się z obsługą CMS-ów na przykładzie Wordpressa i podstawami nawigacji stron 
internetowych, w tym: historia CMS, budowa CMS, tworzenie strony www przy użyciu CMS (Wordpress), pobieranie, instalacja 
i  konfiguracja skryptu, publikowanie i edycja treści, SEO, dodawanie i usuwanie użytkowników, integracja CMS z mediami 
społecznościowym (Facebook, Twitter). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt (zaliczenie na ocenę) 

Na specjalności logistyka i marketing w mediach 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 159 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1094 

 

Na specjalności zarządzanie i technologie mediów 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 144 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1082 
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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 Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
dyplomowe 

  18      18 6 
K_W06,  
K_U10 
K_K05, K_K06 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór właściwych 
narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Napisanie pracy licencjackiej (Zaliczenie) 

Praktyki studenckie         

6 
miesięcy 
(480 
godz.) 

12 

K_W03, K_W05, K_W08, 
K_W12 
K_U04, K_U08, K_U09, 
K_U12 K_U15 
K_K01, K_K02, K_K04, 
K_K06, 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  

TREŚCI PROGRAMOWE: 
Praktyki studenckie praktyczne przygotowują studentkę/studenta do wymagań współczesnego rynku mediów. Poprzez rozwijanie 
umiejętności warsztatowych związanych z konkretnymi rodzajami mediów (prasa, radio, telewizja, internet) oraz różnorodnymi 
gatunkami i formami dziennikarskimi. Nie mniej istotnym elementem jest także poszerzenie kompetencji studentów z zakresu 
umiejętności autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. Praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych 
instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) 
oraz zaplecza medialnego takich jako koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR. 
 
FORMA PRAKTYK: 
Praktyki zawodowe mogą mieć formę: 

1. praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych, 
2. pracy zawodowej, 
3. praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.     

 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYK: 

1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia, spójną z planem studiów i programem kształcenia 

z  uwzględnieniem efektów kształcenia i podlegają zaliczeniu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zasadach 

odbywania praktyk zawodowych na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.  Praktyki zawodowe należą do grupy 

przedmiotów obowiązkowych, a ich zaliczenie w wymaganym terminie oznacza uzyskanie określonej liczby punktów zgodnie 

z systemem punktacji ECTS przyjętym dla oceny indywidualnych dokonań studenta. Wśród efektów kształcenia wymienia 

się: 

2. Posiadanie ugruntowanej wiedzy na temat zakresów i efektów oddziaływania mediów masowych na poszczególne grupy 

odbiorców w ramach szerokich (krajowych oraz międzynarodowych) audytoriów, struktur społecznych, politycznych, 

ekonomicznych i kulturalnych. 

3. Umiejętność diagnozowania wielowymiarowych zjawisk i procesów zmediatyzowanej rzeczywistości współczesnych 

systemów politycznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz zajmowania stanowisk, podlegających kryteriom rzetelności 

i  uczciwości, względem różnych perspektyw teoretycznych i badawczych. 

4. Umiejętność krytycznego odbieranych treści oraz poddawania konstruktywnej krytyce działania innych osób. 

5. Odbywanie praktyki w formie pracy zawodowej wymaga zgody opiekuna praktyk zawodowych na kierunku Dziennikarstwo 

i  medioznawstwo, który zobowiązany jest zweryfikować czy zakres działalności podmiotu, w którym pracuje 

student/studentka oraz zakres obowiązków pracowniczych studenta/studentki zapewnia możliwość osiągnięcia efektów 

uczenia się zdefiniowanych dla praktyk oraz czy pracodawca gotowy jest udzielić informacji niezbędnych do oceny stopnia 

osiągnięcia przez studenta/studentkę efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk zawodowych.    
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6. Praktyki powinny odbywać się w instytucjach gwarantujących realizację programu praktyk. Do tych instytucji należą przede 

wszystkim: publiczne i niepubliczne instytucje związane z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, 

biura prasowe, portale internetowe), koncerny medialne, drukarnie, wydawnictwa, firmy PR-owe, agencje reklamowe, biura 

prasowe jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, 

Urząd Wojewódzki), biura prasowe organów władzy państwowej, organizacji pozarządowych i instytucji kultury (teatry, opera, 

muzea). 

7. Oprócz wymienionych, przykładowych instytucji studentka/t ma możliwość realizacji praktyki w innym niż wskazane miejsca. 

Wówczas konsultuje swój wybór z opiekunem praktyk z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW i po uzyskaniu 

pozytywnej rekomendacji może rozpocząć praktykę. 

8. Studentka/student jest zobowiązana/ny do odbycia zawodowej praktyki ciągłej w ciągu 3 lat studiów pierwszego stopnia, 

w  systemie niestacjonarnym. Oznacza to, że całą lub część praktyki można odbyć już na I roku studiów. Ostatecznym 

terminem rozliczenia praktyki ciągłej jest VI semestr studiów pierwszego stopnia. 

9. Rozliczenie praktyki ciągłej jest warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej. 

10. Studentka/student, jest zobowiązana/y nie późnej niż miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, przedłożyć opiekunowi praktyki 

samodzielnie wypełnione skierowanie na praktyki w celu uzyskania akceptacji i podpisu.  

11. Rozliczenie praktyk następuje w VI semestrze studiów I stopnia, nie później niż miesiąc przez obroną pracy dyplomowej. 

Oznacza to, iż studentka/t musi przedłożyć opiekunowi praktyk z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW 

wypełniony komplet dokumentów nie później niż do 15 sierpnia. 

12. Wymiar praktyk zawodowych określa program studiów. Studenci są zobowiązani do zrealizowania: 

13. 720 godzin – w przypadku studiów pierwszego stopnia, w systemie niestacjonarnym. 

14. Praktyki realizowane są w ciągu roku, bądź w terminach poza rokiem akademickim (lipiec, sierpień, wrzesień), zgodnie 

z  programem kształcenia, programem studiów, w tym planem studiów i siatką godzin danego kierunku bądź specjalności, 

zgodnie z zapisami w sylabusie. 

15. Podczas trwania praktyki studentka/t powinna/en wykazać się zdolnością samodzielnego, krytycznego myślenia, 

analizowania zjawisk oraz procesów dotyczących szeroko pojętej branży medialnej.   

16. Praktyka może być realizowana w całości w jednej instytucji lub podzielona na kilka części w różnych placówkach. 

17. Praktyki można odbywać u wielu organizatorów praktyk. W celu zaliczenia praktyk odbywanych u różnych organizatorów 

praktyk sumuje się wymiar godzinowy praktyk odbytych u wszystkich organizatorów praktyk. 

18. Decyzję o zmianach w zakresie terminu czy sposobu organizacji odbywania praktyk, podejmuje opiekun praktyk zawodowych. 

19. Praktyka zawodowa zaliczana jest na ocenę przez opiekuna praktyk zawodowych. Podstawą do wystawienia oceny 
z  praktyki odbytej w jednostce UW lub w podmiocie zewnętrznym (także z praktyki odbytej w formie pracy zawodowej) jest 
zaświadczenie o przebiegu praktyk i osiągniętych efektach uczenia się wystawione przez podmiot przyjmujący studenta na 
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praktyki, opinia o wykonywaniu obowiązków służbowych wystawiona przez przełożonego oraz ankieta ewaluacyjna 
o  przebiegu praktyk i osiągniętych efektach uczenia się wypełniona przez studenta.  

20. Studentka/student ma obowiązek zaliczyć praktyki (lub uzyskać zgodę na uznanie praktyk za odbyte) w terminie wskazanym 

w planie studiów, jednak nie później niż  miesiąc przed obroną pracy dyplomowej. 

21. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyk jest dokonanie przez opiekuna praktyk zawodowych wpisu do USOSa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaświadczenie o przebiegu praktyk, opinia o wykonywaniu obowiązków służbowych, ankieta (auto)ewaluacyjna o przebiegu 
praktyk  

przedmioty właściwe dla specjalności logistyka i marketing w mediach 

Ekonomika środków 
przekazu 

 18       18 2 

K_W04, K_W12,  
K_U04, K_U06, K_U12 
K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 
 
S1_W02 
S1_U07 
S1_K01, S1_K02, 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomiki mediów i zarządzania w firmach medialnych, zajmuje się 
charakterystyką mediów jako dóbr ekonomicznych, rynkami medialnymi, strukturami rynkowymi oraz problemami rozwojowymi 
mediów w warunkach rozwoju technologii cyfrowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Logistyka obsługi 
klienta 

 18       18 2 

K_W03, K_W06, K_W07, 
K_W08, K_W09 
K_U04, K_U06, K_U12 
K_K06 
 
S1_W05, S1_W07 
S1_U02,  

Nauki o zarządzaniu 
i  jakości 
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S1_K02 

Treści programowe  
Program zajęć obejmuje analizę najważniejszych zagadnień dotyczących logistycznej obsługi klienta oraz przedstawienie 
możliwości i zasad tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez odpowiedni poziom logistycznej obsługi klienta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt (zaliczenie na ocenę) 

Społeczna 
odpowiedzialność 
przedsiębiorstw 
medialnych 

 18       18 2 

K_W03, K_W06, K_W07, 
K_W08, K_W09 
K_U04, K_U06, K_U12 
K_K06 
 
S1_W05, S1_W07 
S1_U02,  
S1_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Wykład wprowadza słuchaczy w problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu ( CSR) ze szczególnym uwzględnieniem 
przedsiębiorstw medialnych. Wzrost znaczenia społecznej odpowiedzialności przejawia się coraz częściej we współczesnych 
przedsiębiorstwach. Związane jest to zarówno z relacjami organizacja - otoczenie, jak i procesami zachodzącymi wewnątrz 
organizacji. Przedsiębiorstwa medialne z racji swojej działalności zajmują tu szczególne miejsce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, test, (zaliczenie na ocenę) 

Kultura językowa 15        15 3 

K_W03, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_W12 
K_U07, K_U14 
 
S1_W01, S1_W08 
S1_U04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 



39 
 

Treści programowe  

Program wykładu obejmuje przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących używania języka naturalnego. Studenci 
poznają podstawowe pojęcia z zakresu m.in. kultury języka i stylistyki (błąd, poziomy normy, poprawność, stosowność) oraz ogólne 
sposoby radzenia sobie z trudnościami językowymi, jak również rozwijają kompetencje związane z wybranymi zagadnieniami 
szczegółowymi (m.in. odmiana słów, budowa zdania). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, (Egzamin) 

Reklama  18       18 3 

K_W08, K_W09, K_W10, 
K_W11 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U08, K_U12 
K_K03, K_K04, K_K05 
 
S1_W01, S1_W09,  
S1_U01, S1_U02,  
S1_K01 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Podstawowe informacje o reklamie i pojęciach pokrewnych. Wady i zalety mediów reklamowych. Reklama zewnętrzna. 
Podstawowe wskaźniki stosowane w reklamie. Planowanie i realizacja kampanii reklamowej. Badanie reklamy. Techniki 
perswazyjne stosowane w reklamie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, projekt (Egzamin) 

przedmioty właściwe dla specjalności zarządzanie i technologie mediów 

Bazy danych  18       18 2 

K_W03,  
K_U03, K_U11 
K_K01, K_K02 
 
S2_W03,  
S2_U05, S2_U06,  
S2_K05 

Informatyka techniczna 
i  telekomunikacja 
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Treści programowe  
Przedmiot stanowi wprowadzenie w problematykę baz danych - relacyjnych i obiektowych.  Zajęcia ukierunkowane głównie na 
relacyjne bazy danych, obejmujące zagadnienia przetwarzania danych od postawienia problemu, poprzez modelowanie struktury 
danych wraz z jej optymalizacją do analizy danych, celem uzyskania użytecznych informacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 
 

Podstawy budowy i 
eksploatacji sprzętu 
radiowego 

   18     18 2 

K_W03, K_W06, K_W07, 
K_W11 
K_U09 
K_K01, K_K02 
 
S2_W01, S2_W02 
S2_U02 
S2_K03 

Inżynieria lądowa 
i  transport 

Treści programowe  

W części teoretycznej zajęć studenci zapoznają się z historią ewolucji sprzętu radiowego; podstawowymi funkcami sprzętu 
w  technologii analogowej i cyfrowej oraz z aplikacjami komputerowi, które pozwalają na edycję plików dźwiękowych zapisanych 
w  różnych formatach. Część praktyczna poświęcona jest zajęciom wartatowym w grupach w ramach których, studenci podzieleni 
na małe grupy robocze, przygotowują krótkie formy radiowe oraz przygotowują materiały radiowe zarówno w studio radiowym, jak 
i  w warunkach terenowych (plener). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Podstawy 
programowania 
komputerów 

 18       18 3 

K_W06, K_W07, K_W11,  
K_U11 
K_K02 
 
S2_W01, S2_W04 
S2_U03 
S2_K02 

Inżynieria lądowa 
i  transport; 

Treści programowe  
Program przedmiotu obejmuje zapoznanie studentów z podstawami analizy zbiorów i baz danych – BigData. Omówione zostaną 
narzędzia programistyczne do rafinacji danych na podstawie języka programowania „R”. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, (zaliczenie na ocenę)  

Podstawy budowy i 
eksploatacji sprzętu 
telewizyjnego 

   18     18 3 

K_W03, K_W06, K_W07, 
K_W11,  
K_U09 
K_K01, K_K02 
 
S2_W01, S2_W02 
S2_U02 
S2_K03 

Inżynieria lądowa 
i  transport 

Treści programowe  

W części seminaryjnej studenci na podstawie dokumentacji fotograficznej oraz sprzętu dostępnego w studiu zapoznają się ze 
specyfiką sprzętową wybranych działów telewizji. Dzięki temu orientują się w podstawowych funkcjach, w klasycznych 
i  niestandardowych zastosowaniach sprzętu telewizyjnego. Ponadto zapoznają się ze sprzętem wykorzystywanym na planie 
serialu telewizyjnego oraz podziałem ról podczas pracy na planie.  
 
W części warsztatowej studenci dzielą się na specjalistyczne grupy robocze. W zależności od przynależności do danej grupy 
studenci przygotowują plan zdjęciowy, zabezpieczają miejsce na kamerę, testują możliwość transmisji, rozstawiają światło, 
komunikują z operatorami, realizują transmisję, obsługują kamerę studyjną, dobierają obiektyw odpowiedni dla danej lokalizacji 
kamery, określają stopień trudności operowania kamerą dla danej lokalizacji, obsługują główne funkcje kamery /aparatu z funkcją 
filmowania, obsługują mikrofon i mały mikser dźwiękowy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (realizacja zadania wyznaczonego przez wykładowcę)  
(Zaliczenie na ocenę) 

Usługi mobilne w 
nowych mediach 

 18       18 2 

K_W03, K_W12,  
K_U11 
K_K0,1 K_K02 
 
S2_W05, S2_W07 
S2_U01, S2_U04,  
S2_K01, S2_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  
W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z procesem przygotowania i wykonania zaplecza niezbędnego do funkcjonowania 
usług dostępnych na urządzeniach mobilnych oraz procesem tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (Zaliczenie na ocenę) 

Na specjalności logistyka i marketing w mediach 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 105 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1094 

 

Na specjalności zarządzanie i technologie mediów 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 108 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1082 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano kierunek 
studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 

informatyka techniczna i telekomunikacja 9% 

inżynieria lądowa i transport 6% 

Dziedzina nauk społecznych 

ekonomia i finanse 5% 

nauki o komunikacji społecznej i mediach 64% 

nauki o zarządzaniu i jakości 11% 

”. 
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Załącznik nr 30 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 85 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 

PROGRAM STUDIÓW 
 

międzywydziałowe studia ochrony środowiska 
 

nazwa kierunku studiów  międzywydziałowe studia ochrony środowiska 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim/ w języku wykładowym  The Inter-Faculty Studies in Environmental Protection 

język wykładowy  język polski 

poziom kształcenia  studia pierwszego stopnia 

poziom PRK  6 

profil studiów  profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów  6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów  180 

forma studiów  studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom  
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK)  

licencjat 



2 
 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

115 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych (nie mniej niż5  ECTS) 

16 

 

 
Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów  
 

Dziedzina nauki  Dyscyplina naukowa  Procentowy udział  
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca  
(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse  6  

 nauki prawne  7  

dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki biologiczne  7  

 nauki chemiczne  9  

 nauki fizyczne  6  

 nauki o Ziemi i środowisku 65  

Razem:  -  100%  
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

  

Symbol 
efektów 

uczenia się dla  
programu studiów 

Efekty uczenia się Odniesienie do 
charakterystyk  

drugiego stopnia PRK 

 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01  zna i rozumie podstawy zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych 
i  geologicznych zachodzące w przyrodzie 

P6S_WG 

K_W02  zna i rozumie związki i zależności między różnymi dyscyplinami nauk 
przyrodniczych, a w szczególności relacje między przyrodą ożywioną 
i  nieożywioną, zwłaszcza w kontekście ochrony środowiska 

P6S_WG 

K_W03  zna i rozumie związki i zależności podstawowych aspektów ochrony środowiska 
opisywanej z punktu widzenia dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz 
z  punktu widzenia dyscypliny ekonomia i finanse 

P6S_WK 

K_W04  zna i rozumie podstawowe uwarunkowania geologiczne, geomorfologiczne, 
hydrologiczne i klimatyczne funkcjonowania przyrody, zwłaszcza w kontekście 
historii Ziemi 

P6S_WG 

K_W05  zna i rozumie podstawy bioróżnorodności biologicznej i oddziaływania 
organizmów na środowisko, a także funkcjonowania ekosystemów 

P6S_WG 

K_W06  zna i rozumie podstawy chemii w zakresie niezbędnym do opisu środowiska 
przyrodniczego i podejmowania aktywnych działań związanych z ochroną 
środowiska; w szczególności charakteryzuje pierwiastki biogeniczne; związki 
nieorganiczne i organiczne oraz stany materii 

P6S_WG; 
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K_W07  zna i rozumie rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego, ze szczególnym 
uwzględnieniem roli wody i surowców mineralnych, dla funkcjonowania 
człowieka 

P6S_WG 

K_W08  zna i rozumie różne skale, od globalnej, przez regionalną do lokalnej, 
problemów środowiskowych 

P6S_WG 

 

K_W09  zna i rozumie elementy matematyki wyższej i metod statystycznych w zakresie 
umożliwiającym opis jakościowy oraz analizy ilościowe zjawisk przyrodniczych 
związanych z ochroną środowiska 

P6S_WG 

K_W10  zna i rozumie podstawy metod numerycznych, zastosowania komputerów oraz 
technik informacyjnych i komunikacyjnych związanych z ochroną środowiska 

P6S_WG 

K_W11  zna i rozumie podstawy technik i technologii stosowanych do pomiarów, 
monitoringu i analiz środowiska, zwłaszcza w kontekście ograniczania 
zanieczyszczenia środowiska 

P6S_WG 

K_W12  zna i rozumie podstawy systemów zarządzania środowiskiem 
w  przedsiębiorstwie oraz procesów oceny oddziaływania na środowisko 

P6S_WG 

K_W13  zna i rozumie podstawy metod, technik i technologii, a także sposobów 
działania narzędzi i własności materiałów pozwalających wykorzystać 
i  kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, a także 
pozwalające na odtwarzanie utraconych walorów przyrodniczych 

P6S_WG 

K_W14  zna i rozumie podstawy zjawisk, procesów i technologii pozwalających na 
pozyskiwanie energii odnawialnej 

P6S_WG 

K_W15  zna i rozumie podstawy budowy i funkcjonowania systemów ochrony 
środowiska, zwłaszcza w kontekście związku nauk o Ziemi i środowisku i nauk 
prawnych 

P6S_WK 
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K_W16  zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza 
w kontekście badań doświadczalnych w zakresie nauk o Ziemi i środowisku 

P6S_WK 

K_W17  zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01  potrafi rozpoznawać elementy przyrody ożywionej i nieożywionej  P6S_UW 

 

K_U02  potrafi korzystać z technik komputerowych, narzędzi informatycznych oraz technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w zakresie koniecznym do wyszukiwania informacji, 
komunikowania się, organizowania i wstępnej analizy danych, sporządzania raportów 
i  prezentacji wyników 

P6S_UK; 

K_U03  potrafi stosować podstawowe techniki pomiarowe i analityczne wykorzystywane 
w  ochronie środowiska 

P6S_UW, 

K_U04  potrafi komunikować się w różnych formach z wieloma odbiorcami o zróżnicowanych 

kompetencjach, w szczególności z przedstawicielami otoczenia społeczno-

gospodarczego 

P6S_UK 

K_U05  potrafi korzystać z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim (mapy, fotografie, 

wywiad, internet, czasopisma fachowe), w szczególności w zakresie umożliwiającym 

podstawowe analizy, syntezy, podsumowania i opinie 

P6S_UW; 

K_U06  potrafi wykonywać pomiary podstawowych parametrów fizycznych i chemicznych 

w  środowisku 

P6S_UW 

K_U07  potrafi stosować podstawowe metody matematyczne i statystyczne do opisu 

i  interpretacji zjawisk przyrodniczych, w szczególności w zakresie nauk o Ziemi 

środowisku 

P6S_UW 
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K_U08  potrafi prowadzić proste obserwacje i pomiary w terenie lub w laboratorium, 

w  szczególności łącząc metodologie różnych dyscyplin nauk ścisłych 

i  przyrodniczych 

P6S_UW 

K_U09  potrafi interpretować sytuacje i zagrożenia związane z ochroną środowiska, 

w  szczególności w kontekście nauk o Ziemi i środowisku 

P6S_UW 

K_U10  potrafi oceniać zasoby i możliwości regeneracyjne przyrody  P6S_UW 

K_U11  potrafi interpretować dokumenty polityki w zakresie ochrony środowiska  P6S_UW 

K_U12  potrafi posługiwać się argumentami na rzecz rozwoju zrównoważonego  P6S_UK 

K_U13  potrafi wykorzystywać instrumenty prawne i ekonomiczne w ograniczaniu 

antropopresji 

P6S_UW; 

 

K_U14  potrafi formułować wymagania niezbędne do oceny oddziaływania na środowisku P6S_UW 

K_U15  potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role, w tym kierownicze  P6S_UO 

K_U16  potrafi podnosić własne kompetencje, w szczególności w zakresie ochrony 

środowiska 

P6S_UU 

K_U17  potrafi komunikować się w języku obcym nowożytnym na poziomie B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest gotów do upowszechniania zasad ochrony środowiska i angażowania sięw 

edukację ekologiczną i zdrowotną 

P6S_KO 

K_K02 jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za pracę własną i wyniki pracy w zespole, 

a  także za powierzany sprzęt, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 

P6S_KR 
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K_K03 jest gotów do krytycznej weryfikacji informacji z literatury naukowej, internetu, 

a  szczególnie informacji dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do 

ochrony środowiska, szczególnie w kontekście nauk o Ziemi i środowisku 

P6S_ KK 

K_K04 jest gotów do przyjmowania różnych ról w zespole, do którego należy P6S_KR 

K_K05 jest gotów do stałego pogłębiania wiedzy z zakresu nauk o Ziemi i środowisku P6S_KR 

K_K06 jest gotów do stosowania zasady samoograniczania się w gospodarce 

zasobami 

P6S_ KR 

 

K_K07 jest gotów do podjęcia ryzyka związanego wykonywanej działalności oraz ponoszenia 

pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z ochroną środowiska, 

w  szczególności za przeprowadzoną ocenę oddziaływania na środowisko 

P6S_KR 

K_K08  ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z etyką ekologiczną  P6S_KR 

K_K09  potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie autoanalizy  P6S_KK 

 

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje 

społeczne), – numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 
0). 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów  

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

  

z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

 p
u

n
k
ty

  

E
C

T
S

 

Symbole 
efektów 

uczenia się dla  
programu studiów 

Dyscyplina /  
dyscypliny, do  
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w
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n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Ćwiczenia  
laboratoryjne z 
biologii –  
zoologia 

   30      30  2  K_W01; K_W06;  
K_U01; K_U08;  
K_K03; K_K05 

nauki biologiczne 

Treści programowe Główny nurt prowadzonych zajęć dotyczy biologii i ekologii zwierząt bezkręgowych i kręgowych. 
W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z wodną i lądową fauną Polski.  
Materiał do ćwiczeń stanowią m. in. formalinowe i alkoholowe preparaty zwierząt jak również kości i czaszki ptaków i ssaków. 
Każde z ćwiczeń jest poprzedzone krótkim wprowadzeniem teoretycznym dotyczącym analizowanej grupy zwierząt. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Z 

Chemia ogólna.  
Elementy chemii  
nieorganicznej  
i analitycznej 

30         30  2  K_W01; K_W02;  
K_U03; K_U06;  
K_K03; 

nauki chemiczne 
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Treści programowe Prawo okresowości i układ okresowy. Konfiguracje elektronowe atomów i jonów. Typy wiązań chemicznych. Energetyczne 
i  entropowe przyczyny przebiegu reakcji chemicznych. Efekt cieplny reakcji i jego wyznaczanie Stan równowagi chemicznej 
i  stała równowagi. Reguła przekory. Równowagi kwasowo-zasadowe. Pojęcie pH.. Układy buforowe. Iloczyn 
rozpuszczalności. Równowagi redoks. Równanie Nernsta. Obliczenia rachunkowe: stężenia i stechiometria reakcji. Zapoznanie się 
z reakcjami charakterystycznymi kationów i anionów w roztworach.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

E 

Chemia organiczna 30         30  2  K_W03; K_W06;;  
K_W12;  
K_U03; K_U06;  
K_K07;  

nauki chemiczne 

Treści programowe Wykład pomyślany jest jako wprowadzenie do nowoczesnej chemii i ekochemii organicznej. Zakres tematyczny obejmuje 
zarówno podstawy wiadomości o budowie materii, oddziaływaniach międzycząsteczkowych, typach wiązań chemicznych i budowie 
molekuł, jak  też systematycznie omawia poszczególne klasy połączeń oraz konsekwencje ekologiczne i gospodarcze 
związane z ich stosowaniem.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

E 

Laboratorium z 
chemii organicznej 
A 

   45      45  3  K_W03; K_W06;  
K_W10; K_W12  
K_U03; K_U06;  
K_K07;  

nauki chemiczne 

Treści programowe Podczas zajęć z laboratorium z chemii organicznej student zapoznaje się z operacjami jednostkowymi stosowanymi 
w  laboratorium chemii organicznej oraz uczy się przeprowadzać podstawowe reakcje chemiczne, na przykładzie otrzymywania 
i  właściwości pochodnych kwasów karboksylowych, omawianych na wykładzie kursowym.  
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Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

 

 

Geologia I    15      15  1  K_W01; K_W04;  
K_W10;  
K_U01; K_U03;  

  K_K03; K_K04;     
K_K05 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe Koncepcje historyczne w geologii. Materia Ziemi. Minerały. Typy genetyczne skał. Ukształtowanie powierzchni Ziemi - 
oceany i kontynenty. Budowa wewnętrzna Ziemi. Skład chemiczny sfer ziemskich i ich właściwości fizyczne. Tektonika płyt. 
Przegląd procesów endogenicznych. Ziemia w Układzie Słonecznym. Przegląd procesów egzogenicznych.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Geologia  24         24  2  K_W01; K_W04;  
K_W10;  
K_U01; K_U03;  

 K_K03; K_K04;   
K_K05 

nauki o Ziemi i 
i środowisku 

Treści programowe Koncepcje historyczne w geologii. Materia Ziemi. Minerały. Typy genetyczne skał. Ukształtowanie powierzchni Ziemi - 
oceany i kontynenty. Budowa wewnętrzna Ziemi. Skład chemiczny sfer ziemskich i ich właściwości fizyczne. Tektonika płyt. 
Przegląd procesów endogenicznych. Ziemia w Układzie Słonecznym. Przegląd procesów egzogenicznych.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 
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Analiza matematyczna 15    30      45  3  K_W01; K_W04;  
K_W09; K_W10;  
K_U01; K_U03;  

K_K03; K_K04; 
K_K05 

 

Treści programowe Wykład z ćwiczeniami ma za zadanie zaznajomić słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami analizy matematycznej.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

E 

 

Podstawy 
meteorologii i 
klimatologii 

   15      15  1  K_W01; K_W02;  
; K_W10;  
K_U01; K_U05;  
K_U08;  
K_K02; K_K06 

nauki fizyczne; 
nauki o Ziemi 
i  środowisku 

Treści programowe Poznanie głównych zasad i celów obserwacji meteorologicznych. Opanowanie umiejętności statystycznego opracowania 
danych klimatologicznych i podstawowych metod prezentacji wyników badań.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Podstawy 
meteorologii i 
klimatologii 

30         30  2  K_W01; K_W02;  
K_W10;  
K_U01; K_U05;  
K_U08;  
K_K02; K_K06 

nauki fizyczne; 
nauki o Ziemi 
i  środowisku 
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Treści programowe Najważniejsze cele wykładu to wprowadzenie do meteorologii zanieczyszczeń powietrza, zapoznanie z funkcjonowaniem systemu 
klimatycznego Ziemi, prezentacja przyczyn zróżnicowania przestrzennego klimatu lokalnego oraz możliwości kształtowania klimatu w tej 
skali przestrzennej, a także przedstawienie globalnych problemów środowiskowych związanych z atmosferą.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

E 

Wstęp do ekonomii  30         30  2  K_W03; K_W13;  
K_U02; K_U04;  
K_U07; K_U13;  
K_K03; K_K06; 

ekonomia i finanse 

Treści programowe Zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii  

* Omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych 

* Przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez 
ekonomistów 

* Wiodącym motywem kursu jest chęć pokazania w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej skali  
(mikroekonomicznej, makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten uzupełniany (a częściowo także 
zastępowany) jest innymi mechanizmami regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa. 

 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Wstęp do biologii 20         20  2  K_W01; K_W05;  
K_W06;  
K_U01; K_U08;  
K_U10;  

K_K02; K_K05;  

nauki biologiczne 
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Treści programowe Przedmiotem wykładu są podstawowe procesy biologiczne omówione na poziomie molekularnym, komórki 
i  organizmu z uwzględnieniem zmian wywoływanych działaniem naturalnych i antropogenicznych czynników 
środowiskowych.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

E 

Pracownia  
komputerowa 

30         30  2  K_W13; K_U02,  
K_K02, 

 

Treści programowe Celem zajęć jest nabycie doświadczenia w posługiwaniu się popularnym oprogramowaniem komputerowym (głównie pakiet 
biurowy MS Office i uzupełniająco OpenOffice), poznanie ich zaawansowanych możliwości na potrzeby innych przedmiotów 

realizowanych na MSOŚ. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

 

Szkolenie w 
zakresie 
bezpieczeństwa i  
higieny pracy 

4         4  0,5  K_W08; K_W16;  
K_U15;  

 

 

Treści programowe Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, 
ochrony przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się  

Zal 
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Podstawy ochrony  
własności  
intelektualnej 

4         4  0,5  K_W17;  
K_U05; 

 

Treści programowe Własność intelektualna jest uznawana za jedno z najwyższych i najcenniejszych dóbr osobistych. Wynik twórczości intelektualnej - 
dzieło w różnych jego materialnych i niematerialnych przejawach jest rozpatrywane jako przedmiot ochrony prawnej. Studenci 
zapoznawani są z rodzajami wiedzy, sposobami jej ochrony, interpretacją prawną wiedzy chronionej. Przedstawiane są zasady 
odróżnialności i oryginalności twórczości intelektualnej, prawa cytowania, granicach dozwolonego użytku oraz podejściach 
w  definiowaniu naruszenia własności intelektualnej - plagiatu. Omawiane są prawa twórcy, obrót własnością intelektualną oraz 
granice tej własności.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Zal 

Przedmiot  
ogólnouniwersytecki* 

        75  5  K_W03; K_W13;  
K_U02; K_U04;  
K_U07; K_U13;  
K_K03; K_K06; 

 

Treści programowe Rozwój ogólnych kompetencji studenta w zakresie niezwiązanym z dyscyplinami przypisanymi do kierunku studiów 

 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 427  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min.2884  
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole 
efektów 

uczenia się dla  
programu 
studiów 

Dyscyplina /  
dyscypliny, do  
których odnosi 
się przedmiot 
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Ćwiczenia  
laboratoryjne z 
biologii – botanika 

    30     30  2  K_W01; K_W05;  
K_W06;  
K_U01; K_U08;  
K_U10;  
K_K02; K_K05;  
 

nauki biologiczne 

Treści programowe Celem ćwiczeń laboratoryjnych z botaniki jest praktyczne zapoznanie się z budową i rozwojem przedstawicieli podstawowych 
jednostek taksonomicznych grzybów i roślin, budowy komórkowej i tkankowej, organów wegetatywnych i generatywnych, 
przy zastosowaniu mikroskopii świetlnej oraz wspomagających technik eksperymentalnych.  

 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się  

Z 

Geologia II     30      30  2  K_W01; K_W04;  
K_W13;  
K_U01; K_U03;  
K_K03; K_K04;  
K_K05 

nauki o Ziemi  
i środowisku 
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Treści programowe Koncepcje historyczne w geologii. Materia Ziemi. Minerały. Typy genetyczne skał. Ukształtowanie powierzchni Ziemi - 
oceany i kontynenty. Budowa wewnętrzna Ziemi. Skład chemiczny sfer ziemskich i ich właściwości fizyczne. Tektonika płyt. 
Przegląd procesów endogenicznych. Ziemia w Układzie Słonecznym. Przegląd procesów egzogenicznych.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Geologia 21         21  1  K_W01; K_W04;  
K_W13  
K_U01; K_U03;  
K_K03; K_K04;  
K_K05 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe Koncepcje historyczne w geologii. Materia Ziemi. Minerały. Typy genetyczne skał. Ukształtowanie powierzchni Ziemi - 
oceany i kontynenty. Budowa wewnętrzna Ziemi. Skład chemiczny sfer ziemskich i ich właściwości fizyczne. Tektonika płyt. 
Przegląd procesów endogenicznych. Ziemia w Układzie Słonecznym. Przegląd procesów egzogenicznych.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

E 

Hydrologia    30      30  2  K_W01; K_W04;  
K_W06; K_W07;  
K_U01; K_U03;  
K_U08;  
K_K05; 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

 

Treści programowe Zajęcia nastawione są na przedstawienie podstawowych treści z zakresu hydrologii. Pokazują związki środowisko–woda-człowiek. 
Zajęcia nastawione są na przedstawienie treści minimum programowego z zakresu hydrologii: klasyfikacja sieci rzecznej, działy 
wodne  (górskie i nizinne), wyznaczanie strefy aeracji, mapy wód podziemnych, tahoidy, stany charakterystyczne, strefy stanów 
wody, przepływ nienaruszalny, krzywa batygraficzna, stratyfikacja termiczna jezior, bilans wodny zlewni, reżim rzek.  
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Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Hydrologia 15         15  1  K_W01; K_W04;  
K_W06; K_W07  
K_U01; K_U03;  
K_K05; 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe Zajęcia nastawione są na przedstawienie podstawowych treści z zakresu hydrologii. Pokazują związki środowisko–woda-człowiek. 
Zwraca się szczególna uwagę na dynamikę procesów hydrologicznych, ograniczoność zasobów wodnych i kierunki ewolucji 
naturalnej. Zajęcia są uzupełnieniem do wykładów. Wprowadzają studentów w zagadnienia hydrologiczne na poziomie podstawowym.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

E 

Laboratorium z 
chemii ogólnej i 
analitycznej A 

    40     40  3  K_W01; K_W06;  
K_U01; K_U06;  
K_U08;  
K_K02; K_K05; 

nauki chemiczne 

Treści programowe Celem pracowni jest zapoznanie studentów z zagadnieniami chemii ogólnej i analitycznej jakościowej. Celem ćwiczeń jest 
nabycie umiejętności prowadzenia eksperymentów chemicznych, obserwowanie zjawisk zachodzących z wyciąganiem wniosków.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się  

Z 
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Fizyka w  
doświadczeniach 

45        45  4  K_W01; K_W06;  
K_W12;  
K_U03; K_U08;  
K_K05; 

nauki fizyczne 

Treści programowe Celem wykładu jest poszukiwanie drogi od prostych doświadczeń (przedstawianych na żywo w trakcie wykładu)  
i obserwacji do wybranych praw rządzących zjawiskami fizycznymi. Znaczna część doświadczeń ilustrujących wykład nadaje się  

do wykonania w warunkach. Wzory i rachunki będą zredukowane do niezbędnego minimum.  
Doświadczenie nasze z konieczności będą limitowane wielkością stołu laboratoryjnego.  
Omówione zostaną jednak również zjawiska fizyczne występujące w znacznie większych skalach - mierzonych  
w latach świetlnych. Przedstawione też będą zjawiska, których naturalną skalą są nanometry.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

E 

Rachunek  
prawdopodobieństw
a i statystyka 

15    30     45  2  K_W09;  
K_U02; K_U05;  
K_K03; K_K09 

 

Treści programowe 1. Elementy rachunku całkowego:  
- całka nieoznaczona i oznaczona;  
- obliczanie prostych całek;  
- zastosowania całek: m.in. obliczanie pola pod wykresem funkcji, wartości oczekiwanej zmiennej 
losowej; 2. Klasyczny rachunek prawdopodobieństwa.  
3. Wzór na prawdopodobieństwo warunkowe, wzór na prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesa, schemat 
Bernoulliego 4. Zmienna losowa, rozkłady ciągłe i dyskretne, wartość oczekiwana, wariancja zmiennej losowej, odchylenie 
standardowe, mediana.  
5. Centralne Twierdzenie Graniczne, Prawo Małych Liczb.  
6. Wstęp do testowania hipotez statystycznych, test znaków. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 
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Wstęp do  
prawoznawstwa 

15         15  1  K_W16;  
K_U04; K_U05;  
K_K03; K_K07; 

nauki prawne 

Treści programowe Przedmiot poświęcony jest omówieniu kluczowych i podstawowych pojęć prawnych oraz wybranych instytucji prawnych, 
a  także omówieniu podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem prawa we współczesnym państwie.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Naturalne i  
antropogeniczne  
procesy strefy  
brzegowej 
Bałtyku; 
technologie 
czystej energii –
Pobrzeże 

       Kurs  
teren  
owy  
30 

30  2  K_W01; K_W03;  
K_W04; K_W07;  
K_W14;  
K_U08; K_U15;  
K_K01; K_K04;  
K_K05; K_K06;  
 

nauki o Ziemi  
i środowisku; nauki  

biologiczne; nauki  
fizyczne 

Treści programowe Ćwiczenia terenowe odbywają się w pasie wybrzeża pomiędzy Łebą a Helem. Studenci mają możliwość zapoznania się 
z  współczesnymi  procesami przyrodniczymi w strefie brzegowej Bałtyku, z zagadnieniami ochrony roślinności, sposobami 
zabezpieczania brzegu przed erozją. Poznają zasady funkcjonowania elektrowni szczytowo-pompowej w Żarnowcu. Biorą 
udział w wykładach i zajęciach na terenie Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG w Helu. Poznają zagadnienia sukcesji 
roślinności w obrębie pól wydmowych w Słowińskim Parku Narodowym.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 
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Blok zajęć do wyboru         150  10  K_W01; K_W03;  
K_W04; K_W06;  
K_W08; K_W12;  
K_W16;  
K_U01; K_U06;  
K_U08; K_U14;  
K_K01; K_K03;  
K_K05;  

 

 

Treści programowe W ramach bloku do wyboru proponowane są zajęcia przez wydziały współtworzące MSOŚ:Blok:  
biologiczny, chemiczny fizyczny, geologiczny, geograficzny, ekonomiczny, prawny 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z/E 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):min. 451  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):min. 2884  
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Rok studiów: drugi  

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole 
efektów 

uczenia się dla 
programu  
studiów 

Dyscyplina /  
dyscypliny, do  
których odnosi 
się przedmiot 
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Chemiczna analiza 
w badaniu 
środowiska 

20         20  2  K_W01;K_W06;  

K_W12;  
K_U01; K_U03;  
K_K02; K_K07;  
 

nauki chemiczne; 

nauki o Ziemi 

i  środowisku 

 

Treści programowe Poznanie podstaw metod chemii analitycznej oraz ich zastosowanie w ochronie środowiska. Poznanie zasad opracowania 
wyników analiz i organizacji laboratorium analitycznego.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Ekologia z biogeografią  45         45  3  K_W02; 
K_W04; 
K_W05; 
K_W08; 
K_U03; 
K_U10;  
K_K01; K_K05; 

nauki biologiczne; 
nauki o Ziemi 
i  środowisku 
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Treści programowe Ekologia jako dziedzina nauki. Oddziaływania organizm - środowisko. Podstawy ekofizjologii. Ekologia ewolucyjna. 
Bioenergetyka ekologiczna. Ekologia oddziaływań międzygatunkowych. Teoria populacji. Analizy demograficzne, struktura 
i  organizacja populacji. Koncepcja metapopulacji. Teoria ekosystemu. Elementy ekologii krajobrazu. Teoria biogeografii wysp. 
Rozmieszczenie roślin i zwierząt na Ziemi, biomy, krainy zoogeograficzne. Ekologia a problemy współczesnego świata. 
Zastosowania ekologii w praktyce ochrony przyrody i kształtowania środowiska.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

E 

Ekonomia 
środowiska i 
zasobów 
naturalnych 

30         30  2  K_W03; 
K_W07; 
K_W12;  
K_U02; K_U05;  
K_U07; K_U14;  
K_K03; K_K06; 

ekonomia i finanse;  
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe Dzięki wykładowi studenci zaznajamiają się z podstawowymi kategoriami i terminami ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. 
Zdobywają umiejętność ekonomicznej interpretacji podstawowych i typowych problemów związanych z gospodarowaniem 
zasobami  naturalnymi. Nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą mechanizmów i instrumentów ekonomicznych 
służących realizacji celów polityki ochrony środowiska.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się  

E 

 

Energetyka  
konwencjonalna,  
odnawialna i jądrowa 

45         45  2  K_W03; 
K_W07; 
K_W12; 
K_W13; 
K_W14;  

K_U02; K_U07;  
K_U14;  
K_K01; K_K06;  
K_K09; 

nauki fizyczne; 
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Treści programowe Zadaniem wykładu, jest przygotowanie studentów, mających wiedzę i umiejętności z podstaw fizyki i matematyki, do zrozumienia 
ilościowych pojęć z zakresu wytwarzania, i konsumpcji energii. Na wykładzie omówione będą potrzeby świata Europy i Polski 
w  zakresie  energii elektrycznej, cieplnej i zastosowań transportowych. Potrzeby i potencjalne metody wytwarzania energii będą 
ilustrowane obliczeniami uwzględniającymi ograniczenia w dostępie do poszczególnych źródeł energii, koszty finansowe 
i  środowiskowe. Wykład  obejmuje też zagadnienia energetyki jądrowej z krótkim omówieniem fizyki rozszczepienia, techniki 
reaktorowej, bezpieczeństwa jądrowego, przetwarzania paliwa jądrowego i jego zasobów. Energetyka jądrowa będzie porównywana 
z  energetyką tradycyjną i  odnawialną pod względem kosztów, ograniczeń i wpływu na środowisko. Na wykładach prowadzone będą 
obliczenia ilościowe.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Gleboznawstwo    30      30  2  K_W04; 
K_W13; 
K_W14;  
K_U01; K_U08;  
K_K06;  

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe Zajęcia są formą samodzielnego określenia podstawowych właściwości gleb poprzez zastosowanie standardowych metod 
oznaczeń laboratoryjnych. Uczą zarówno szeregu metod, jak również pracy w laboratorium, krytycznej analizy stosowanych metod 
oznaczeń, weryfikacji i interpretacji wyników.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Gleboznawstwo 30         30  2  K_W04; 
K_W05; 
K_W12;  

K_U01;;  
K_K01; K_K05; 

nauki o Ziemi  
i środowisku 
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Treści programowe Gleba jako składnik środowiska przyrodniczego Ziemi – zestaw pojęć, przykłady z Polski, Europy i świata. Geneza gleby, skład 
substancjonalny oraz właściwości, budowa, rola w wymianie wody i gazów, znaczenie w gospodarce człowieka. 
Klasyfikacja gleb Polski i Europy. Degradacja i sposoby ochrony.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

E 

Gospodarka  

przestrzenią  
podziemną 

15    30      45  3  K_W03; 
K_W07; 
K_W13;  
K_U05; K_U09;  
K_K06; K_K09 

nauki o Ziemi  
i środowisku, 

Treści programowe Wykłady poświęcone są:  

- zagrożeniom inżynierskim oraz współczesnym rozwiązaniom technicznym służącym ich minimalizacji 
w  cyklach zagospodarowania górniczego i budowlanego przestrzeni podziemnej i naziemnej,  
- problemom likwidacji i wykorzystania przestrzeni pogórniczych oraz zmianom sposobu ich użytkowania, 
modernizacji i rewitalizacji,  
- pozytywnym i negatywnym skutkom zagospodarowania górniczego i budowlanego przestrzeni geologicznej, 
podatności geologicznej środowiska na deteriorację,  
- technicznym warunkom modernizacji inżynierskich obiektów naziemnych i podziemnych w obiekty kulturowe lub 
turystyczne. Ćwiczenia mają za zadanie przedstawić m. in.  
- prognozowanie i minimalizację długotrwałego oddziaływania człowieka na środowisko w procesie pozyskiwania surowców 
oraz ochrony i rewitalizacji terenów poprzemysłowych i znaczenia kulturowego polskiego po-górniczego dziedzictwa 
narodowego.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 
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Hydrogeologia  
z hydrogeochemią 

   30      30  2  K_W02; 
K_W04; 
K_W07; 
K_W08; 
K_W12;  
K_U01; K_U02;  
K_U09;  
K_K06; K_K09 

nauki o Ziemi  
i środowisku, nauki  

chemiczne, 

Treści programowe Charakterystyka przestrzeni hydrogeologicznej. Przepływ wód podziemnych, prawo Darcy’ego. Podstawowe parametry 
hydrogeologiczne. Wyznaczanie współczynnika filtracji. Zasilanie i drenaż wód podziemnych oraz związek wód 
podziemnych i powierzchniowych. Charakterystyka źródeł. Regionalizacja hydrogeologiczna. Podstawy metodyki badań 
hydrogeochemicznych.  

 

 Interpretacja i wykorzystywanie badań chemizmu wód podziemnych. Wyznaczanie tła i anomalii hydrogeochemicznych. 
Ocena jakości wód podziemnych.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Hydrogeologia  
z hydrogeochemią 

30         30  2  K_W01; 
K_W04; 
K_W07; 
K_W08; 
K_U01; 
K_U10;  
K_K01; K_K06; 

nauki o Ziemi  
i środowisku, nauki  

chemiczne, 

Treści programowe Pochodzenie wody na Ziemi. Pozycja wód podziemnych w hydrologicznym obiegu wód. Typy genetyczne wód podziemnych. 
Wiek wód podziemnych. Charakterystyka wód w strefie aeracji i saturacji. Charakterystyka przestrzeni hydrogeologicznej. 
Przepływ wód podziemnych, prawo Darcy’ego. Podstawowe parametry hydrogeologiczne. Wyznaczanie współczynnika filtracji. 
Zasoby wód podziemnych. Ujęcia wód podziemnych. Hydrogeochemia a inne nauki. Składniki występujące w wodach podziemnych. 
Praktyczne znaczenie hydrogeochemii. Pochodzenie składu chemicznego wód opadowych. Wpływ roślinności i strefy aeracji. 
Wietrzenie a skład chemiczny wód podziemnych. Krzemianowe i węglanowe systemy hydrogeochemiczne. Ogólna 
charakterystyka minerałów ilastych. Procesy sorpcyjne. Metody badań hydrogeochemicznych. Ocena jakości wód podziemnych.  
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Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

E 

Mikrobiologia i  
samooczyszczanie 
się wód 
powierzchniowych 

   15      15  1  K_W05; 
K_W07; 
K_W12;  
K_U03; K_U05;  
K_U08;  
K_K02; K_K05;  
K_K09 

nauki biologiczne; 

Treści programowe Przedmiot obejmuje podstawowe wiadomości o mikroorganizmach i ich zbiorowiskach w wodach naturalnych, głównych 
czynnikach fizycznych i chemicznych kształtujących warunki ich życia i wpływających na ich rozmieszczenie w zbiornikach 
i  ciekach wodnych. Dostarcza wiedzy na temat mechanizmów odżywiania się i oddychania mikroorganizmów wodnych, roli 
materii mineralnej i organicznej w procesach produkcji pierwotnej i wtórnej oraz znaczenie rolę pętli mikrobiologicznej dla 
transferu materiii energii wewnątrz zbiornika. Charakteryzuje rodzaje zanieczyszczeń dopływające do wód naturalnych, 
mikroorganizmy bytujące w wodach silnie zanieczyszczonych. Dostarcza również wiadomości o organizmach patogennych 
i  metodach kontroli stanu sanitarnego wód. Omawia także Ramową Dyrektywę Wodną UE oraz zgodne z jej wymogami metody 
oceny i klasyfikacji jezior.  

 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Mikrobiologia i  
samooczyszczanie 
się wód 
powierzchniowych 

25         25  1  K_W11; 
K_W05; 
K_W12;  
K_U01; K_U10;  
K_U14;  
K_K01; K_K05;  

 

nauki biologiczne; 
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Treści programowe Przedmiot obejmuje podstawowe wiadomości o mikroorganizmach i ich zbiorowiskach w wodach naturalnych, głównych 
czynnikach fizycznych i chemicznych kształtujących warunki ich życia i wpływających na ich rozmieszczenie w zbiornikach 
i  ciekach wodnych. Dostarcza wiedzy na temat mechanizmów odżywiania się i oddychania mikroorganizmów wodnych, roli 
materii mineralnej i organicznej w procesach produkcji pierwotnej i wtórnej oraz znaczenie rolę pętli mikrobiologicznej dla 
transferu materiii energii wewnątrz zbiornika. Charakteryzuje rodzaje zanieczyszczeń dopływające do wód naturalnych, 
mikroorganizmy bytujące w wodach silnie zanieczyszczonych. Dostarcza również wiadomości o organizmach patogennych 
i  metodach kontroli stanu sanitarnego wód. Omawia także Ramową Dyrektywę Wodną UE oraz zgodne z jej wymogami metody 
oceny i klasyfikacji jezior.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Zagrożenia i 
ochrona 
atmosfery 

   15      15  1  K_W02; 
K_W03; 
K_W08; 
K_W12; 
K_U01; 
K_U02;  
K_U07; K_U09;  
K_K05; K_K07;  
K_K09; 

nauki o Ziemi  
i środowisku; nauki  

chemiczne; nauki  
biologiczne 

Treści programowe Ćwiczenia służą poznaniu przez studentów metod wykorzystywanych w opracowaniach serii danych dotyczących 
zanieczyszczenia powietrza, wyrobieniu umiejętności posługiwania się tymi metodami oraz umiejętności 
przygotowania i zaprezentowania syntetycznych wyników takiego opracowania.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 
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Zagrożenia i 
ochrona 
atmosfery 

15         15  1  K_W02; 
K_W04; 
K_W08; 
K_W12; 
K_U07; 
K_U09;  
K_K03; 

nauki o Ziemi  
i środowisku; nauki  

chemiczne; nauki  
biologiczne 

Treści programowe Wykład służy przedstawieniu przyczyn zagrożeń atmosfery, a także lokalnych, regionalnych i globalnych problemów 
wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Omawiane są środki, jakie można podejmować w celu ochrony atmosfery.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

E 

Przedmioty do wyboru         60  4  K_W02; 
K_W03; 
K_W12; 
K_W01; 
K_W06; 
K_W13; 
K_W15;  
K_U05; K_U11;  
K_U12;  
K_K01; K_K03;  
K_K05; K_K08;  

 

 

Treści programowe Zgodnie z treściami podanymi w sylabusie przedmiotu wybranego przez studenta 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 
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Lektorat z j. obcego        Lekt
o  

rat 

60  2 K_U05; K_U16;  
K_U17; 

 

Treści programowe Rozwój kompetencji językowych studenta w zakresie wybranego języka obcego 

 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): mim.495  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 2884  
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Rok studiów: drugi  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

 

li
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z
b

a
  

g
o

d
z
in

  

z
a

ję
ć
 

R
a
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e
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p
u

n
k
ty

 

E
C

T
S

 

Symbole 
efektów 

uczenia się dla 
programu  
studiów 

Dyscyplina /  
dyscypliny, do  
których odnosi 
się przedmiot 

W
a

rs
z
ta

ty
 

K
o

n
w

e
rs
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to

ri
u

m
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P

ro
je

k
t 

In
n

e
 

Chemiczna  
analiza w badaniu  
środowiska 

   40      40  2  K_W01; 
K_W06; 
K_W12;  
K_U01; K_U03;  
K_K02; K_K07;  
 

nauki chemiczne; 
nauki o Ziemi 
i  środowisku 

Treści programowe Poznanie podstaw metod chemii analitycznej oraz ich zastosowanie w ochronie środowiska. Poznanie zasad opracowania 
wyników analiz i organizacji laboratorium analitycznego. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 
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Hydrobiologia 15         15  1  K_W01; 
K_W04; 
K_U01; 
K_U09;  
K_K05;  

nauki biologiczne, 

Treści programowe Przedstawienie podstaw hydrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem jej praktycznych zastosowań. Wyjaśnienie 
zależności pomiędzy organizmami wodnymi i abiotycznymi elementami różnych typów środowisk. Opis założeń i 
podstawowych metod ochrony różnorodności biologicznej środowisk słodkowodnych.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Ochrona wód  
podziemnych 

   30      30  2  K_W02; 
K_W03; 
K_W04; 
K_W07; 
K_W13;  
K_U03; K_U04;  
K_K02; K_K06;  

 

nauki o Ziemi  
i środowisku; nauki  

biologiczne; nauki  
chemiczne 

Treści programowe Systemowe i prawne podstawy ochrony zasobów i stanu jakościowego wód podziemnych. Ogniska zanieczyszczeń́ . 
Hydrodynamiczne, hydrochemiczne zjawiska, towarzyszące intensywnemu poborowi i drenażowi wód podziemnych. 
Projektowanie stref ochronnych ujęć́ i zbiorników wód podziemnych. Strategia ochrony ilości i jakości zasobów wód podziemnych 
poprzez optymalizację systemu  wodnogospodarczego i jego powiązań́ z otoczeniem przyrodniczym. Projektowanie monitoringu 
wód podziemnych. Procesy i warunki kształtujące przebieg migracji zanieczyszczeń́.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 
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Ochrona wód  
podziemnych 

30         30  2  K_W02; 
K_W03; 
K_W04; 
K_W07; 
K_W13;  
K_U03; K_U04;  
K_K02; K_K06;  
 

nauki o Ziemi 
i środowisku; nauki  

biologiczne; nauki  
chemiczne 

Treści programowe Systemowe i prawne podstawy ochrony zasobów wód podziemnych. Hydrogeologiczne podstawy ochrony jakości 
i  ilości wód podziemnych. Ogniska zanieczyszczeń. Procesy i warunki kształtujące przebieg migracji zanieczyszczeń 
i  ich parametry.  

 

 obliczeniowe. Projektowanie stref ochronnych ujęć i zbiorników wód podziemnych. Hydrodynamiczne, 
hydrochemiczne i geodynamiczne zjawiska, towarzyszące intensywnemu poborowi i drenażowi wód podziemnych 
oraz ich oddziaływanie na otoczenie przyrodnicze i gospodarcze. Strategia ochrony ilości i jakości zasobów wód 
podziemnych poprzez optymalizację systemu wodnogospodarczego i jego powiązań z otoczeniem przyrodniczym.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

E 

Monitoring środowiska 30         30  2  K_W07; 
K_W08; 
K_W11;  
K_W15;K_W16;  
K_U11; K_U12;  
K_K06; 

nauki o Ziemi  
i środowisku; 

Treści programowe Przekazanie wiadomości o istocie, zakresie, metodyce badań i zadaniach oraz podstawach prawnych funkcjonowania 
monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce. Rodzajach sieci obserwacyjnych, ich organizacji, zasadach organizacji 
i  prowadzenia obserwacji. Zapoznanie ze stanem środowiska w Polsce, w świetle wyników systemu Państwowego Monitoringu 
Środowiska.  
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Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Podstawy 
biochemii dla 
ochrony  

środowiska 

   30      30  2  K_W02; 
K_W06; 
K_U01; 
K_U03;  
K_U08; K_U09;  
K_K02; K_K03;  
K_K09; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 
nauki o  
Ziemi i środowisku 

Treści programowe Na ćwiczeniach studenci poznają budowę, właściwości i funkcje związków organicznych występujących w komórkach, a także 

podstawowe metody stosowane we współczesnej biochemii i biologii molekularnej.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

 

 

Podstawy 
biochemii dla 
ochrony  
środowiska 

15         15  2  K_W01; 
K_W05; 
K_W06;  
K_U01;  
K_K05; K_K09; 

nauki biologiczne; 
nauki chemiczne; 
nauki o  
Ziemi i środowisku 

Treści programowe Ogólne zasady metabolizmu komórkowego. Enzymy i błony. Strategiczne cele metabolizmu. Pozyskiwanie energii: utlenianie 
związków organicznych. Pozyskiwanie energii: łańcuch oddechowy i fotosynteza. Synteza materiałów na potrzeby komórki. 
Regulacja szlaków metabolicznych. Metabolizm azotowy. Przechowywanie i wykorzystywanie informacji: budowa DNA i 
replikacja; transkrypcja; synteza łańcucha polipeptydowego i fałdowanie białek. Na styku biochemii, biologii molekularnej 
i  ochrony środowiska.  
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Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

E 

Systemy 
Informacji 
Geograficznej – 
GIS 

   30      30  2  K_W13;  
K_U02;  
K_K02; K_K06; 

 

Treści programowe Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami pozyskiwania, przetwarzania, wizualizacji i udostępniania 
(webGIS) danych geograficznych w Systemach Informacji Geograficznej. Studenci zapoznają się ze specyfiką zapisu danych 
przestrzennych w postaci modelu wektorowego, rastrowego oraz grid. Ćwiczenia obejmują przykłady wykorzystania GIS 
w  analizie środowiska  przyrodniczego. Na zajęciach jest wykorzystywane programowanie open source oraz komercyjne oraz 
platforma e-learningowa.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Systemy 
Informacji 
Geograficznej – 
GIS 

15         15  1  K_W13;  
K_U02;  
K_K02; K_K06; 

 

Treści programowe Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych 
w Systemach Informacji Geograficznej oraz ich udostępniania. Studenci zapoznają się ze specyfiką zapisu danych przestrzennych 
w  postaci modelu wektorowego i rastrowego.  

 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

E 
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Teledetekcja  
środowiska 

   15      15  1  K_W13;  
K_U02; K_U03;  
K_U05; K_U09;  
K_K02; K_K07;  
K_K09 

nauki fizyczne 

Treści programowe Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z:  

• rodzajami zdjęć lotniczych (panchromatyczne, spektrostrefowe, wyciągi wielospektralne, kompozycje barwne), • 
porównaniem zdjęć lotniczych, satelitarnych oraz map topograficznych (bezpośrednie i pośrednie cechy 
fotointerpretacyjne), • stereoskopową analizą wybranych elementów środowiska (np. rzeźba wysokogórska),  

• pozyskaniem cyfrowych zdjęć satelitarnych (źródła i metody),  
• obsługą open-sourcowego programu BEAM (wyświetlanie wybranych wyciągów spektralnych, tworzenie kompozycji 
barwnych, teledetekcyjne wskaźniki roślinności),  
• klasyfikacją zdjęć satelitarnych i oceną dokładności. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Z 

Teledetekcja  
środowiska 

15         15  1  K_W13;  
K_U01; K_U03;  
K_U05;  
K_K02; K_K05; 

nauki fizyczne 

Treści programowe Teledetekcja środowiska ma na celu prezentację zdalnych metod i technik pozyskania informacji o środowisku i ich 
praktycznego zastosowania. W trakcie wykładu słuchacze zapoznani zostaną z: definicjami oraz podstawowymi pojęciami, 
omówiony zostanie rys historyczny badań lotniczych i satelitarnych, rodzajami fotografii i zobrazowań wielospektralnych, 
podstawami fotogrametrii,  
metodyką interpretacji zdjęć lotniczych, algorytmami pozyskania i przetwarzania danych analogowych i cyfrowych. 
Szczególny nacisk położony został na zastosowanie badań naziemnych, lotniczych oraz satelitarnych w geologii, 
geomorfologii, hydrologii, roślinności, ochronie środowiska, planowaniu przestrzennym i urbanistyce, sytuacjach kryzysowych. Duża 

część zajęć poświęcona jest metodom przetwarzania danych oraz praktycznemu wykorzystaniu danych teledetekcyjnych.  

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E 
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Zarządzanie 
ochroną 

środowiska 

30    15      45  2  K_W12; 
K_W13; 
K_W14; 
K_W15; 
K_U04; 
K_U05;  
K_U11; K_U12;  
K_K03; K_K06;  
K_K07; 

ekonomia i finanse,  
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe Zapoznanie studentów kierunku "Ochrona środowiska" z podstawowymi zasadami i narzędziami ochrony środowiska stosowanymi dziś 
i przewidywanymi do stosowania w UE oraz w Polsce. Mowa o wszystkich rodzajach narzędzi od twardych nakazowo- fiskalnych  
do miękkich, w tym dobrowolnych. Z uwzględnieniem wszystkich poziomów zarządzania, tak terytorialnych, jak i branżowych oraz 
sfery komunikacji społecznej, edukacji oraz realizacji zasad demokratycznych- społecznego udziału. Wyjaśnienie roli instytucji 
i  administracji środowiskowej Unii i Polski (rządowej i samorządowej). Student powinien znać podstawowe procedury oraz instytucje 
zajmujące się ochroną środowiska oraz zakresy ich odpowiedzialności.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Ćwiczenia 
terenowe z biologii 

       ćwic
z  

enia  
teren  
owe  
30 

30  2  K_W01; 
K_W02; 
K_U01; 
K_U03;  
K_U08; K_U09;  
K_K02; K_K04;  

nauki biologiczne 

Treści programowe Zajęcia terenowe z biologii polegają na poznaniu wybranych gatunków roślin występujących w mozaice siedlisk, ze szczególnym 
uwzględnieniem cech budowy i biologii tych gatunków będących wyrazem adaptacji do życia w określonych abiotycznych 
i  biotycznych warunkach środowiska. Przedstawiane są różne strategie życia oraz grupy ekologiczne roślin.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 
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Zintegrowane 
techniki pomiarowe 
środowiska 

       Kurs  
teren  
owy  
48 

48  3  K_W02; 
K_W04; 
K_W08; 
K_W13; 
K_U01; 
K_U02;  
K_U03; K_U05;  
K_U08; K_U15;  
K_K02; K_K04;  
K_K05; K_K07;  
K_K09; 

nauki o Ziemi  
i środowisku; nauki  

biologiczne; 

Treści programowe Szkolenie w zakresie wykorzystania aktualnych i archiwalnych zdjęć lotniczych do analizy środowiska geograficznego 
i  sporządzania map przestrzennego zagospodarowania terenu. Nauka w zakresie wykorzystywania materiałów 
teledetekcyjnych do pracy w terenie do kartowania aktualnego stanu pokrycia terenu oraz określania zależności między 
użytkowaniem ziemi a podstawowymi komponentami środowiska. Instruktaż z wykorzystaniem naziemnych, pomiarowych 
technik teledetekcyjnych (spektrometrii i bioradiometrii). Instruktaż geologiczny i z zakresu fizjologii roślin oraz zapoznanie 
z  pomiarami fluorescencji a także połączeniem badań teledetekcyjnych roślinności z pomiarami wykonanymi fluorymetrem. 
Zapoznanie się z warunkami geograficznymi terenu badań.  

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Z 

Zintegrowane  
obserwacje i 
pomiary 
środowiska  
przyrodniczego w  
Górach  
Świętokrzyskich 

       Kurs  
teren  
owy  
48 

48  3  K_W02; 
K_W04; 
K_W08; 
K_W13; 
K_U01; 
K_U02;  
K_U03; K_U05;  
K_U08; K_U15;  
K_K02; K_K04;  
K_K05; K_K07;  
K_K09; 

nauki o Ziemi  
i środowisku; nauki  

biologiczne; 
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Treści programowe Kurs trwa 6 dni. Kurs jest szkołą "wszechstronnego myślenia o środowisku". Pokazuje wzajemne zależności między różnymi 
elementami środowiska: budową geologiczną, szatą roślinną, i działalnością przemysłową lub rolniczą człowieka. Ćwiczenia obejmują 
3 bloki ćwiczeniowe prowadzone przez trzech różnych specjalistów z Wydziału Geologii, kadrę naukową z zakresu botaniki 
z   Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, hydrogeologie z Państwowego Instytutu Geologicznego–
PiBOddział w Kielcach oraz specjalistów odpowiedzialnych za ochronę środowiska w zakładach przemysłowych. Równocześnie 
realizowane są trzy zagadnienia: (1) geologia, (2) botanika i (3) ochrona środowiska.  

 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Lektorat z j. obcego        Lekt
o  

rat 

60  2  K_U05; K_U16;  
K_U17; 

 

Treści programowe Rozwój kompetencji językowych studenta w zakresie wybranego języka obcego 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 496  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 2884  
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Rok studiów: trzeci  

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole 
efektów 

uczenia się dla 
programu  
studiów 

Dyscyplina /  
dyscypliny, do  
których odnosi 
się przedmiot 

 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

 

In
n

e
 

 

Bioindykacyjne 
metody oceny 
środowiska 

   30      30  2  K_W01;  
K_U01; K_U03;  
K_U06; K_U09;  
K_U15;  
K_K02; K_K05;  
K_K08; 

nauki o Ziemi  
i środowisku; nauki  

biologiczne 

Treści programowe Biomonitoring działania czynników stresowych i toksycznych na stan fizjologiczny roślin.  
Aklimatyzacja roślin do czynników środowiska.  
Ocenia stanu fizjologicznego roślin w warunkach zanieczyszczenia środowiska. Wpływ herbicydów na gospodarkę azotową roślin.  
Niedobór makro i mikroelementów a objawy chorobowe roślin. 

 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 
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Geomorfologia  
dynamiczna i  
stosowana 

   15      15  1  K_W01; 
K_W04; 
K_W08; 
K_W13; 
K_U01; 
K_U09;  
K_U15;  
K_K04; K_K07; 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe Geomorfologia to interdyscyplinarna nauka, która łączy elementy geologii, hydrogeologii, hydrologii, sedymentologii, 
tektoniki i geologii planetarnej; a także innych nauk, takich jak klimatologia i ekologia. Przedmiotem badań 
geomorfologicznych jest powierzchnia Ziemi wraz ze strefą przypowierzchniową. Geomorfologia jest nauką badającą 
współczesne, obecnie widoczne formy powierzchni Ziemi, jak również rekonstruuje rzeźbę tworzoną w dawnych epokach 
geologicznych. Geomorfologia kładzie nacisk na badanie procesów kształtujących formy powierzchni Ziemi, zajmuje się 
określaniem dynamiki procesu i czasu jego trwania. Badania geomorfologiczne prowadzą do dokładnego poznania rzeźby, 
jej genezy, wieku oraz przebiegu procesów geomorfologicznych.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Geomorfologia  
dynamiczna i  
stosowana 

15         15  1  K_W01; 
K_W04; 
K_W08; 
K_W13; 
K_U01;  
K_K07; 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

 

Treści programowe Wykład omawia podstawowe zagadnienia geomorfologiczne: historię nauki i jej rozwój w Polsce i na świecie, główne 
procesy i formy rzeźby (stokowe, fluwialne, eoliczne, glacjalne i fluwioglacjalne, peryglacjalne, litoralne). Znaczny nacisk 
położono na zagadnienia aplikacyjne i wpływ człowieka na rozwój rzeźby.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 

Z 
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się 

Gospodarka 
odpadami 

 30        30  2  K_W02; 
K_W03; 
K_W07; 
K_W12; 
K_U09; 
K_U12;  
K_K01; K_K05;  
K_K06;  

nauki o Ziemi  
i środowisku; 
ekonomia i finanse; 
nauki  
biologiczne 

Treści programowe Wprowadzenie, definicje i regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami; rodzaje odpadów, miejsce ich powstawania 
i  ich właściwości; sposoby unieszkodliwiania odpadów; oddziaływanie na środowisko oraz sposoby minimalizacji zagrożenia.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Gospodarka wodna    15      15  1  K_W03; 
K_W07; 
K_W12;  
K_U02; K_U10;  
K_U15;  
K_K06; K_K07; 

nauki o Ziemi  
i środowisku; nauki  

chemiczne; nauki  
biologiczne 

Treści programowe Kurs z zakresu gospodarki wodnej przybliżający wybrane elementy bilansów wodno-gospodarczych. W trakcie kursu studenci 
poznają m.in. metody obliczania dyspozycyjnych (możliwych do wykorzystania) zasobów wodnych z uwzględnieniem przepływu 
nienaruszalnego (biologicznego) i uczą się obliczać potrzeby wodne różnych użytkowników, np. mieszkańców gminy, czy 
miejscowości.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 
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Gospodarka wodna 15         15  1  K_W02; 
K_W03; 
K_W07; 
K_W12; 
K_U09; 
K_U12;  
K_K01; K_K05;  
K_K06; 

nauki o Ziemi  
i środowisku; nauki  

chemiczne; nauki  
biologiczne 

Treści programowe Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych problemów gospodarki wodnej w Polsce i jej relacji z ochroną środowiska.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Ocena 
oddziaływania 
inwestycji na  
środowisko 

   30      30  2  K_W03; 
K_W07; 
K_W08; 
K_W12; 
K_U02; 
K_U04;  
K_U09; K_U14;  
K_K04; K_K07;  
K_K09;  

nauki o Ziemi  
i środowisku; nauki  

prawne 

Treści programowe Omówienie teoretyczne oraz zajęcia praktyczne obejmujące tematykę:  

1) Procedury i zasady przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko.  
2) Karta informacyjna przedsięwzięcia.  

3) Opracowywanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
4) Analiza wielokryterialna dla różnych wariantów przedsięwzięcia. 
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Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Ocena 
oddziaływania 
inwestycji na  
środowisko 

30         30  2  K_W03; 
K_W07; 
K_W08; 
K_W12; 
K_U04; 
K_U09;  
K_U14;  
K_K07; K_K09;  

 

nauki o Ziemi  
i środowisku; nauki  

prawne 

 

Treści programowe Podstawy prawne oraz istota ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie metodyki badań i procedur 
wymaganych w Polsce; rodzaje dokumentacji sporządzanych w ramach ocen oddziaływania na środowisko. Omówienie 
oddziaływań na środowisko przykładowych przedsięwzięć: górnictwa, budownictwa wodnego, budownictwa liniowego, 
składowisk odpadów oraz systemów obserwacyjnych na różnych etapach powstawania przedsięwzięcia, w szczególności 
w  odniesieniu do monitoringu przyrody nieożywionej. 
 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

E 

Ochrona  
przyrody 

30         30  2  K_W03; 
K_U09; 
K_U11;  
K_K01; K_K08;  
 

nauki biologiczne; 
nauki prawne; nauki 
o Ziemi i środowisku 
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Treści programowe Wykład jest przeglądem podstawowych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego w skali globalnej i lokalnej oraz metod 
stosowanych w ochronie przyrody, a także ewolucji podejścia do tego zagadnienia. Omawiane są zarówno prawne 
i  organizacyjne aspekty ochrony  przyrody w ujęciu międzynarodowym i krajowym, jak i biologiczne podstawy ochrony przyrody 
wraz z rozwiązaniami stosowanymi w ochronie gatunków i ekosystemów, w tym ochroną in situ, ex situ, restytucją przyrodniczą 
itd.  
Uwzględnione są role i kompetencje instytucji państwowych i pozarządowych w działaniach na rzecz ochrony przyrody. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E 

Prawo ochrony  
środowiska 

30         30  2  K_W15; 
K_W16; 
K_U1; K_U14;  
K_K03; K_K07;  
K_K08 

nauki prawne 

Treści programowe Uczestnicy kursu poznają podstawowe regulacje prawa ochrony środowiska. Punktem odniesienia są przepisy prawa polskiego, 
z  uwzględnieniem regulacji rangi europejskiej i międzynarodowej. Podczas kursu omawia się zasady prawa ochrony środowiska, 
przedstawia źródła prawa, organy właściwe w zakresie ochrony środowiska, a także analizuje najważniejsze instytucje prawa 
ochrony środowiska.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

E 

 

Przedmiot  
ogólnouniwersytecki 

        30  2    

Treści programowe Rozwój ogólnych kompetencji studenta w zakresie niezwiązanym z dyscyplinami przypisanymi do kierunku studiów 
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Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Seminarium /  
Pracownia licencjacka 

  30       30  2  K_W17;  
K_U12;  
K_K07; K_K08;  
K_K09; 

ekonomia i finanse,  
nauki prawne, 
nauki biologiczne, 
nauki  
chemiczne, nauki  
fizyczne, nauki 
o  Ziemi i środowisku. 

Treści programowe W ramach pracowni licencjackiej student przygotowuje pracę licencjacką – gromadzi materiału źródłowe, analizuje, wyciąga 
wnioski. W ramach seminarium prezentuje własne wyniki i analizy prac, przedstawia postępy w przygotowaniu pracy 
licencjackiej w zależności od wybranego tematu pracy. 
 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Zal 

Przedmioty do wyboru         120  8  K_W03; 
K_W13; 
K_U02; 
K_U04;  
K_U07; K_U14;  
K_K03; K_K06; 

 

Treści programowe Rozwój zainteresowań studenta w ramach przedmiotów związanych z dyscyplinami, do których przyporządkowane są 
studia. Wymagany jest wybór przedmiotów z co najmniej dwóch dyscyplin. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z/E 
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Lektorat z j. obcego        Lekt
o  

rat 

60  2  K_U05; K_U16;  
K_U17; 

 

Treści programowe Rozwój kompetencji językowych studenta w zakresie wybranego języka obcego 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Wychowanie 
fizyczne** 

        90  0   

Treści programowe Rozwój sprawności fizycznej studenta i postaw prozdrowotnych 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Zal 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 570  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 2884  
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Rok studiów: trzeci  

Semestr: drugi 

 

Nazwa przedmiotu  Forma zajęć – liczba godzin     
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Symbole 
efektów 

uczenia się dla  
programu 
studiów 

Dyscyplina /  
dyscypliny, do  
których odnosi 
się przedmiot 

Biologiczne 
metody oceny 
stanu  
środowiska 

   45      45  4  K_W02; K_W03;  
K_W13;  
K_U03; 
K_U10;  
K_K03;  

nauki o Ziemi  
i środowisku; nauki  

biologiczne 

Treści programowe - Planowanie i przeprowadzanie badań z wykorzystaniem biologicznych metod oceny stanu 
środowiska. - Metody przeprowadzania biotestów roślinnych, zwierzęcych i bakteryjnych.  

- Sposoby opracowania wyników z badań biologicznych.  

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 
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Utylizacja 
odpadów i 
ścieków 

15    30      45  4  K_W12;  
K_U04; K_U12;  
K_K04; K_K05;  
K_K06;  

nauki chemiczne; 

Treści programowe W ramach przedmiotu studenci zapoznają się teoretycznie jak również praktycznie z metodami utylizacji odpadów i ścieków 
różnego pochodzenia. Treści przedmiotu realizowane są w aspekcie podstaw teoretycznych, praktycznej realizacji jak również 
skuteczności ochrony środowiska naturalnego.  

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Z 

 

Prawo  
międzynarodowe  
ochrony środowiska 

30         30  2  K_W15;K_W16;  
K_U05; K_U11;  
K_U14;  
K_K03; K_K07;  
K_K08; 

nauki prawne 

Treści programowe Historia rozwoju prawa międzynarodowego i jego podstawowe instrumenty prawne min. Konwencja dot. ochrony migrujących 
ptaków w USA i Kanadzie 1916, Międzynarodowa Konwencja, Konwencja z Ramsar 1971, Konwencja bońska z 1979, 
Konwencja z Rio de Janeiro z 1992r. Analiza zasad prawa międzynarodowego, zasada prewencji, ppp, zrównoważonego rozwoju, 
ostrożności. Problemy dotyczące odpowiedzialności za szkody w środowisku. Rola UNEP w kształtowaniu zasad odpowiedzialności, 
definicja szkody w środowisku. Analiza sprawy TrailSmelter i Gabcikovo-Nagymaros. Odpowiedzialność cywilna za szkody 
w  środowisku. Ochrona dotycząca zmian klimatu, wód, bioróżnorodności, ochrona przed odpadami. Rola europejskich 
organizacji międzynarodowych w kształtowaniu prawa ochrony środowiska. UE - historia integracji, rola instytucji europejskich. 
Etapy rozwoju prawa ochrony środowiska. Rozstrzyganie sporów – rola TS i Sądu UE, analiza wiodących orzeczeń. Znaczenie Rady 
Europy w kształtowaniu prawa ochrony środowiska.  

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

E 
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Przedmioty do wyboru         15  1  K_W03; K_W13;  
K_U02; K_U04;  
K_U07; K_U14;  
K_K03; K_K06; 

 

Treści programowe Rozwój zainteresowań studenta w ramach przedmiotów związanych z dyscyplinami, do których przyporządkowane są studia 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z/E 

Praktyka zawodowa         120  4  K_W03;  
K_U04; K_U05;  
K_U12;  
K_K07; K_K08; 
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Treści programowe Student może odbywać praktyki w jednostce administracji publicznej, innej uczelni, instytucie badawczym, organizacji 

społecznej lub przedsiębiorstwie, którego działalność jest związana z ochroną środowiska.  

Czynności podejmowane przez studenta w ramach praktyki także muszą być zgodne z profilem studiów. Do czynności takich 

zalicza się współpraca studenta w zadaniach realizowanych przez podmiot organizujący praktykę.  

Student samodzielnie określa podmiot, w którym ma zamiar odbywać praktykę studencką. Student może także skorzystać 

z  oferty praktyk  proponowanych przez UCBS. W pozostałych przypadkach praktyki są organizowane samodzielnie przez 

studentów (tzw. praktyki indywidualne), którzy w tym celu nawiązują kontakt z wybranym przez siebie podmiotem instytucją, 

uzgadniają termin i szczegółowe zasady odbywania praktyki lub podejmują pracę zawodową.  

Po odbyciu praktyk student przedkłada sprawozdanie z praktyk podpisane przez opiekuna praktyk z ramienia 

podmiotu prowadzącego praktykę. Na podstawie sprawozdania KJD wystawia ocenę praktyk.  

Praktyki zawodowe mogą być odbywane w następujących formach:  

1) praktyka organizowana przez;  

2) zatrudnienie w instytucji na stanowisku zgodnym z profilem studiów na podstawie umowy o pracę, stosunku 
służbowego lub umowy cywilnoprawnej, w okresie studiów. 

 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Lektorat z j. obcego        Le
kto 
rat 

60  2  K_U05; K_U16;  
K_U17; 

 

Treści programowe Rozwój kompetencji językowych studenta w zakresie wybranego języka obcego 
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Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Egzamin 
certyfikacyjny na 
poziomie min.B2 

         2  K_U16; K_U17;  

Treści programowe Weryfikacja kompetencji językowych studenta w zakresie wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie co najmniej B2 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

E 

Seminarium /  
Pracownia  
licencjacka  
(w tym  
przygotowanie 
pracy 
licencjackiej) 

        130  11  K_W17;  
K_U12;  
K_K07; K_K08;  
K_K09;  

ekonomia i finanse,  
nauki prawne, 
nauki biologiczne, 
nauki  

chemiczne, nauki  
fizyczne, nauki 
o  Ziemi i środowisku. 

Treści programowe W ramach pracowni licencjackiej student przygotowuje pracę licencjacką – gromadzi materiału źródłowe, analizuje, wyciąga wnioski, 
a także prezentuje własne wyniki i analizy prac kierującemu pracą. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zal 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):min. 445  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):min. 2884 
Objaśnienia: Z – zaliczenie na ocenę, E – egzamin, Zal – zaliczenie 
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*przedmiot ogólnouniwersytecki wybrany z puli przedmiotów humanistycznych 
**student ma obowiązek realizacji WF w ciągu pięciu pierwszych semestrów 
 
 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów. 
 

Dziedzina nauki  Dyscyplina naukowa Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów 

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych  ekonomia i finanse  5 

 nauki prawne  6 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych  nauki biologiczne  17 

 nauki chemiczne  12 

 nauki fizyczne  7 

 nauki o Ziemi i środowisku  24 

”. 
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Załącznik nr 31 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 90 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW 

 
organizowanie rynku pracy 

 

nazwa kierunku studiów organizowanie rynku pracy 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Organization of Labour Market 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil praktyczny 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

100 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych nauki o polityce i 
administracji 

100 nauki o polityce i administracji 

    

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
 

specyfikę nauk o polityce i administracji na tle innych nauk oraz miejsce nauk o pracy w obrębie nauk 
społecznych. 

P6S_WG 

K_W02 
 

więzi społeczne budowane w kontekście wykonywanej pracy, a także powstające na ich fundamencie 
normy i reguły życia społecznego. 

P6S_WG 

K_W03 
 

teorie opisujące normy i reguły organizujące pracę i rynek pracy oraz tworzone na ich podstawie 
struktury i instytucje społeczne; zna ich źródła, rozumie warunki i konsekwencje ich stosowania 
w  obszarach działalności praktycznej i zawodowej. 

P6S_WG 
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K_W04 
 

podstawowe struktury instytucjonalne i organizacyjne pracy i rynku pracy, relacje między nimi oraz 
dynamikę ich przekształceń. 

P6S_WG 

K_W05 
 

w praktyce narzędzia pozyskiwania danych na temat wytwarzanych w kontekście pracy więzi 
społecznych, norm i reguł oraz tworzonych przez nie instytucji, struktur i organizacji. 

P6S_WG 

K_W06 
 

w zaawansowanym stopniu koncepcje aksjologiczne odnoszące się do pracy ludzkiej, jej roli w życiu 
człowieka oraz jej wpływu na kształt relacji i struktur społecznych. 

P6S_WG 

K_W07 
 

sposoby tworzenia i prowadzenia działalności komercyjnej i non-for-profit nakierowanej na rozwój 
więzi, norm oraz struktur pracy i rynku pracy. 

P6S_WK 

K_W08 
 

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich. P6S_WK 

K_W09 zasady i normy etyczne, etyczno-prawne oraz kulturowe, szczególnie w stosunkach społecznych. P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
 

wykorzystać w celach praktycznych wiedzę z zakresu nauk o pracy do analizowania i interpretowania 
procesów i zjawisk społecznych zachodzących w obszarze pracy i rynku pracy. 

P6S_UW 

K_U02 
 

wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o pracy w celu wskazania przyczyn występowania 
i  przebiegu procesów i zjawisk społecznych zachodzących w obszarze pracy i na rynku pracy. 

P6S_UW 

K_U03 
 

wykorzystać wiedzę i narzędzia analityczne do prognozowania praktycznych konsekwencji przemian 
zachodzących w obszarze pracy, w tym dobrać oraz stosować zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne. 

P6S_UW 

K_U04 
 

w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności nabyte podczas praktyk oceniać procesy zachodzące 
w  obszarze pracy i na rynku pracy oraz nimi kierować, zdając sobie sprawę z normatywnego 
nacechowania dokonywanych wyborów. 

P6S_UW 

K_U05 
 

tworzyć pisemne opracowania prowadzonych przez siebie badań, analiz i prognoz odnoszących się 
do wiedzy związanej z naukami o pracy. 

P6S_UK 

K_U06 
 

publicznie prezentować prowadzone przez siebie badania, analizy i prognozy odnoszące się do 
wiedzy związanej z naukami o pracy oraz brać udział w debacie na te tematy. 

P6S_UK 

K_U07 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. 

P6S_UK 
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K_U08 zbudować zespół zadaniowy, planować i organizować jego pracę oraz współpracować aktywnie 
z  innymi osobami. 

P6S_UO 

K_U09 
 

planować własne uczenie się oraz planowo uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, 
a  także motywować innych do podejmowania edukacji ustawicznej. 

P6S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 praktycznego posługiwania się wiedzą w działalności zawodowej; dostrzegania znaczenia wiedzy 
z  obszaru nauk społecznych, nauk o pracy i in. w codziennym funkcjonowaniu. 

P6S_KK 

K_K02 krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uwzględniania opinii ekspertów w określaniu priorytetów 
w  realizacji konkretnych zadań. 

P6S_KK 

K_K03 
 

przygotowywania badawczych i praktycznych projektów społecznych związanych z obszarem pracy 
i  rynkiem pracy, wykorzystując przy tym zdobytą w czasie studiów wiedzę oraz potrafiąc ją 
uzupełniać, jak też skutecznie współpracując z innymi ludźmi, w tym pozyskując wiedzę od ekspertów. 

 
P6S_KO 

K_K04 
 

przyjmowania aktywnej postawy wobec otaczającego go świata, w tym inicjowania działań na rzecz 
interesu publicznego, w odpowiedni sposób planując podejmowane przez siebie zadania oraz 
rozwiązując występujące w toku ich realizacji problemy. 

P6S_KO 

K_K05 
 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P6S_KO 

K_K06 
 

prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów 
z  obszaru organizowania i zarządzania rynkiem pracy, przestrzegania przy tym etyki zawodowej 
i  wymagania tego od innych. 

P6S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy.  
Semestr studiów: pierwszy. 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Przemiany pracy w Polsce 
i w świecie (O) 
 

 30       30 2 K_W06 
K_W09 
K_U02 
K_U09 
K_K01 
K_K02 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Wiedza teoretyczna i praktyczna o procesach gospodarczych, technologicznych i społecznych wpływających na 
międzynarodowe, krajowe, regionalne i lokalne rynki pracy. 
Przeobrażenia świata pracy z uwzględnieniem czynników społecznych i gospodarczych oddziaływujących na warunki 
zatrudnienia. 
Oddziaływanie procesów globalizacyjnych na krajowy rynek pracy. 
Znaczenie instytucji i podmiotów rynków pracy dla kształtowania przemian w obszarze pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/E 

 
Ustawodawstwo 
społeczne (O) 
 

30   30     60 4 K_W03 
K_W04 
K_U01 
K_U02 
 

nauki o polityce 
i  administracji 
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Treści programowe  

Podstawy wiedzy o ustroju prawa pracy. 
Interpretacja regulacji z zakresu ustroju pracy w Polsce, prawa stosunku pracy, wynagrodzeń, urlopów, ochrony stosunku 
pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Źródła i normy prawa pracy z charakterystyką układów zbiorowych pracy, regulaminów, a także przeglądem europejskiego 
prawa pracy i najważniejszych konwencji MOP. 
Charakterystyka prawa stosunku pracy z uwzględnieniem zagadnień związanych z: nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku 
pracy, ochroną stosunku pracy, ochroną wynagrodzenia za pracę, ochroną macierzyństwa i młodocianych, czasem pracy. 
Charakterystyka zbiorowego prawa pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Administracja publiczna 
(O) 
 

 30       30 3 K_W01 
K_W02 
K_U01 
K_U09 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Wiedza na temat zagadnień ogólnych i specyficznych związanych z pojęciem administracji publicznej w kontekście zadań 
związanych z rolą instytucji publicznych w kształtowaniu rynku pracy. 
Współczesne uwarunkowania funkcjonowania administracji publicznej, z uwzględnieniem takich zagadnień jak 
decentralizacja, multicentryczność, ograniczanie roli państwa. 
Ewolucja podejść teoretycznych i typy administracji publicznej. 
Instrumenty i mechanizmy funkcjonowania współczesnej administracji publicznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 
Podstawy ekonomii (O) 
 

30   30     60 6 K_W04 
K_W05 
K_U03 
K_K05 

ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe  

Wiedza z zakresu podstaw mikro i makroekonomii. 
Zakres zagadnień w obszarze mikroekonomii: rynek, podaż, popyt, elastyczności, teoria wyboru konsumenta, teoria 
producenta, formy rynku: konkurencja dokonała, monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna, polityka państwa 
a  podaż i popyt, polityka państwa wobec monopoli, rodzaje dóbr i efekty zewnętrzne. 
Zakres zagadnień w obszarze makroekonomii: PKB, wskaźniki cen, wzrost gospodarczy, budżet państwa, system 
pieniężny, bezrobocie, polityka pieniężna i fiskalna, ekonomia szczęścia. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Specjaliści rynku pracy 
(O) 

     30   30 3 K_W03 
K_U01 
K_U02 
K_U08 
K_K06 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Wiedza na temat zawodów i specjalności występujących w obszarze zarządzania i organizowania rynku pracy. 
Analiza zadań zawodowych, charakterystyki zawodów i specjalności, wymagań kwalifikacyjnych; przykładowe stanowiska 
pracy w obszarze organizowania rynku pracy.  
Praktyczne aspekty wykonywania zadań zawodowych w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy, 
z  uwzględnieniem następujących profesji: pośredników pracy, doradców zawodowych, szkolnych doradców zawodowych, 
specjalistów ds. HR, specjalisty ds. funduszy europejskich, specjalistów ds. szkoleń i trenerów, specjalistów ds. coachingu 
i mentoringu, analityka rynku pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/Proj 

 
Wstęp do badań 
społecznych (O) 

 30       30 3 K_W01 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_W08 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Przedstawienie podstawowych problemów metodologicznych empirycznych badań społecznych, wybranych schematów 
badawczych oraz wybranych metod i technik – jakościowych i ilościowych.  
Systematyzacja wiedzy metodologicznej i metodycznej oraz praktyczna nauka wybranych technik badań społecznych.  
Poznanie zasad, które badacz problemów społecznych winien przestrzegać na poszczególnych etapach procesu 
badawczego oraz zasad dotyczących doskonaleniu umiejętności warsztatowych. Poznanie zasad opracowania raportów z 
badań oraz innych prac (w tym zaliczeniowych i dyplomowych) zgodnie z poszanowaniem prawa, w tym prawa autorskiego. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/Proj 
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Polityka edukacyjna a 
rynek pracy (O) 

 30       30 3 K_W03 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U06 
K_U09 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Charakterystyka związków istniejących pomiędzy systemem edukacji a sytuacją jednostek na rynku pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji absolwentów. 
Przedstawienie wiedzy teoretycznej oraz wyników analiz empirycznych na temat możliwości dostosowania form i treści 
kształcenia młodzieży i dorosłych do zmieniających się potrzeb rynku pracy. 
Analiza krajowych i międzynarodowych uwarunkowań w zakresie: struktur systemów edukacyjnych, modeli oraz reform 
kształcenia zawodowego, wyższego oraz kształcenia ustawicznego. 
Znaczenie instytucji rynku pracy we wspieraniu procesu przejścia ze szkoły do pierwszej pracy, analizy uwarunkowań 
wyborów edukacyjnych oraz świadczenia poradnictwa edukacyjno-zawodowe dla młodzieży. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 
Socjologia pracy (O) 
 

 30       30 3 K_W01 
K_W02 
K_U06 
K_K01 
K_K02 

nauki 
socjologiczne 

Treści programowe  

Koncepcje teoretyczne dotyczące podstawowych zagadnień, którymi posługuje się socjologia pracy takich jak zawód, 
przedsiębiorstwo i jego pracownicy, kultura organizacyjna, prekariat, humanizacja, dialog społeczny. 
Wybrane teorie kierowania organizacją, z uwzględnieniem motywowania pracowników oraz stosunków międzyludzkich 
występujących w zakładzie pracy. 
Społeczne klasyfikacje zawodów i specjalności oraz zawód jako kategoria wykorzystywana w badaniach społecznych 
i  marketingowych. 
Wiedza na temat współczesnych zjawisk społecznych zachodzących w obszarze pracy, takich jak migracje zarobkowe, 
praca kobiet,  segmentacja na rynku pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 
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Język obcy (OW) 
 

       Lekto
rat 60 

 

60 2 K_U07 
 

 

Treści programowe  

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami dla wybranego lektoratu 

 
Wychowanie fizyczne 
(OW) 

   30     
 

30    

Treści programowe  

Zajęcia rozwijają sprawność fizyczną niezbędną dla zachowania zdrowia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

 
BHP (O) 

       4 4 
 

0,5   

Treści programowe  

Student/ka poznaje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, wybrane elementy prawa pracy, zasady ochrony 
przeciwpożarowej oraz zasady udzielania pomocy w razie wypadku 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 
Podstawy ochrony 
własności intelektualnej 
(O) 

4        4 0,5 K_W08 
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Łączna liczba punktów ECTS (semestrze):30 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze): 398 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2318 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E –esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 

 
  

Treści programowe  

Tematyka zajęć obejmować będzie najważniejsze zagadnienia z własności intelektualnej, z uwzględnieniem pojęć 
podstawowych, podziału praw własności intelektualnej, praw autorskich, w tym ochrony twórczości (praw autorskich 
i  materialnych). Wśród wykładanych treści znajdują się również: zdolność patentowa (wymogi uzyskania ochrony 
patentowej),  informacja patentowa (źródła informacji, bazy danych, rodzaje badań patentowych) oraz zasady prawa 
patentowego istotne z punktu widzenia środowiska akademickiego. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 
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Rok studiów: pierwszy.  
Semestr studiów: drugi. 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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programu studiów 
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się przedmiot 
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Ustawodawstwo 
społeczne (O) 
 

30   30     60 4 K_W03 
K_W04 
K_U01 
K_U02 
 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Podstawy wiedzy o ustroju prawa pracy. 
Interpretacja regulacji z zakresu ustroju pracy w Polsce, prawa stosunku pracy, wynagrodzeń, urlopów, ochrony stosunku 
pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Źródła i normy prawa pracy z charakterystyką układów zbiorowych pracy, regulaminów, a także przeglądem europejskiego 
prawa pracy i najważniejszych konwencji MOP. 
Charakterystyka prawa stosunku pracy z uwzględnieniem zagadnień związanych z: nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku 
pracy, ochroną stosunku pracy, ochroną wynagrodzenia za pracę, ochroną macierzyństwa i młodocianych, czasem pracy. 
Charakterystyka zbiorowego prawa pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Specjaliści rynku pracy 
(O) 

 

     30   30 3 K_W03 
K_U01 
K_U02 
K_U08 
K_K06 
 

nauki o polityce 
i  administracji 
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Treści programowe  

Wiedza na temat zawodów i specjalności występujących w obszarze zarządzania i organizowaniu rynku pracy. 
Analiza zadań zawodowych, charakterystyki zawodów i specjalności, wymagania kwalifikacyjne, przykładowe stanowiska 
pracy w obszarze organizowania rynku pracy.  
Praktyczne aspekty wykonywania zadań zawodowych w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy, 
z  uwzględnieniem następujących profesji: pośredników pracy, doradców zawodowych, szkolnych doradców zawodowych, 
specjalistów ds. HR, specjalisty ds. funduszy europejskich, specjalistów ds. szkoleń i trenerów, specjalistów ds. coachingu 
i mentoringu, analityka rynku pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/Proj 

Publiczne i niepubliczne 
podmioty rynku pracy (O) 

 30       30 4 K_W04 
K_U02 
K_U05 
 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Teoretyczne i normatywne podstawy wiedzy na temat roli systemu podmiotów rynku pracy we współczesnych 
gospodarkach rynkowych. 
Funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia w Polsce i państwach Unii Europejskiej z uwzględnieniem analizy 
krajowych podstaw prawnych oraz standardów międzynarodowych. 
Regulowanie działalności niepublicznych podmiotów rynku pracy oraz ich współpracy z instytucjami sektora publicznego. 
Podstawy stosowania instrumentów i usług rynku pracy w Polsce z uwzględnieniem istniejących standardów oraz 
kryteriów efektywności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/praca pisemna 

 
Wiedza o zawodach (O) 

 15       15 2 K_W09 
K_U01 
K_U03 
K_K01 
K_K06 
 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Podstawy wiedzy o zawodach z uwzględnieniem treści, funkcji, oraz znaczenia tego co ludzie robią. Analiza cech natury 

ludzkiej związanych z wykonywanym zawodem, włączając w to obserwowalne i fenomenologiczne aspekty zawodu. 

Wiedza o zawodach jako nauka stosowana. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej 

 
Bezrobocie jako kwestia 
społeczna (O) 
 

 30       30 2 K_W02 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Uwarunkowania i cechy bezrobocia oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku w sferze społecznej. 
Analiza charakterystyki i struktury bezrobocia w przekrojach międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych. 
Skutki występowania bezrobocia w perspektywie indywidualnej oraz grup społecznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 
Statystyka dla rynku pracy 
(O) 
 

30   30     60 6 K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U03 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Wiedza o podstawowych metodach opisu statystycznego, w tym analizy struktury, współzależności cech oraz dynamiki 
zjawisk, które mogą być wykorzystane w obszarze analiz rynku pracy.  
Wiedza o zasadach realizacji badań statystycznych, z uwzględnieniem prezentacji danych, analiz danych oraz interpretacji 
uzyskanych wyników. 
Podstawy znajomości komputerowych programów do analizy danych statystycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

 
Język obcy(OW) 
 

       Lekto
rat 60 

 

60 2 K_U07 
 

 

Treści programowe  

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami dla wybranego lektoratu 

 
Wychowanie fizyczne 
(OW) 
 

       30 
 

30    

Treści programowe  

Zajęcia rozwijają sprawność fizyczną niezbędną dla zachowania zdrowia 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

 
Technologie informacyjne 
(O) 

   30     30 2 K_U03 
 

 

Treści programowe  

Teoretyczne i praktyczne podstawy wiedzy o informatyce społecznej.  
Wybrane zagadnienia dotyczące najistotniejszych elementów związanych z technologiami informacyjnymi 
i  komunikacyjnymi: strukturą Internetu i jego trendów rozwojowych, bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz 
zagadnieniem wolnego oprogramowania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna 

 
Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(OGUN)    (w tym 5 pkt 
ECTS w ciągu całych 
studiów z przedmiotów z 
dziedziny nauk 
humanistycznych) (SW) 
 

        min. 30  5   
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Łączna liczba punktów ECTS (wsemestrze): 30 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze): 375 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2318 

 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E –esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
  

Treści programowe  

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
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Rok studiów: drugi.  
Semestr studiów: trzeci.  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Ekonomia rynku pracy (O) 
 

 30       30 4 K_W04 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
 

ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe  

Podstawy ekonomii rynku pracy, z uwzględnieniem mechanizmów alokacji i wyceny zasobów pracy we współczesnej 
gospodarce. 
Monitorowanie rynku pracy z uwzględnieniem istniejących danych dotyczących podaży i popytu na pracę. 
Niedoskonałości rynku pracy i przyczyny ingerencji państwa w rynek pracy. 
Ekonomiczne modele poszukiwania pracy 
Ekonomiczne instytucje rynku pracy oraz ich wpływ na dostosowanie popytu i podaży na rynku pracy (płaca minimalna, 
działalność związków zawodowych, opodatkowanie pracy) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 
Polityka zatrudnienia (O) 
 

 30       30 3 K_W03 
K_W04 
K_U01 
K_U02 

nauki o polityce 
i  administracji 
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Treści programowe  

Wiedza o normatywnych i teoretycznych podstawach polityki zatrudnienia stanowiącej  integralną część polityki 
gospodarczej. 
Instrumenty oddziaływania państwa na podaż i popyt na rynku pracy, z uwzględnieniem przesłanek oraz konsekwencji ich 
stosowania. 
Dylematy związane z ingerencją państwa w rynek pracy i modele polityki zatrudnienia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/E 

Metody ilościowe i 
jakościowe w badaniach 
społecznych (O) 

 30       30 4 K_W05 
K_U01 
K_U05 
K_K02 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Teoretyczne podstawy, schematy działań związanych z konceptualizacją badania, zbieraniem danych i ich analizą oraz 
interpretacją w podejściu ilościowym i jakościowym. 
Konceptualizacja i realizacja ilościowych i jakościowych projektów badawczych w obszarze rynku pracy. 
Analizy przykładowych projektów badawczych z zakresu rynku pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

 
Grupy defaworyzowane 
na rynku pracy (O) 

 30       30 2 K_W02 
K_W06 
K_U01 
K_U02 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Globalne, regionalne i krajowe uwarunkowania dostępu do zatrudnienia i warunków pracy. 
Czynniki różnicujące szanse jednostek i określonych grup społecznych na wejście i stabilny status na rynku pracy. 
Ekonomiczne i psychospołeczne następstwa słabszego statusu na rynku pracy młodzieży, kobiet, osób 
niepełnosprawnych, populacji 50+ oraz osób zmarginalizowanych z powodu uzależnień i innych zjawisk patologii 
społecznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Odpowiedź ustna 

 
Zabezpieczenie 
społeczne (O) 
 

 30       30 4 K_W04 
K_U01 
 

nauki o polityce 
i  administracji 
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Treści programowe  

Podstawy wiedzy na temat prawnych i społecznych aspektów zabezpieczenia społecznego, z uwzględnieniem analizy 
prawa, literatury i orzecznictwa. 
Geneza i rozwój zabezpieczenia społecznego w państwach Europy Zachodniej i w Polsce. 
Pogłębiona wiedza na temat systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce, a w tym ubezpieczeń społecznych 
(emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, chorobowych), systemu pomocy społecznej oraz wsparcia osób 
bezrobotnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU 

 
Psychologia pracy i 
organizacji  (O) 
 

 30       30 4 K_U08 
K_W02 
K_W05 
 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Obszary zainteresowań psychologii, badania i teorie wyjaśniające społeczne zachowania ludzi.  
Miejsce psychologii społecznej wśród innych nauk społecznych. Formułowanie hipotez i teorii. Obserwacja, metoda 
korelacyjna, eksperyment. Zastosowanie statystyki w badaniach z zakresu psychologii społecznej. 
Spostrzeganie społeczne. Rola potrzeby zrozumienia innych ludzi. Ukryte teorie osobowości. Teoria atrybucji. Błędy 
w  spostrzeganiu społecznym. 
Mechanizmy samousprawiedliwienia oraz czynniki wpływające na zachowania prospołeczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/E 

 
Tworzenie wewnętrznych 
regulaminów pracy (O) 

 30       30 3 K_W03 
K_W04 
K_U04 
K_K01 
 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Wiedza na temat technik prawodawczych niezbędnych do tworzenia aktów prawa wewnętrznego. 
Analiza treści regulaminów pracy (części: normatywna i informacyjna). Podział na regulacje obowiązkowe (wynikające 
z  przepisów prawa pracy) i regulacje fakultatywne (usprawniające organizację zakładu pracy). 
Katalog praw i obowiązków pracodawców i pracowników wynikających z regulaminu pracy. 
Zasady i tryb ustalania regulaminu pracy z uwzględnieniem m.in. informowania pracodawcy o nieobecności w pracy, 
wypłat wynagrodzenia, systemie i normie czasu pracy, wykazie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 
Język obcy (OW) 
 

       Lekto
rat 60 

60 2 K_U07 
 

 

Treści programowe  

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami dla wybranego lektoratu 

 
Wychowanie fizyczne 
(OW) 
 

   30     30    

Treści programowe  

Zajęcia rozwijają sprawność fizyczną niezbędną dla zachowania zdrowia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

 
Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(OGUN)    (w tym 5 pkt 
ects w ciągu całych 
studiów z przedmiotów z 
dziedziny nauk 
humanistycznych) (SW) 
 

        min. 30 4   

Treści programowe  

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów. 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):30 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2318 

 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E –esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
 

  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 
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Rok studiów: drugi.  
Semestr studiów: czwarty.  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Ekonomia rynku pracy (O) 
 
 

 30       30 4 K_W04 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
 

ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe  

Podstawy ekonomii rynku pracy, z uwzględnieniem mechanizmów alokacji i wyceny zasobów pracy we współczesnej 
gospodarce. 
Monitorowanie rynku pracy z uwzględnieniem istniejących danych dotyczących podaży i popytu na pracę. 
Niedoskonałości rynku pracy i przyczyny ingerencji państwa w rynek pracy. 
Ekonomiczne modele poszukiwania pracy. 
Ekonomiczne instytucje rynku pracy oraz ich wpływ na dostosowanie popytu i podaży na rynku pracy (płaca minimalna, 
działalność związków zawodowych, opodatkowanie pracy). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Metody jakościowe i 
ilościowe w badaniach 
społecznych (O) 
 

     15   15 2 K_W05 
K_U01 
K_U05 
K_K01 

nauki o polityce 
i  administracji 
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Treści programowe  

Teoretyczne podstawy, schematy działań związanych z konceptualizacją badania, zbieraniem danych i ich analizą oraz 
interpretacją w podejściu ilościowym i jakościowym. 
Konceptualizacja i realizacja ilościowych i jakościowych projektów badawczych w obszarze rynku pracy. 
Analizy przykładowych projektów badawczych z zakresu rynku pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

Programywork-life 
balance (O) 
 

     15   15 2 K_W06 
K_U02 
K_U06 
 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Wiedza teoretyczna i praktyczna o regulacjach prawa pracy, prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego ułatwiających 
godzenie życia zawodowego i prywatnego. 
Instytucje prawne zapewniające równe szanse kobietom i mężczyznom na rynku pracy, w tym wybrane regulacje prawa 
rodzinnego powiązane z ochroną pracowników w zakresie rodzicielstwa. 
Wiedza o obowiązujących przepisach prawnych regulujących typowe i nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego 
opartego na stosunku pracy oraz zatrudnienia niepracowniczego wynikającego z umów cywilnych, które ułatwiają godzić 
sferę zawodową z życiem prywatnym, a także omówienie programów i inicjatyw w zakresie godzenia życia zawodowego 
z  rodzinnym, jakie mogą być podejmowane na poziomie zakładu pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 
Migracje zarobkowe (O) 

 30       30 3 K_W02 
K_W03 
K_U02 
K_U03 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Wiedza o procesach migracji zarobkowych w Europie i poza nią oraz o konsekwencjach migracji zarówno dla rynku pracy, 
jak i innych aspektów życia społecznego i ekonomicznego. Działalność państwa oraz organizacji międzynarodowych wobec 
procesów migracyjnych; modele polityk migracyjnych we współczesnej Europie. 
Historia procesów migracyjnych oraz teoretyczne podstawy analizy procesów migracyjnych. 
Cechy charakterystyczne polityk migracyjnych oraz typy i charakterystyki polityk integracyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 
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Ekonomia społeczna (O) 
 

 30       30 4 K_W02 
K_W07 
K_U02 
K_U05 
K_K05 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Pojęcie gospodarki społecznej z uwzględnieniem terminów powiązanych, takich jak m.in. organizacja non-profit, 
spółdzielnia, przedsiębiorstwo społeczne. 
Wiedza na temat genezy oraz rozwoju polskiego modelu gospodarki społecznej po 1989 roku, z uwzględnieniem jego 
celów, funkcji oraz cech podmiotów go tworzących. 
Znaczenie gospodarki społecznej dla polityki społecznej oraz kształtowania rynku pracy, świadczenia usług społecznych 
i  wspierania rozwoju lokalnego. 
Wiedza praktyczna na temat tworzenia i działalności podmiotów gospodarki społecznej, z uwzględnieniem istniejących 
regulacji oraz warunków społeczno-ekonomicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Doradztwo zawodowe i 
planowanie kariery (O) 

     30   30 3 K_W04 
K_U09 
K_K01 
K_K04 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Wiedza o obszarach działalności i kompetencji doradcy zawodowego oraz kierunkach jego rozwoju zawodowego, 
z  uwzględnieniem zmian występujących na rynku pracy oraz potrzeb w tym zakresie. 
Charakterystyki różnych grup klientów poszukujących wsparcia w sferze zawodowej, zrozumienie mechanizmów 
wpływających na zachowania osób w sytuacji kryzysowej z powodu zmiany pracy, długotrwałego bezrobocia lub wypalenia 
zawodowego.  
Diagnozowania preferencji oraz predyspozycji zawodowych przy uwzględnieniu czynników wpływających na wybór 
kierunków rozwoju zawodowego. Znajomość wybranych narzędzi diagnostycznych i możliwości oraz ograniczeń ich 
wykorzystania. 
Proces planowania kariery zawodowej, w tym zasady konstruowania celów, poszukiwania zasobów oraz znaczenia 
motywowania w pracy z klientem. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj/T 
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Język obcy (OW) 
 

       Lekto
rat 60 

60 2 K_U07 
 

 

Treści programowe  

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami dla wybranego lektoratu 

 
egzamin z j. obcego B2 
(OW) 
 

         2 K_U07 
 

 

Treści programowe  

Treści kształcenia umożliwiają sprawdzenie opanowania języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU/EP 

 
Praktyki I (OW) 
 

       240 240 8 K_U01 
K_U02 
K_U04 
K_K01 
K_K02 
K_K03 
K_K04 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Zapoznanie się z zasadami prawnymi i organizacyjnymi, w tym kulturą organizacyjną, regulującymi funkcjonowanie 
instytucji, w której student/ka odbywa praktykę. 
Zapoznanie się z zadaniami przypisanymi do działu/stanowiska praktykanta w instytucji, w której student/ka odbywa 
praktykę.  
Nabywanie umiejętności związanych z realizacją zadań zawodowych przydzielonych studentowi/studentce odbywającemu 
praktykę.  
Nabywanie umiejętności społecznych związanych z przyjmowaniem określonych ról zawodowych, w tym budowaniem 
relacji z przełożonymi i współpracownikami i funkcjonowaniem w ramach zespołu zadaniowego.  
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Łączna liczba punktów ECTS (w roku/semestrze): 30 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze): 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2318 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E –esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 

Wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk o pracy w celu analizowania i interpretowania sposobu funkcjonowania instytucji, 
w  której student/ka odbywa praktykę. 
Wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk o pracy w celu analizowania i interpretowania wpływu instytucji, w której student/ka 
odbywa praktykę, na funkcjonowanie rynku pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, zaświadczenie o odbyciu praktyki/zaświadczenie o realizowanych zadaniach zawodowych 
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Rok studiów: trzeci.  
Semestr studiów: piąty. 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Ewaluacja projektów 
rynku pracy (O) 

     30   30 4 K_W05 
K_U01 
K_U05 
K_K02 
K_U08 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Podstawy teoretyczne, metodologiczne i metodyczne badań ewaluacyjnych. 
Praktyczne aspekty prowadzenia badań ewaluacyjnych, w tym: określanie zapotrzebowania na ewaluację, formułowanie 
pytań ewaluacyjnych, dobór technik i wskaźników ewaluacyjnych. 
Praktyczne umiejętności w zakresie konceptualizacji i realizacji badania ewaluacyjnego oraz przygotowania raportu 
z  ewaluacji. 
Specyfika badań ewaluacyjnych w obszarze rynku pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj/E 

Pośrednictwo pracy (O) 
 

 30       30 3 K_U03 
K_K01 
K_K04 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Pojęcie pośrednictwa pracy w istniejących regulacjach prawnych. 
Charakterystyka krajowego systemu pośrednictwa pracy oraz systemu EURES realizowanego w krajach Unii Europejskiej; 
wiedza na temat specyfiki pośrednictwa pracy realizowanego w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy.  
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Wiedza oraz umiejętności praktyczne konieczne dla świadczenia pośrednictwa pracy, a w tym m.in. przygotowywanie 
ofert pracy (z uwzględnieniem istniejących przepisów antydyskryminacyjnych), oferty pracownika oraz dopasowania oferty 
do osoby bezrobotnej. 
Krajowe pośrednictwa pracy wobec cudzoziemców na krajowych i regionalnych rynkach pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Prowadzenie działalności 
gospodarczej (O) 

     30   30 3 K_W07 
K_W08 
K_U09 
K_K02 
K_K03 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Wiedza na temat sposobów tworzenia i prowadzenia komercyjnej działalności gospodarczej oraz działalności non-for-profit 
nakierowanej na rozwój więzi, norm oraz struktur pracy i rynku pracy, z uwzględnieniem istniejącego otoczenia 
regulacyjnego. 
Praktyczne testowanie umiejętności organizacji i realizacji założeń działalności gospodarczej. 
Poznanie metody definiowania propozycji wartości, kluczowych zasobów, kluczowych klientów, kanałów komunikacji oraz 
identyfikacji konkurencji (metoda Business Canvas Model). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

 
Organizacja pracy i 
budowanie zespołu (O) 

     15   15 2 K_U04 
K_U08 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Zasady budowania zespołu oraz elementy wpływające na jego funkcjonowanie. 
Czynniki wpływające na proces tworzenia zespołu oraz etapy jego powstawania i rozwoju, role w zespole i ich znaczenie 
w realizacji zadań przez grupę, przywództwo w grupie, myślenie grupowe, wpływ procesów zachodzących w grupie na 
pracę zespołu (rola konformizmu oraz stereotypów i uprzedzeń, facylitacja i próżniactwo społeczne), stres w miejscu 
pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 
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Dialog społeczny w 
praktyce (O) 
 

 30       30 2 K_W02 
K_W03 
K_U04 
K_K02 
K_K04 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Charakterystyka ram prawnych dialogu społecznego, z uwzględnieniem prawa europejskiego, Konstytucji RP, 
ustawodawstwa krajowego oraz branżowych i zakładowych źródeł prawa. Charakterystyka uczestników dialogu i instytucji 
dialogu w Polsce.  
Pogłębiona wiedza o znaczeniu dialogu społecznego i obywatelskiego w kształtowaniu stosunków pracy i polityk 
publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Komisji Trójstronnej, Wojewódzkich Komisji Dialogu 
Społecznego i innych ciał dialogu. 
Praktyczne aspekty zbiorowego prawa pracy, w tym rozwiązywania sporów zbiorowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj/E 

Projektowanie usług rynku 
pracy (O) 

     15   15 2 K_W04 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Wiedza o podstawach regulacyjnych świadczenia usług prawnych, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego oraz 
standardów. 
Pogłębiona wiedza oraz umiejętności praktyczne w zakresie projektowania oraz realizacji usług i instrumentów rynku 
pracy w publicznych służbach zatrudnienia, w tym: profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, poradnictwa pracy, 
szkoleń i innych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Praktyki II (OW) 
 

       240 240 8 K_U01 
K_U02 
K_U04 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

nauki o polityce 
i  administracji 
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K_K04 

Treści programowe  

Zapoznanie się z zasadami prawnymi i organizacyjnymi, w tym kulturą organizacyjną, regulującymi funkcjonowanie 
instytucji, w której student/ka odbywa praktykę. 
Zapoznanie się z zadaniami przypisanymi do działu/stanowiska praktykanta w instytucji, w której student/ka odbywa 
praktykę.  
Nabywanie umiejętności związanych z realizacją zadań zawodowych przydzielonych studentowi/studentce odbywającemu 
praktykę.  
Nabywanie umiejętności społecznych związanych z przyjmowaniem określonych ról zawodowych, w tym budowaniem 
relacji z przełożonymi i współpracownikami i funkcjonowaniem w ramach zespołu zadaniowego.  
Wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk o pracy w celu analizowania i interpretowania sposobu funkcjonowania instytucji, 
w  której student/ka odbywa praktykę. 
Wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk o pracy w celu analizowania i interpretowania wpływu instytucji, w której student/ka 
odbywa praktykę na funkcjonowanie rynku pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, zaświadczenie o odbyciu praktyki/zaświadczenie o realizowanych zadaniach zawodowych 

 
Seminarium 
dyplomowe(OW) 
 

  30      30 6 K_W08 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_K01 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Podstawowa wiedza o wybranych zagadnieniach związanych z rynkiem pracy oraz umiejętność ich analizy. 
Zaprojektowanie oraz przeprowadzenie prostego badania społecznego  z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o pracy 
oraz metod i badań społecznych. 
Umiejętność gromadzenia i analizy danych (zastanych i wywołanych) z wykorzystaniem odpowiednich technik. 
Przedstawienie wyników badania w formie pisemnej (pracy dyplomowej), z wykorzystaniem wiedzy z obszaru ochrony 
własności intelektualnej.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna – konspekt/założenia metodologiczne do badania własnego 
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Łączna liczba punktów ECTS (w roku/semestrze): 30 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze): 420 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2318 

 
 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E –esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
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Rok studiów: trzeci.  
Semestr studiów: szósty.  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Zarządzanie zasobami 
ludzkimi w organizacji (O) 
 
 

     30   30 3 K_W01 
K_W03 
K_U04 
K_U08 
K_K02 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Wiedza o podstawowych kierunkach, zasadach, metodach i technikach zarządzania organizacjami. 
Cechy współczesnych organizacji oraz ich rola i miejsce w otoczeniu. 
Wiedza na temat procesu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym głównych elementów i etapów tworzenia programu ZZL 
w  firmie. 
Wiedza oraz umiejętności praktyczne w zakresie budowania wizerunku pracodawcy, rekrutacji, wprowadzania do firmy 
nowych pracowników, motywowania oraz oceniania pracowników. 
Znajomość wybranych instrumentów oraz rozwiązań praktycznych w zakresie zarządzania personelem stosowanych 
w  sektorze przedsiębiorstw. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca zaliczeniowa/E 

 
Komunikacja 
interpersonalna w pracy z 
klientem (O) 

     15   15 2 K_W02 
K_U06 
K_U08 
K_K01 
K_K04 
 

nauki o polityce 
i  administracji 
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Treści programowe  

Teorie komunikowania oraz metody skutecznego porozumiewania się i wywierania wpływu na odbiorcę, z uwzględnieniem 
instrumentów wykorzystywanych w pracy z klientem. 
Modele komunikowania, specyfika kanałów i przekazu, skuteczne słuchanie, dekodowanie, bariery, gatunki mowy, słowa 
denotywne i konotywne. 
Techniki prowadzenia sporów i negocjacji w tym zasady retoryki i erystyki (chwyty polemiczne, odpowiadanie na 
trudne/niewygodne pytania, przemawianie/ konferencja prasowa, elementy zwiększające wiarygodność wypowiedzi). 
Metody wywierania wpływu na odbiorcę oraz techniki skutecznego komunikowania się (Cialdini, NLP, metaprogramy), 
komunikowanie niewerbalne. 
Bariery w komunikowaniu między osobami należącymi do różnych grup (płeć, odmienna kultura, osoby niepełnosprawne). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E 

Rekrutacja i selekcja 
pracowników (O) 
 

     15   15 2 K_U04 
K_U08 
K_K03 
K_K04 
 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Umiejętności praktyczne w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych, z uwzględnieniem rekrutacji wewnętrznej 
i  zewnętrznej. 
Zasady i metody definiowania kompetencji oraz obiektywnej analizy kompetencji kandydatów do pracy. 
Przygotowanie profilu kandydata do pracy z wykorzystaniem dostępnych narzędzi w tym testów osobowościowych. 
Umiejętności związane z przeprowadzaniem wywiadów rekrutacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj/E 

Europejski Fundusz 
Społeczny w Polsce (O) 

     15   15 2 K_W07 
K_U05 
K_U08 
K_K01 
K_K03 
 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Zasady funkcjonowania programów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w obszarze rynku pracy, 
z  uwzględnieniem wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia wniosków o dofinansowanie. 
Wiedza praktyczna na temat form i zakresu działalności komercyjnej i non-for-profit nakierowanej na rozwój więzi, norm 

oraz struktur pracy i rynku pracy, która może być wspierana ze środków europejskich. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj/E 

 
Praktyki III (OW) 
 

       240 240 9 K_U01 
K_U02 
K_U04 
K_K01 
K_K02 
K_K03 
K_K04 

nauki o polityce 
i  administracji 

Treści programowe  

Zapoznanie się z zasadami prawnymi i organizacyjnymi, w tym kulturą organizacyjną, regulującymi funkcjonowanie 
instytucji, w której student/ka odbywa praktykę. 
Zapoznanie się z zadaniami przypisanymi do działu/stanowiska praktykanta w instytucji, w której student/ka odbywa 
praktykę.  
Nabywanie umiejętności związanych z realizacją zadań zawodowych przydzielonych studentowi/studentce odbywającemu 
praktykę.  
Nabywanie umiejętności społecznych związanych z przyjmowaniem określonych ról zawodowych, w tym budowaniem 
relacji z przełożonymi i współpracownikami i funkcjonowaniem w ramach zespołu zadaniowego.  
Wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk o pracy w celu analizowania i interpretowania sposobu funkcjonowania instytucji, 
w  której student/ka odbywa praktykę. 
Wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk o pracy w celu analizowania i interpretowania wpływu instytucji, w której student/ka 
odbywa praktykę na funkcjonowanie rynku pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna - raport z praktyk studenckich / raport z realizacji zadań zawodowych 

 
Seminarium dyplomowe 
(OW) 
 

  30      30 12 K_W08 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_K01 

nauki o polityce 
i  administracji 
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Łączna liczba punktów ECTS (w roku/semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze): 345 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2318 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E –esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
  

Treści programowe  

Podstawowa wiedza o wybranych zagadnieniach związanych z rynkiem pracy oraz umiejętność ich analizy. 
Zaprojektowanie oraz przeprowadzenie prostego badania społecznego  z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o pracy 
oraz metod i badań społecznych. 
Umiejętność gromadzenia i analizy danych (zastanych i wywołanych) z wykorzystaniem odpowiednich technik. 
Przedstawienie wyników badania w formie pisemnej (pracy dyplomowej), z wykorzystaniem wiedzy z obszaru ochrony 
własności intelektualnej.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca licencjacka 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych nauki o polityce i 

administracji 

78 

”. 
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Załącznik nr 32 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 112 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

polityka społeczna 

nazwa kierunku studiów polityka społeczna 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Social Policy 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

 90 
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liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych nauki o polityce i 
administracji 

100% nauki o polityce i administracji 

    

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie 
do 

charakterysty
k drugiego 

stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
 

terminologię nauki o polityce społecznej i ma wiedzę o miejscu nauki o polityce społecznej 
w  systemie nauk, jak również zna i rozumie podstawowe metody i techniki prowadzenia badań 
w  obszarze polityki społecznej.  

P6S_WG 

K_W02 
 

rodzaje, przejawy, struktury i dynamikę problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej 
oraz związki między nimi i ich strukturalne uwarunkowania w kontekście polityki społecznej. 

P6S_WG 
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K_W03 
 

przemiany więzi i struktur rodzinnych, sąsiedzkich, lokalnych, zawodowych; ma zaawansowaną 
wiedzę o charakterze, źródłach i konsekwencjach tych zmian dla polityki społecznej. 

P6S_WG 

K_W04 
 

potrzeby człowieka i jego psychologiczne podstawy funkcjonowania w świecie społecznym 
w  kontekście polityki społecznej. 

P6S_WG 

K_W05 
 

podstawy funkcjonowania instytucji rodziny, jej historyczne przemiany i zasady polityki społecznej 
wobec rodziny. 

P6S_WG 

K_W06 
 

 podstawowe zasady funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej, zarówno jako podstaw dla 
tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, jak i kontekstu dla powstawania 
i  rozwiązywania problemów społecznych. 

P6S_WK 

K_W07  zasady zabezpieczenia społecznego i dostarczania usług społecznych. P6S_WK 

K_W08  znaczenie i zasady polityki społecznej w sferze rynku pracy. P6S_WK 

K_W09 
 

 system instytucji polityki społecznej w ujęciu krajowym i na szczeblu Unii Europejskiej, w tym  
prawno-administracyjne podstawy i zakres przedmiotowy działania krajowych i lokalnych podmiotów 
polityki społecznej oraz zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej. 

P6S_WK 

K_W010 
 

 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich. P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
 

interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne 
i  ryzyka socjalne oraz umie wskazać ich gospodarcze i społeczno-demograficzne uwarunkowania 
w kontekście polityki społecznej.  

P6S_UW 

K_U02 
 

krytycznie analizować programy społeczne i działania polityki społecznej w różnych skalach 
i  dziedzinach, w tym wskazać interesy i systemy wartości w programie społecznym oraz wyjaśnić 
ich związek z konkretnymi rozwiązaniami. 

P6S_UW 

K_U03 
 

wskazać świadczenia i usługi społeczne przysługujące osobom i grupom w określonych sytuacjach. P6S_UW 

K_U04 
 

zaprojektować i zrealizować proste badanie społeczne w obszarze polityki społecznej, prawidłowo 
dobierając i stosując odpowiednie metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne. 

P6S_UW 
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K_U05 zaprojektować prostą koncepcję programu społecznego lub interwencji społecznej. PS6_UW 

K_U06 
 

tworzyć pisemne opracowania prowadzonych przez siebie badań, w tym analizy i prognozy 
odnoszące się do wiedzy związanej z polityką społeczną. 

P6S_UK 

K_U07 
 

publicznie prezentować prowadzone przez siebie badania, analizy i prognozy w obszarze polityki 
społecznej, a także uczestniczyć w debacie na temat zagadnień z obszaru polityki społecznej. 

P6S_UK 

K_U08 
 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. 

P6S_UK 

K_U09 planować i organizować własną pracę, a także zbudować zespół zadaniowy i w jego ramach 
współpracować aktywnie z innymi osobami realizując zadania z zakresu polityki społecznej. 

P6S_UO 

K_U10 
 

uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu polityki społecznej w ramach edukacji 
ustawicznej, a także rozumie konieczność ustawicznego uczenia się. 

P6S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
 

krytycznej oceny posiadanej przez siebie wiedzy i zewnętrznych komunikatów z obszaru polityki 
społecznej, a także uznania znaczenia dowodów naukowych dla polityki społecznej jako działalności 
praktycznej.  

P6S_KK 

K_K02 
 

uczestniczenia w przygotowywaniu projektów badawczych i tworzeniu koncepcji programów 
społecznych z obszaru polityki społecznej, wykorzystując zdobytą w czasie studiów wiedzę oraz 
potrafiąc ją uzupełniać, w tym korzystając ze wsparcia ekspertów, jak też skutecznie współpracując 
z innymi osobami. 

P6S_KO 
P6S_KK 

K_K03 
 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P6S_KO 

K_K04 
 

prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów 
z  obszaru polityki społecznej. 

P6S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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 Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy. Semestr: pierwszy. 

Nazwa przedmiotu1 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Administracja publiczna 
(O) 
 

 30       30 3 K_W09 
K_U02 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Wiedza na temat zagadnień ogólnych i specyficznych związanych z pojęciem administracji publicznej w kontekście zadań 
związanych z rolą instytucji publicznych w obszarze polityki społecznej. 
Współczesne uwarunkowania funkcjonowania administracji publicznej, z uwzględnieniem takich zagadnień jak 
decentralizacja, multicentryczność, ograniczanie roli państwa. 
Ewolucja podejść teoretycznych i typy administracji publicznej. 
Instrumenty i mechanizmy funkcjonowania współczesnej administracji publicznej.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

                                                           
1Status przedmiotu/modułu: O – obowiązkowy, OW – ograniczonego, wyboru, SW – swobodnego wyboru. 
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Ekonomia (O) 
 

30   30     60 3 K_W01 
K_W02 
K_W06 
K_U01 
K_K03 

ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe  

Wiedza z zakresu podstaw mikro i makroekonomii. 
Zakres zagadnień w obszarze mikroekonomii: rynek, podaż, popyt, elastyczności, teoria wyboru konsumenta, teoria 
producenta, formy rynku: konkurencja doskonała, monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna, polityka państwa 
a  podaż i popyt, polityka państwa wobec monopoli, rodzaje dóbr i efekty zewnętrzne. 
Zakres zagadnień w obszarze makroekonomii: PKB, wskaźniki cen, wzrost gospodarczy, budżet państwa, system 
pieniężny, bezrobocie, polityka pieniężna i fiskalna, ekonomia szczęścia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca pisemna 

Nauka o państwie i 
polityce (O) 
 

 30       30 3 K_W01 
K_W09 
K_U01 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Podstawowe definicje i teorie z zakresu nauki o państwie i polityce: pojęcie i istota państwa; koncepcje genezy państwa; 
formy państwa; cele, funkcje i zadania państwa; koncepcje państwa we współczesnej myśli politycznej; przemiany 
w  dziejach państwa (reforma, rewolucja, transformacja, globalizacja); pojęcie i koncepcje władzy politycznej; idea 
i  instytucje demokracji współczesnej; definicje polityki; pojęcie systemu politycznego; typologia systemów politycznych; 
podstawowe kategorie polityki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Wprowadzenie do 
polityki społecznej (O) 

30   30     60 6 K_W01 
K_W02 
K_W04 
K_W09 
K_U01 
K_U02 
K_U07 
K_K01 

nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe  

Definiowanie polityki społecznej. Główne pojęcia, kategorie analityczne i systemowe mechanizmy polityki społecznej. 
Geneza polityki społecznej jako działalności praktycznej i dyscypliny naukowej. Wartości w polityce społecznej. 
Zagadnienia instytucjonalne polityki społecznej związane z jej uwarunkowaniami i środkami działania, modelami 
teoretycznymi i poziomami realizacji. Potrzeby społeczne i wskaźniki ich zaspokajania. Kwestia społeczna jako 
podstawowa kategoria polityki społecznej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, ocena ciągła aktywności 

Podstawy prawa (O)  30       30 3 K_W09 
K_U02 

nauki prawne 

Treści programowe  

Podstawowe pojęcia prawne i, takie jak: istota i funkcje prawa; normy i przepisy prawne; zasady prawa; źródła prawa; 
system prawa; wykładnia prawa; obowiązywanie, przestrzeganie i stosowanie prawa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Historia kwestii 
społecznych i polityki 
społecznej (O) 

 30       30 3 K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_U01 
K_U07 
K_K01 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Geneza kwestii społecznych. Definiowanie kwestii społecznych. Występowanie kwestii społecznych w różnych okresach 
historycznych w Polsce. Charakterystyka i analiza poszczególnych kwestii społecznych, m.in.: ubóstwa, bezrobocia, 
kwestii mieszkaniowej, kwestii edukacyjnej, czasu wolnego, mniejszości narodowych, migracji, zdrowia, kwestii 
ekologicznej, kwestii dyskryminacji płciowej. Uwarunkowania występowania kwestii społecznych. Uwarunkowania i etapy 
rozwoju polityki społecznej. Prognozy rozwoju polityki społecznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności 

 
Socjologia ogólna (O) 

30   30     60 6 K_W01 
K_W02 
K_W03 

nauki 
socjologiczne/ 



8 
 

K_W05 
K_W08 
K_U01 
K_U07 
K_U09 
K_K01 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Podstawowe pojęcia i kategorie socjologiczne. 

Zakres zagadnień: wizje cywilizacji; klasyczne i nowoczesne teorie rozwoju społecznego; kultura, subkultury, światowa 

mapa kultur; religia; rola Kościoła i religii w Polsce; człowiek w społeczeństwie; interakcja społeczna, socjalizacja, kontrola 

społeczna, edukacja; grupa społeczna, rodzina, płcie, problemy i przemiany współczesnych rodzin, rodzicielstwo; 

pokolenia, młodzież; migracje; organizacja formalna, sfera pracy; społeczności lokalne, wieś i miasto, specyfika życia 

w  metropolii; naród, pamięć zbiorowa, polityka historyczna; struktury społeczne Polski: historia i współczesność; debata 

publiczna, rola mediów; dynamika zmian cywilizacyjnych, rewolucja biotechnologiczna, 

wyzwanie rewolucji sztucznej inteligencji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU, ocena ciągła aktywności; prezentacja ustna 

 
Język obcy (OW) 
 

       60 
lekto
rat 

60 2 K_U08  

Treści programowe  Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami dla wybranego lektoratu 

 
Wychowanie fizyczne 
(OW) 

   30     30    

Treści programowe  

Zajęcia rozwijają sprawność fizyczną niezbędną dla zachowania zdrowia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 
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BHP (O) 

        4 0,5   

Treści programowe  
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, wybrane elementy prawa pracy, zasady ochrony przeciwpożarowej oraz zasady 
udzielania pomocy w razie wypadku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 
Podstawy ochrony 
własności intelektualnej 
(O) 

4        4 0,5 K_W10 
 

 

Treści programowe  

Tematyka zajęć obejmować będzie najważniejsze zagadnienia z własności intelektualnej, z uwzględnieniem pojęć 
podstawowych, podziału praw własności intelektualnej, praw autorskich, w tym ochrony twórczości (praw autorskich 
i  materialnych). Wśród wykładanych treści znajdują się również: zdolność patentowa (wymogi uzyskania ochrony 
patentowej),  informacja patentowa (źródła informacji, bazy danych, rodzaje badań patentowych) oraz zasady prawa 
patentowego istotne z punktu widzenia środowiska akademickiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku/semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze):398 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2018 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E –esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
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Rok studiów: pierwszy. Semestr: drugi. 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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programu studiów 
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których odnosi 
się przedmiot 
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Ekonomia (O) 
 

30   30     60 3 K_W01 
K_W02 
K_W06 
K_U01 
K_K03 

ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe  

Wiedza z zakresu podstaw mikro i makroekonomii. 
Zakres zagadnień w obszarze mikroekonomii: rynek, podaż, popyt, elastyczności, teoria wyboru konsumenta, teoria 
producenta, formy rynku: konkurencja doskonała, monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna, polityka państwa 
a  podaż i popyt, polityka państwa wobec monopoli, rodzaje dóbr i efekty zewnętrzne. 
Zakres zagadnień w obszarze makroekonomii: PKB, wskaźniki cen, wzrost gospodarczy, budżet państwa, system 
pieniężny, bezrobocie, polityka pieniężna i fiskalna, ekonomia szczęścia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

 
Historia kwestii 
społecznych i polityki 
społecznej (O) 

 

 30       30 3 K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_U01 
K_U07 
K_K01 
 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Geneza kwestii społecznych. Definiowanie kwestii społecznych. Występowanie kwestii społecznych w różnych okresach 
historycznych w Polsce. Charakterystyka i analiza poszczególnych kwestii społecznych, m.in.: ubóstwa, bezrobocia, 
kwestii mieszkaniowej, kwestii edukacyjnej, czasu wolnego, mniejszości narodowych, migracji, zdrowia, kwestii 
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ekologicznej, kwestii dyskryminacji płciowej. Uwarunkowania występowania kwestii społecznych. Uwarunkowania i etapy 
rozwoju polityki społecznej. Prognozy rozwoju polityki społecznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Psychologia społeczna 
(O) 

 30       30 2 K_W04 
K_U01 
K_U09 
K_K04 

psychologia/ 
nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Podstawowe  obszary zainteresowań psychologii społecznej, badań i teorii wyjaśniających społeczne zachowania ludzi. 
Wykorzystanie wiedzy psychologicznej do analizowania otaczającej rzeczywistości oraz diagnoza i ćwiczenie niektórych 
umiejętności społecznych. 
Zakres zagadnień: zainteresowania i metody badawcze psychologii społecznej; strategie myślenia o sobie i świecie 
społecznym; spostrzeganie społeczne; teoria dysonansu poznawczego; „ja” w rzeczywistości społecznej; komunikacja 
interpersonalna; zachowania asertywne i ich znaczenie; postawy i zmiany postaw; uprzedzenia i stereotypy; konformizm; 
procesy grupowe i ich znaczenie; konflikty interpersonalne; atrakcyjność interpersonalna i psychologia miłości; 
zachowania prospołeczne; agresja i przemoc. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

sprawdzian pisemny; prezentacja ustna 

Proces polityki publicznej 
(O) 
 

     15   15 2 K_W09 
K_U01 
K_U02 
K_U09 
K_K02 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Polityka społeczna jako polityka publiczna. Model procesu polityki publicznej. Fazy procesu tworzenia i implementacji 
polityki społecznej jako polityki publicznej – od ustalania priorytetów, do implementacji rozwiązań, ich ewaluacji oraz 
sprzężenia zwrotnego. Rzecznictwo w procesie polityki publicznej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 
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Statystyka społeczna(O) 
 

30   30     60 6 K_W02 
K_U04 
K_U06 
K_U09 
K_K01 
K_K02 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Ogólna charakterystyka metod statystycznych oraz podstawowe pojęcia statystyczne i ich klasyfikacje. Sposoby 
gromadzenia i opracowania danych statystycznych. Wybrane metody statystyczne: analiza struktury, analiza 
współzależności cech, analiza dynamiki zjawisk. Wykorzystanie pakietu statystycznego Excel do prezentacji i analizy 
danych.  
Przygotowanie do projektowania i przeprowadzenia badania statystycznego oraz interpretacji i prezentacji uzyskanych 
wyników. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, praca pisemna 

 
Myślenie krytyczne i 
sztuka argumentacji (O) 

     30   30 2 K_U07 
K_K01 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  
Zasady krytycznego myślenia i sztuki argumentacji. Podstawowe umiejętności w obszarze krytycznego myślenia. 
Wykorzystanie zasad krytycznego myślenia i sztuki argumentacji w debatach z obszaru polityki społecznej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E; ocena ciągła aktywności 

 
Język obcy (OW) 

       60 
lekto
rat 

60 2 K_U08  

Treści programowe  Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2ESOKJ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami dla wybranego lektoratu 

Wychowanie fizyczne 
(OW) 

   30     30    

Treści programowe  Zajęcia rozwijają sprawność fizyczną niezbędną dla zachowania zdrowia. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

Technologie 
informacyjne (O) 

   30     30 2 K_U04  

Treści programowe  

Teoretyczne i praktyczne podstawy informatyki społecznej. Podstawy technik informacyjnych: przetwarzanie tekstów, 
praca z arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie stron WWW i prezentacji. Wybrane zagadnienia związane z technologiami 
informacyjnymi i komunikacyjnymi: struktura Internetu i jego trendy rozwojowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne; wolne 
oprogramowanie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

sprawdzian pisemny 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(OGUN) (SW)2 

        min. 60 8   

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku/semestrze):30 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze):405 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2018 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E –esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 

                                                           
2 W ramach tych zajęć, w ciągu całego toku studiów, Student/ka jest zobowiązany/a do uzyskania co najmniej 9 pkt ECTS za realizację zajęć niezwiązanych z kierunkiem studiów, w 

tym co najmniej 5 pkt. ECTS z zajęć z dziedziny nauk humanistycznych. Student/ka może fakultatywnie odbyć praktyki zawodowe, które traktowane są jako przedmiot swobodnego 
wyboru, gdzie za zaliczone 120 godz. praktyk przyznaje się 5 pkt. ECTS. Zajęcia swobodnego wyboru rozliczane są w systemie rocznym. 
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Rok studiów: drugi. Semestr: trzeci. 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Raz
em: 
liczb

a  
god
zin 
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ć 

Raz
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kty 

ECT
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Ustawodawstwo 
społeczne (O) 
 

30   30     60 4 K_W06 
K_W07 
K_W08 
K_W09 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K03 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Regulacje z zakresu ustroju pracy w Polsce, prawa stosunku pracy, wynagrodzeń, urlopów, ochrony stosunku pracy, zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Źródła i normy prawa pracy z charakterystyką układów zbiorowych pracy, regulaminów, a także przeglądem europejskiego 
prawa pracy i najważniejszych konwencji MOP. 
Charakterystyka prawa stosunku pracy z uwzględnieniem zagadnień związanych z: nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku 
pracy, ochroną stosunku pracy, ochroną wynagrodzenia za pracę, ochroną macierzyństwa i młodocianych, czasem pracy. 
Charakterystyka zbiorowego prawa pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 
Finanse publiczne  (O) 
 

 30       30 3 K_W06 
K_W07 
K_W09 

nauki o polityce 
i administracji 
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K_U01 
K_U02 
K_K03 

Treści programowe  

Podstawowe problemy kształtowania i funkcjonowania finansów publicznych. Zakres zagadnień: finanse publiczne – 
zakres i funkcje; źródła finansowania podmiotów sektora publicznego; podatek i jego ekonomiczne funkcje; 
decentralizacja; finanse publiczne i lokalne w Polsce; podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych; idea i formy 
partnerstwa publiczno-prywatnego; dług publiczny; budżet jako narzędzie zarządzania finansami publicznymi; 
budżetowanie – zasady i ograniczenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Demografia społeczna 
(O) 

 30       30 2 K_W02 
K_W03 
K_U01 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Podstawowe pojęcia demograficzne; teorie demograficzne; problemy ludnościowe w ujęciu globalnym; źródła informacji 
demograficznej; metody analizy demograficznej; rozwój ludności świata i Polski; przemiany struktury demograficznej 
i  społeczno-zawodowej ludności Polski; procesy migracyjne; kształtowanie procesów demograficznych w ramach polityki 
ludnościowej; polityka społeczna wobec procesów ludnościowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 
Metody i techniki badań 
społecznych (O) 

15   30     45 4 K_U01 
K_U04 
K_U06 
K_U09 
K_K01 
K_K02 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Podstawy wiedzy o metodologicznych i metodycznych aspektach badań społecznych. Kształtowanie i rozwijanie 
umiejętności warsztatowych w zakresie prowadzenia badań społecznych.  
Zakres zagadnień: proces badawczy w naukach społecznych; składniki koncepcji badań; zmienne socjologiczne i ich 
wskaźniki; badania jakościowe i wybrane niesondażowe metody badawcze; badania sondażowe; badania przekrojowe, 
dynamiczne i pseudodynamiczne; badania całościowe i na próbach badawczych; eksperyment w naukach społecznych; 
badania ewaluacyjne. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj., T 

Prawo i instytucje 
europejskie (O) 
 

 30       30 4 K_W09 
K_U02 
K_K01 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Analiza prawa i instytucji europejskich, tj. podstawy prawne ich działania, obowiązki i uprawnienia. Zagadnienia 
szczegółowe: Uwarunkowania, charakter i podmioty unijnej polityki stanowienia i stosowania prawa. Podstawy prawne 
Unii Europejskiej. System instytucjonalny Unii Europejskiej. Źródła prawa Unii Europejskiej. Zasady stanowienia 
(tworzenia) prawa w Unii Europejskiej. Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej. Ochrona praw i wartości w UE. 
Obywatelstwo Unii Europejskiej. Prawo materialne. Swobody europejskie – wybrane zagadnienia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP; ocena ciągła aktywności; T 

Podstawy zarządzania w 
instytucjach polityki 
społecznej (O) 
 

 30       30 3 K_W09 
K_U09 
K_K02 
K_K03 
K_K04 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Proces zarządzania z uwzględnieniem jego cech, funkcji i płaszczyzn. Cechy współczesnych organizacji oraz ich rola 
i  miejsce w otoczeniu.  Szczegółowe zagadnienia: typy struktur organizacyjnych; budowa organizacji i sposoby jej opisu; 
zachowania organizacyjne (motywacje, procesy grupowe); przywództwo i style kierowania organizacjami; podejmowanie 
decyzji w organizacji - proces, umiejętności, techniki. 
Zarządzanie przedsiębiorstwami, pojęcie i funkcje przedsiębiorczości, zarządzanie strategiczne (Istota, podstawowe 
metody analizy strategicznej); marketing i plan marketingowy (koncepcja marketing-mix i jej wykorzystanie); zarządzanie 
potencjałem społecznym organizacji (rekrutacja i selekcja pracowników, planowanie personelu);  kontrola w organizacji 
(zadania, funkcje, procesy); etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

sprawdzian pisemny; ocena ciągła aktywności 

 
Język obcy (OW) 

       60 
lek 

60 2 K_U08  

Treści programowe  Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2ESOKJ. 



17 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami dla wybranego lektoratu 

Wychowanie fizyczne 
(OW) 

   30     30    

Treści programowe  Zajęcia rozwijają sprawność fizyczną niezbędną dla zachowania zdrowia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami jednostki prowadzącej 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(OGUN) (SW)3 

        min. 60 8   

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku/semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze): 375 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2018 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E –esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
 

 

                                                           
3 W ramach tych zajęć, w ciągu całego toku studiów, Student/ka jest zobowiązany/a do uzyskania co najmniej 9 pkt ECTS za realizację zajęć niezwiązanych z kierunkiem 

studiów, w tym co najmniej 5 pkt. ECTS z zajęć z dziedziny nauk humanistycznych. Student/ka może fakultatywnie odbyć praktyki zawodowe, które traktowane są jako 
przedmiot swobodnego wyboru, gdzie za zaliczone 120 godz. praktyk przyznaje się 5 pkt. ECTS. Zajęcia swobodnego wyboru rozliczane są w systemie rocznym. 
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Rok studiów: drugi. Semestr: czwarty. 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
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Ustawodawstwo 
społeczne (O) 
 
 

30   30     60 4 K_W06 
K_W07 
K_W08 
K_W09 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_K03 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Regulacje z zakresu ustroju pracy w Polsce, prawa stosunku pracy, wynagrodzeń, urlopów, ochrony stosunku pracy, zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Źródła i normy prawa pracy z charakterystyką układów zbiorowych pracy, regulaminów, a także przeglądem europejskiego 
prawa pracy i najważniejszych konwencji MOP. 
Charakterystyka prawa stosunku pracy z uwzględnieniem zagadnień związanych z: nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku 
pracy, ochroną stosunku pracy, ochroną wynagrodzenia za pracę, ochroną macierzyństwa i młodocianych, czasem pracy. 
Charakterystyka zbiorowego prawa pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Metody i techniki badań 
społecznych (O) 

15   30     45 4 K_W01 
K_U01 
K_U04 
K_U06 
K_U09 
K_K01 
K_K02 

nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe  

Podstawy wiedzy o metodologicznych i metodycznych aspektach badań społecznych. Kształtowanie i rozwijanie 
umiejętności warsztatowych w zakresie prowadzenia badań społecznych.  
Zakres zagadnień: proces badawczy w naukach społecznych; składniki koncepcji badań; zmienne socjologiczne i ich 
wskaźniki; badania jakościowe i wybrane niesondażowe metody badawcze; badania sondażowe; badania przekrojowe, 
dynamiczne i pseudodynamiczne; badania całościowe i na próbach badawczych; eksperyment w naukach społecznych; 
badania ewaluacyjne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 
Proj. 
T 

Historia myśli społecznej 
i politycznej (O) 

30        30 3 K_W01 nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Fundamentalne problemy i główne nurty myśli społecznej i politycznej  w ujęciu dynamicznym (historycznym) 
i  statycznym (style myślenia). Dylematy i kontrowersje - płaszczyzny podziałów na odrębne nurty i tradycje, oraz ich 
ontologiczne, epistemologiczne, etyczne, historiozoficzne i antropologiczne zakorzenienia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Trzeci sektor w polityce 
społecznej(O) 
 

 30       30 3 K_W01 
K_W07 
K_W09 
K_U02 
K_U03 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Opis i analiza roli podmiotów trzeciego sektora (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielczość i pozostałe organizacje 
społeczne) w polityce społecznej w ujęciu historycznym i współczesnym ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 
1989 r. i ich roli w świadczeniu usług i współrządzeniu oraz zarządzaniu sferą społeczną, a także znaczenia 
w  reprezentowaniu interesu społecznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 
praca pisemna; 
ocena ciągła aktywności 

 
Diagnozowanie 
społeczne (O) 

 30       30 3 K_W02 
K_U01 
K_U02 
K_U04 
K_U05 

nauki o polityce 
i administracji 
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K_U06 
K_U09 
K_K01 
K_K02 
K_W10 

Treści programowe  

Wiedza na temat podstawowych metod stosowanych w nauce o polityce społecznej w diagnozowaniu poziomu i jakości 
życia oraz problemów społecznych. 
Zagadnienia szczegółowe: Diagnoza społeczna. Wskaźniki społeczne jako narzędzia pomiaru w polityce społecznej. 
Syntetyczne wskaźniki społeczne. Systemy wskaźników społecznych. Wskaźniki rozwoju społecznego. Badanie 
aktywności ekonomicznej ludności i rynku pracy. Badania poziomu życia. Miary ubóstwa. Badania jakości życia. Badania 
wykluczenia społecznego i społecznej integracji. Diagnozowanie kapitału ludzkiego i kapitału społecznego. Zasady 
opracowania raportów z badań i analiz oraz innych prac (w tym zaliczeniowych i dyplomowych) zgodnie z poszanowaniem 
prawa, w tym prawa autorskiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca pisemna; 
sprawdzian pisemny; 
ocena ciągła aktywności 

 
Zabezpieczenie 
społeczne (O) 
 

30   30     60 6 K_W07 
K_W09 
K_U03 
K_U07 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Problematyka społeczna i prawna zabezpieczenia społecznego.  
Zagadnienia szczegółowe: geneza i rozwój zabezpieczenia społecznego; ubezpieczenie społeczne w systemie 
zabezpieczenia społecznego; system ubezpieczeń społecznych; finansowanie ubezpieczenia społecznego – składka na 
ubezpieczenie społeczne; organizacja systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce; obowiązek ubezpieczenia 
społecznego w polskim prawie; ubezpieczenie emerytalne; ubezpieczenie rentowe; ubezpieczenia chorobowe; 
zabezpieczenie zdrowotne; ubezpieczenie wypadkowe; system świadczeń z tytułu bezrobocia; system pomocy 
społecznej; system świadczeń rodzinnych; zabezpieczenie społeczne w działalności MOP, Rady Europy w regulacjach 
Unii Europejskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 
T 
ocena ciągła aktywności – prezentacja ustna 

Dylematy etyczne polityki 
społecznej (O) 

 15       15 1 K_W01 
K_U02 
K_K04 

nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe  

Rola wartości w polityce społecznej. Główne dylematy aksjologiczne w polityce społecznej. Ukazanie roli nauki, religii, 
aksjologii i ideologii w stawianiu i rozstrzyganiu trudnych dylematów polityki społecznej na wybranych przykładach, według 
procedury: opisanie problemu i celu publicznego, zainteresowanych stron, wartości, faktów dotyczących możliwych 
rozwiązań, wykorzystania emocji i moralnych intuicji, wykonalności poszczególnych opcji pod względem kosztów 
i  demokracji, sposobów ochrony godności i praw mniejszości. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E 

 
Język obcy (OW) 

       60 
lek 

60 2 K_U08  

Treści programowe  Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2ESOKJ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z wymaganiami dla wybranego lektoratu 

egzamin z j. obcego B2 
(OW) 

        
 

 2 K_U08 
 

 

Treści programowe  Treści kształcenia umożliwiają sprawdzenie opanowania języka obcego na poziomie B2ESOKJ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP/EU 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(OGUN)   (SW)4 

        min. 15 2   

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów. 

                                                           
4 W ramach tych zajęć, w ciągu całego toku studiów, Student/ka jest zobowiązany/a do uzyskania co najmniej 9 pkt ECTS za realizację zajęć niezwiązanych z kierunkiem 

studiów, w tym co najmniej 5 pkt. ECTS z zajęć z dziedziny nauk humanistycznych. Student/ka może fakultatywnie odbyć praktyki  zawodowe, które traktowane są jako 

przedmiot swobodnego wyboru, gdzie za zaliczone 120 godz. praktyk przyznaje się 5 pkt. ECTS. Zajęcia swobodnego wyboru rozliczane są w systemie rocznym. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku/semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze): 345 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2018 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E –esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
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Rok studiów: trzeci. Semestr: piąty. 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Służby społeczne (O) 

30     30   60 5 K_W01 
K_W07 
K_W09 
K_U02 
K_U03 
K_U06 
K_U09 
K_K04 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Charakterystyka sieci służb społecznych będących szczególnymi instytucjami polityki społecznej. Szczegółowe 
rozwiązania organizacyjno-prawne służb społecznych zaangażowanych w rozwiązywanie różnorodnych problemów 
społecznych, takich jak np.: bezrobocie, wykluczenie społeczne, niepełnosprawność, niewydolność wychowawcza 
rodzin, przemoc domowa, przestępczość. Studenci poznają także proces kształtowania się w Polsce zawodów 
pomocowych oraz wybrane elementy metodyki pracy socjalnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 
Proj. 
praca pisemna 
 

Polityka rodzinna(O) 
 

 30       30 3 K_W03 
K_W05 
K_W09 
K_U01 
K_U02 
K_U03 

nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe  

Wiedza na temat definicji, uwarunkowań strukturalnych, ekonomicznych, instytucjonalnych i kulturowych funkcjonowania 
rodziny polskiej po 1989 r., przemian jej najważniejszych funkcji oraz celów i instrumentów polityki rodzinnej w 3 
obszarach: -prawnym, -wsparcia dochodowego, -wspomagania w formie usług społecznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Polityka migracyjna (O)  30       30 3 K_W02 
K_W09 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U07 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Zagadnienia z teorii polityki migracyjnej oraz analiza polityk migracyjnych wybranych państw. 
Zagadnienia szczegółowe: Definicje i typy migracji. Definicje polityki migracyjnej oraz jej główne obszary. Cele polityki 
migracyjnej. Aktorzy i adresaci polityki migracyjnej. Modele polityki migracyjnej. Instrumenty polityki migracyjnej 
w  wybranych obszarach (m.in. kontrola dostępu do rynku pracy; uchodźstwo; edukacja). Polityka integracji imigrantów 
(modele, instrumenty, dylematy). Analiza polityki migracyjnej Polski i innych wybranych państw. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 
prezentacja ustna 

Polityka zdrowotna (O)  30       30 2 K_W02 
K_W09 
K_U01 
K_U03 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Uwarunkowania i rola państwa w sferze ochrony zdrowia. Studenci zapoznają się z mechanizmami i instrumentami 
istniejącymi w ramach krajowej i regionalnej ochrony zdrowia oraz z jej wyzwaniami. Studenci poznają najważniejsze 
kwestie związane z ochroną i promocją zdrowia oraz jego organizacją w Polsce i w UE. 
Zagadnienia szczegółowe: Polityka zdrowotna, zdrowie - kwestie definicyjne, modele teorie. Polityka społeczna a polityka 
zdrowotna. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i Świata, podstawowe wyzwania. Świadczenia opieki zdrowotnej 
finansowane ze środków publicznych w Polsce. Finansowanie i organizacja ochrony zdrowia. Prywatyzacja w ochronie 
zdrowia. Polityka zdrowotna wobec wyzwania starzenia się ludności. Zdrowie w pracy. Zdrowie reprodukcyjne. 
Ochronazdrowia w wybranych państwach świata. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

sprawdzian pisemny; 
ocena ciągła aktywności 



25 
 

Polityka edukacyjna (O) 
 

 30       30 2 K_W02 
K_W09 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U07 
K_U10 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Zagadnienia związane z szeroko rozumianą polityką edukacyjną państwa, poczynając od organizowania systemu oświaty, 
po problemy kształcenia ustawicznego.  Szczególny nacisk położony jest na współzależności pomiędzy systemem edukacji 
a sytuacją absolwenta na rynku pracy. Zagadnienia społecznych uwarunkowań dostępu do edukacji i osiągnięć 
edukacyjnych, a także powiązań pomiędzy polityką edukacyjną a kwestiami ubóstwa i wykluczenia społecznego. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 
prezentacja ustna 

Projektowanie usług 
społecznych(O) 

     15   15 1 K_U05 
K_U06 
K_K02 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Podstawy wiedzy o procesie projektowania usług społecznych. Przegląd metod i narzędzi wykorzystywanych przy 
projektowaniu usług: m.in. humancentered design, design thinking, service design. Etapy procesu projektowego. 
Specyfika usług z obszaru polityki społecznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(OGUN)   (SW)5 

        min. 60 8   

                                                           
5 W ramach tych zajęć, w ciągu całego toku studiów, Student/ka jest zobowiązany/a do uzyskania co najmniej 9 pkt ECTS za realizację zajęć niezwiązanych z kierunkiem 

studiów, w tym co najmniej 5 pkt. ECTS z zajęć z dziedziny nauk humanistycznych. Student/ka może fakultatywnie odbyć praktyki  zawodowe, które traktowane są jako 

przedmiot swobodnego wyboru, gdzie za zaliczone 120 godz. praktyk przyznaje się 5 pkt. ECTS. Zajęcia swobodnego wyboru rozliczane są w systemie rocznym. 
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Treści programowe  

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

 
Seminarium 
dyplomowe(OW) 
 

  30      
 

30 6 K_W01 
K_W10 
K_U01 
K_U02 
K_U04 
K_U06 
K_K01 
K_K02 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Analiza wybranego zagadnienia (problemu badawczego) z obszaru polityki społecznej. Zaprojektowanie i przeprowadzenie 
prostego badania społecznego z wykorzystaniem wiedzy z zakresu polityki społecznej oraz metod i technik badań 
społecznych. Rozwijanie umiejętności gromadzenia i analizy danych (zastanych i wywołanych) z wykorzystaniem 
odpowiednich technik, jak też wykorzystywanie i pogłębianie wiedzy z obszaru ochrony własności intelektualnej. 
Prezentacja procesu badawczego i wyników badania w formie pracy pisemnej (dyplomowej).  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca pisemna –  konspekt/założenia metodologiczne do badania własnego 

 

Łączna liczba punktów ECTS (semestrze): 30 
 
 
 

Łączna liczba godzin zajęć semestrze): 285 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2018 
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Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E –esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
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Rok studiów: trzeci. Semestr: szósty. 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Współczesne przemiany 
państwa dobrobytu(O) 
 
 

 30       30 3 K_W01 
K_W02 
K_W09 
K_U01 
K_U02 
K_K01 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Pojęcie i definicje państwa dobrobytu. Modele państw dobrobytu. Nurty krytyki instytucji państwa dobrobytu w latach 70. 
Nowe wyzwania stojące przed państwami dobrobytu w pierwszych dekadach XXI wieku. Zmiany polityki społecznej 
w  krajach rozwiniętych w XXI w.: polityka rynku pracy, polityka rodzinna, systemy zabezpieczenia społecznego. 
Współczesne kierunki ewolucji głównych modeli państwa dobrobytu. Państwo dobrobytu z perspektywy ekonomicznej.  
Ewolucja polskiego państwa dobrobytu: od realnego socjalizmu do gospodarki rynkowej i demokracji parlamentarnej. 
Scenariusze rozwoju państw dobrobytu w dobie globalizacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Dyskryminacja i polityka 
antydyskryminacyjna (O) 

 30       30 2 K_W02 
K_W04 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U07 
K_K04 

nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe  

Problematyka równouprawnienia i dyskryminacji jednostek i grup społecznych we współczesnej Europie i w Polsce, 
z  uwzględnieniem perspektywy historycznej, kulturowej, społecznej i politycznej. Teoretyczne kontrowersje wokół 
interpretacji  pojęć „dyskryminacja” i „polityka antydyskryminacyjna” i aktualna wykładnię ich normatywnego rozumienia. 
Uwarunkowania społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturowe praktyk dyskryminacyjnych. Grupy społeczne 
szczególnie narażone na dyskryminację. Przejawy nierównego statusu i dyskryminacji w różnych obszarach 
funkcjonowania jednostki w sferze publicznej. Złożenia i instrumenty polityki antydyskryminacyjnej. I. Wnioski 
i  rekomendacje pod adresem instytucji publicznych w obszarze działań antydyskryminacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

sprawdzian ustny; 
ocena ciągła aktywności 

Polityka zatrudnienia i 
rynku pracy (O) 
 

 30       30 3 K_W01 
K_W08 
K_W09 
K_U01 
K_U02 
K_U03 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Zasady, podstawowe instytucje i strategie działania oraz pojęcia charakterystyczne dla rynku pracy, pozwalające rozumieć 
prawa i obowiązki osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także rolę organów państwowych zajmujących się polityką 
rynku pracy. 
Zagadnienia szczegółowe: Polityka zatrudnienia a polityka rynku pracy: podstawowe pojęcia, cele, instrumenty. Zmiana 
sytuacji na polskim rynku pracy po transformacji ustrojowej. Monitoring rynku pracy. Bezrobocie jako kwestia społeczna. 
Polityka rynku pracy. Europejska Strategia Zatrudnienia. Polityka rynku pracy w Polsce. System bezpieczeństwa 
socjalnego bezrobotnych. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia. Programy aktywnej polityki rynku pracy 
realizowane przez powiatowe urzędy pracy w Polsce – analiza wybranych usług i instrumentów. System pośrednictwa 
pracy w Polsce. Aktywizowanie specyficznych kategorii bezrobotnych. Efektywność aktywnej polityki rynku pracy. 
Elastyczne zatrudnienie jako instrument walki z bezrobociem. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 
prezentacja 

Europejska polityka 
społeczna (O) 

30   30     60 6 K_W02 
K_W09 
K_U01 
K_U02 

nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe  

Geneza, teoretyczne podstawy i dynamika rozwoju europejskiej polityki społecznej. 
Interakcje  pomiędzy politykami społecznymi Unii Europejskiej oraz jej krajów członkowskich. Kluczowe instrumenty 
i  dziedziny polityki społecznej UE, m.in. swobodny przepływ osób, unijna strategia „Europa 2020”, koordynacja 
zabezpieczenia społecznego i warunków pracy, wspieranie inkluzji społecznej oraz reform systemów emerytalnych, 
ochrony zdrowia i edukacji. Specyfika europejskiego modelu społecznego na tle reżimów polityki społecznej 
występujących w innych częściach świata. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

 
Polityka mieszkaniowa 
(O) 
 

 15       15 1 K_W01 
K_W02 
K_W09 
K_U01 
K_U02 
K_U03 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Pojęcie, definicje prawne i formy mieszkania; społeczne i indywidualne znaczenie mieszkania. Podejścia do badania 
mieszkalnictwa wyróżniane w housingstudies. Prawa i dokumenty międzynarodowe odnoszące się do mieszkalnictwa. 
Pojęcie, modele, funkcje polityki mieszkaniowej, instrumenty polityki mieszkaniowej. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce. 
Polityka mieszkaniowa w Polsce. Realizacja polityki mieszkaniowej w wybranych państwach UE. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

sprawdzian pisemny; 
ocena ciągła aktywności 

Portfolio kariery (O)      15   15 3 K_U10 
K_K03 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Przygotowanie studentów do świadomego kreowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej poprzez zbudowanie 
własnego portfolio na bazie posiadanej wiedzy, umiejętności, dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń zawodowych 
oraz refleksję nad dostępnymi możliwościami dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego. Analiza ścieżek zawodowych 
absolwentów kierunku „polityka społeczna” i pokrewnych.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 
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Seminarium dyplomowe 
(OW) 
 

  30      30 12 K_W01 
K_W10 
K_U01 
K_U02 
K_U04 
K_U06 
K_K01 
K_K02 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Analiza wybranego zagadnienia (problemu badawczego) z obszaru polityki społecznej. Zaprojektowanie i przeprowadzenie 
prostego badania społecznego z wykorzystaniem wiedzy z zakresu polityki społecznej oraz metod i technik badań 
społecznych. Rozwijanie umiejętności gromadzenia i analizy danych (zastanych i wywołanych) z wykorzystaniem 
odpowiednich technik, jak też wykorzystywanie i pogłębianie wiedzy z obszaru ochrony własności intelektualnej. 
Prezentacja procesu badawczego i wyników badania w formie pracy pisemnej (dyplomowej).  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca dyplomowa (licencjacka) 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku/semestrze): 30 
 
 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze): 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 2018 
 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E –esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 

kierunek studiów.  
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Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych nauki o polityce i 

administracji 

73 

”. 
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Załącznik nr 33 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 121 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 

PROGRAM STUDIÓW  

publikowanie współczesne 

nazwa kierunku studiów publikowanie współczesne 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Modern Publishing 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 poziom 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarna 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

100 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

14 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 
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Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

81% Nauki o komunikacji społecznej i mediach 

Nauki socjologiczne 5%  

Nauki humanistyczne 

Historia 7%  

Językoznawstwo 7%  

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 specyfikę przedmiotową i metodologiczną edytorstwa jako subdyscypliny bibliologii i informatologii  P6S_WG 

K_W02 terminologię ogólną i szczegółową z zakresu edytorstwa bibliologicznego i księgoznawstwa i dyscyplin 
pokrewnych właściwych dla kierunku studiów 

P6S_WG 

K_W03 metody i teorie badawcze stosowane w edytorstwie bibliologicznym i księgoznawstwie w ujęciu historycznym 
i  współczesnym; zna historię rozwoju edytorstwa na przestrzeni wieków, jego rolę w kulturze i nauce 

P6S_WG 
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K_W04 wybrane metody i teorie badawcze stosowane w dyscyplinach pokrewnych właściwych dla kierunku studiów 
w  ujęciu historycznym i współczesnym 

P6S_WG 

K_W05 metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych z obszaru 
bibliologii i informatologii a w szczególności edytorstwa oraz innych dyscyplin właściwych dla kierunku studiów 

P6S_WG 

K_W06 zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości na rynku wydawniczym 

P6S_WK 

K_W07 zasady działania systemów i instytucji działających na rynku książki w obszarze tradycyjnym jak i cyfrowym P6S_WK 

K_W08 Dylematy współczesnej cywilizacji w odniesieniu do kontekstu historii i współczesności piśmiennictwa i innych 
form wydawniczych 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy 
tych informacji z zakresu edytorstwa bibliologicznego i księgoznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych 
właściwych dla kierunku studiów. 
 

P6S_UW 

K_U02 formułować i analizować problemy badawcze, dobierać właściwe metody i narzędzia ich rozwiązania, w tym 
technik informacyjno-komunikacyjnych, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu edytorstwa bibliologicznego 
i  księgoznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych właściwych dla kierunku studiów 

P6S_UW 

K_U03 przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację instytucji, obiektów i usług rynku książki uwzględniając 
specyfikę potrzeb i uwarunkowań obsługiwanego przez nie środowiska, z zastosowaniem typowych metod 
pozwalających na  ocenę ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym 

P6S_UW 

K_U04 przedstawić merytoryczną argumentację z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, 
prezentować wyniki badań, formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania w zakresie bibliologii 
i informatologii, a w szczególności edytorstwa bibliologicznego, w języku polskim 

P6S_UK 

K_U05 przedstawić merytoryczną argumentację z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, 
prezentować wyniki badań, formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania w zakresie bibliologii 
i informatologii a w szczególności edytorstwa bibliologicznego w języku obcym na poziomie B2 

P6S_UK 

K_U06 popularyzować wiedzę o instytucjach i obiektach związanych z rynkiem książki, ich zasobach i usługach P6S_UK 

K_U07 planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole P6S_UO 

K_U08 uczestniczyć w pracy zespołowej (także w zespołach interdyscyplinarnych), pełniąc w niej różne role P6S_UO 

K_U09 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie P6S_UU 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznej oceny wiedzy własnej na temat funkcjonowania rynku książki szczególnie w aspekcie edytorstwa 
bibliologicznego, oraz korzystania z opinii ekspertów 

P6S_KK  

K_K02 inicjowania i aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa piśmienniczego 

P6S_KO  

K_K03 identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu wydawcy P6S_KR  

K_K04 Dbałości o dorobek i tradycje zawodów związanych z rynkiem wydawniczym P6S_KR  

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

(tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów odrębnie) 

Rok studiów: pierwszy (piszemy słownie) 

Semestr: pierwszy (piszemy słownie) 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Podstawy typografii 

 30       30 4 K_W01, K_W03, K_W05, 
K_U02, K_U03, K_U09, 
K_K02, K_K03, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone typografii w ujęciu historycznym i współczesnym, podczas których omawiane są różne definicje typografii oraz 
zasady kształtowania publikacji od problematyki makrotypografii (projektowanie układu publikacji, jej formy i materiał) po typografię 
detalu (mikrotypograficzne wyposażenie książki), aż do procesów przygotowania publikacji do druku. Podejmowane będą także 
zagadnienia morfologii książki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny lub egzamin pisemny 

Aspekty prawne 
działalności 
wydawniczej 

 30       30 2 K_W02, K_W04, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U09, 
K_K02, K_03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  W ramach przedmiotu omawiane będą następujące zagadnienia: przedmiot prawa autorskiego i pojęcie utworu; treść prawa 
autorskiego i okresy ochronny różnych typów utworów; wyjątki od prawa autorskiego i domena publiczna; prawa wydawcy: 
pokrewne prawa autorskie dla pierwszych wydań i wydań krytycznych; typy umów wydawniczych: umowy licencyjne i umowy 
o  przeniesienie majątkowych praw autorskich; ochrona technicznych zabezpieczeń utworów; prawne ograniczenia wolności słowa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Pismo tradycja i 
współczesność 

30   30     60 5 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W06, K_W08, K_U01, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_K02, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

W zakres omawianych zagadnień wchodzi: terminologia związana z pismem (typografią), szczegółowa analiza budowy pisma; 
obowiązujące na świecie klasyfikacje; różne kroje pism – od klasycznych po współczesne; zasad doboru kroju pisma do 
wybranego typu publikacji; mikroczytelność i mikrotypografia (wybór stopnia pisma szerokości interlinii, łamu, ocena kerningu 
i  trackingu); skład i ortotypografia – prawidłowe stosowanie dywizów, półpauz, cudzysłowów, apostrofów, liczb itp., a także 
uszlachetnianie publikacji ważnymi, choć niedostrzeganymi przez amatorów elementami, takimi jak cyfry nautyczne, ligatury, 
inicjały i in. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny lub egzamin pisemny 

Strategie wyszukiwania 
informacji 

   30     30 2 K_W01, K_W02, K_W05 
K_U01, K_U02, K_U07 
K_K01, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Kurs ma na celu zwiększenie efektywności wyszukiwania informacji w Internecie poprzez realizację następujących treści: 
precyzyjne określanie potrzeb informacyjnych: ich werbalizację, przekształcenie na instrukcje zrozumiałą dla systemów 
wyszukujących (znalezienie właściwych słów kluczowych i połączenie ich odpowiednimi operatorami Boole’a); wartościowe źródła 
informacji w Internecie (naukowe, statystyczne, biznesowe); tworzenie strategii wyszukiwawczej właściwej dla tematu 
wyszukiwania; Poprawna ocena wiarygodności znalezionych informacji; różne typy oprogramowania, które ułatwiają pracę 
z  wynikami wyszukiwania; korzystanie z menedżerów bibliograficznych; właściwe cytowanie źródeł. Zajęcia będą kładły nacisk na 
ćwiczenia praktyczne: wyszukiwanie i pracę z wyszukanymi informacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 
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Źródła informacji w 
pracy wydawniczej 

 15       15 2 K_W02, K_W05, K_W06, 
K_W07 K_U03, K_U04, 
K_U06, K_U07 K_K01, 
K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Na zajęciach zostaną omówione następujące zagadnienia: analiza zawartości, struktury i grupy docelowej poszczególnych typów 
źródeł informacji drukowanej (czasopisma drukowane – polskie i obce); elektroniczne źródła informacji: polskie i zagraniczne 
wortale poświęcone książkom i działalności wydawniczej; media społecznościowe jako źródło informacji w biznesie wydawniczym. 
Badania czytelnictwa, badania naukowe jako źródła informacji w biznesie wydawniczym. Dyskusje: listy bestsellerów jako źródła 
informacji w biznesie wydawniczym; czy czasopisma profesjonalne mają przyszłość. Spotkania z profesjonalistami działającymi na 
rynku książki: z osobą prowadzącą badania marketingowe i z redaktorem czasopisma profesjonalnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, Inne (prezentacja) 

Problemy badawcze 
edytorstwa 
bibliologicznego 

 15       15 2  K_W01, K_W02, K_W05, 
K_U02, K_U04, K_K01 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Studenci poznają specyfikę przedmiotową i metodologiczną edytorstwa bibliologicznego jako dyscypliny naukowej Celem zajęć jest 
zapoznanie słuchaczy z problematyką badawczą edytorstwa bibliologicznego w ujęciu historycznym oraz współczesnym, 
z  podstawową terminologią, najważniejszymi tradycjami i współczesnymi obszarami badawczymi, źródłami informacji, trendami 
badawczymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny lub egzamin pisemny 

Propedeutyka kultury 
języka (H) 

 15  15     30 3 K_W02, K_W04 K_U03, 
K_U06, K_U09 K_K02, 
K_K04 

Językoznawstwo 

Treści programowe 

Język i jego funkcje. Właściwe użycie języka. Kultura języka. System, norma, uzus. Poprawność w obrębie wszystkich poziomów 
języka. Kryteria poprawności językowej. Sprawność językowa. Stan współczesnej polszczyzny i tendencje rozwojowe. Typy błędów 
językowych – przyczyny i mechanizmy ich popełniania. Zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny – charakterystyka wybranych 
stylów funkcjonalnych. Poradnictwo językowe – wersja tradycyjna i elektroniczna. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test; Inne (prezentacja)  

Podstawy organizacji i 
zarządzania 

 15       15 2 K_W07, K_U02, K_U03, 
K_U07, K_K03 
 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studenta w problematykę organizacji i zarządzania w podmiotach rynku wydawniczego. 
Tematyka prezentowana podczas wykładów dotyczy historii w zakresie organizacji i zarządzania, uwzględniającej różne nurty 
i  działające w nich szkoły. Kolejne wykłady poświęcone są przedstawieniu poszczególnych funkcji składających się na 
zarządzanie: procesy decyzyjne i proces planowania, organizowanie, sprawy pracownicze, kierowanie zachowaniami 
organizacyjnymi, zarządzanie uczestniczące i Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM), problemy kultury organizacyjnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne 

       30 (e-
learni
ng) 

30 2 K_W02, K_W04, K_W06, 
K_W07 K_U01, K_U02, 
K_U07, K_U09 K_K03, 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

W zależności od poziomu wiedzy i umiejętności studentów, poruszane będą następujące kwestie.  Podstawy technik 
informatycznych i komunikacyjnych - podstawowa wiedza dotycząca głównych założeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej 
(ICT) oraz znajomość poszczególnych elementów wchodzących w skład komputera. Użytkowanie komputera - znajomość obsługi 
komputera osobistego. Możliwości wykorzystania technik komputerowych w codziennej pracy. Przetwarzanie tekstów - umiejętność 
komputerowego przetwarzania tekstów. Arkusze kalkulacyjne - znajomość ogólnych zasad pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. 
Tworzenie formuł, użycie funkcji, wykresy. Bazy danych - umiejętność przetwarzania zbiorów danych. Wyszukiwanie. Algebra 
Boole’a. Grafika prezentacyjna - umiejętność korzystania z dostępnych programów do przygotowywania prezentacji. 
Rozmieszczenie elementów na ekranie, grafika, dźwięk. Nawigacja w sieci Internet - znajomość poszczególnych usług dostępnych 
w sieciach rozległych. WWW, e-mail, listy dyskusyjne, fora, FTP. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Język obcy*        60 
lektor
at 

60 2 K_U05  
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Treści programowe 

Przygotowanie studentów do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie  

Wychowanie fizyczne*        30 30 0   

Treści programowe 

Utrzymanie i podnoszenie sprawności fizycznej. Forma zajęć zgodnie z sylabusem przedmiotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Przedmioty 
fakultatywne* 

        Min. 15  3 K_W03, K_W04, K_W08, 
K_U02; K_I03; K_U09; 
K_K02; K_K03 

 

Treści programowe 

Przedmioty obieralne. Treści programowe przedmiotów fakultatywnych koncentrują się na problematyce szeroko pojętej typografii, 
edytorstwie, zagadnieniach wydawniczo-księgarskich, sztuce książki, historii książki, pisma i kultury. Głównym założeniem oferty 
przedmiotów fakultatywnych jest z jednej strony pogłębienie wiedzy i umiejętności na temat zagadnień obecnych w programie 
studiów, z drugiej - na przedstawieniu kontekstu dla problemów poruszanych podczas zajęć regularnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę / egzamin 

 
Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 K_W02, K_W06, K_U01, 

K_U03, K_U09 

 

Nauki prawne 
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Treści programowe 

Pojęcie prawa własności intelektualnej. Przedmiot ochrony prawa autorskiego – utwór. Utwory zależne a utwory inspirowane.  
Przedmioty ochrony praw pokrewnych – artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy, nadania programów radiowych 
i  telewizyjnych, pierwsze wydania i wydania naukowe lub krytyczne. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych. Podmioty praw 
autorskich – twórcy i ich pracodawcy. Osobiste a majątkowe prawa autorskie. Umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw 
majątkowych, wolne licencje. Odpowiedzialność karna i cywilna za naruszenie praw autorskich, plagiat 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

 
Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 

4        4 0,5 K_W04, K_U01, K_U09, 
K_K01 

 

Treści programowe 

Zapoznanie studentów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 353 + min. 15 przedmioty fakultatywne 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1800  
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi) 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Estetyka książki i prasy  30       30 2 K_W02, K_W03, K_W05, 
K_W07, K_U03, K_U04, 
K_U06, K_U07, K_K02, 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiotem I części zajęć jest prezentacja książki jako przedmiotu sztuki w perspektywie historycznej. Poruszane są następujące 
zagadnienia: 1. Kształtowanie kanonu estetycznego. Zakres sztuki książki. Sztuka książki a sztuka pisania i sztuka drukarska. 
Relacje między sztuką a techniką; 2. Kierunki i stan badań w zakresie sztuki książki. 3. Zdobnictwo rękopisów i druków / ilustracje. 
4. Estetyka książki w konkretnym okresie historycznym (średniowiecze-XIX w.). 5. Piękna książka w Europie i Polsce. 
Część 2: Typografia współczesnej książki. Książka artystyczna - pojęcie i definiowanie terminu. Twórcy książki awangardowej 
i  artystycznej na świecie i w Polsce. Okładka, obwoluta, karty tytułowe jako wyróżniki książki współczesnej. Znaczenie ilustracji dla 
estetyki współczesnej książki. Sztuka książki dla dzieci i młodzieży. Charakterystyka współczesnych wydawnictw edytorsko 
doskonałych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt; Inne (prezentacja) 

Historia druku 30   30     60 5 K_W01, K_W03, K_W05, 
K_W07, K_W08, K_U01, 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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K_U03, K_U04, K_U06, 
K_U07, K_K02, K_K04 

Treści programowe  

Stan i problematyka badań nad historią książki drukowanej. Książka ksylograficzna i problem wynalazku druku. Oficyna Jana 
Gutenberga i jej produkcja. Czynniki wpływające na rozwój drukarstwa europejskiego w XV wieku. Drukarstwo w XVI–XVIII w. na 
świecie i w Polsce. Wpływ na życie książki postępu technicznego. Książka w XIX w. Sytuacja książki w Polsce w okresie zaborów. 
Książka polska na obczyźnie w XIX i XX w. Książka w dwudziestoleciu międzywojennym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny lub egzamin ustny, test 

Warsztaty z pisania 
tekstów użytkowych 
(H) 

     30   30 2 K_W02, K_W04 K_U01, 
K_U04, K_U07 K_K01, 
K_K04 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Przedmiot zapoznaje studentów z pojęciem tekstów użytkowych i zasadami ich redagowania. Poza wiadomościami teoretycznymi 
studenci otrzymają także praktyczne wskazówki na temat redagowania wybranych gatunków tekstów wraz z przykładami 
rozwiązań różnorodnych problemów językowych i stylistycznych.  
Pojęcie tekstów użytkowych. Gatunki pisane i gatunki mówione. Wybrane zagadnienia z problematyki stylu: styl, odmiany i style 
współczesnej polszczyzny. Typologie gatunków wypowiedzi. Kompozycja i spójność wypowiedzi językowej. Strategiczne pozycje 
tekstowe: tytuł, śródtytuł, akapit jako jednostka tekstu. Etapy pracy nad tekstem – pisanie, redakcja, korekta. Praca z/nad 
wybranymi tekstami użytkowymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna; Inne (aktywność na zajęciach) 

Metadane publikacji 1     15    15 2 K_W02, K_W05, K_W07 
K_U03, K_U07 K_K02, 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Podczas zajęć student pozna zasady formalnego przygotowania wydawnictw ciągłych, dokumentów elektronicznych 
i  audiowizualnych z wykorzystaniem literatury i odpowiednich norm bibliograficznych, rolę metadanych w funkcjonowaniu instytucji 
książki i zasobów sieciowych. Będzie potrafił wykonać opis formalny książki i innych dokumentów z wykorzystaniem norm 
bibliograficznych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Wstęp do socjologii   30       30 2  K_W02, K_W04, K_W05, 
K_W08, K_U01, K_U02, 
K_U04 K_K01, K_K04 

Nauki socjologiczne 

Treści programowe  

Podczas zajęć student pozna podstawowe zjawiska i procesy występujące w społeczeństwie tradycyjnym i współczesnym; 
struktury społeczne, mechanizmy rozwoju społecznego, jaki dokonał się w XX w. i zachodzi w XXI w.; najważniejsze teorie 
socjologiczne, terminologię z zakresu nauk społecznych. Będzie potrafił wskazać dynamicznie zmieniające się zależności 
występujące między mediami i społeczeństwami w kontekście tworzenia się zmediatyzowanego społeczeństwa globalnego; 
przedstawić najnowsze ujęcia teoretyczne i propozycje interpretacji w odniesieniu do teorii rozwoju społecznego; wskazać relacje 
pomiędzy sferą prywatną i sferą publiczną oraz ich wpływ na zachowania społeczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna / sprawdzian 

Zagadnienia 
wydawniczo-
księgarskie 

20   20     40 4 K_W03, K_W07, K_W08, 

K_U01, K_U03, K_K03, 

K_K_04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Uwarunkowania transformacji systemowej polskiego ruchu wydawniczego na początku lat 90. XX w. Rozważania dotyczące 
najważniejszych tendencji na polskim rynku książki po 1989 r. Charakterystyka działalności największych firm wydawniczych. Obcy 
kapitał na polskim rynku książki. Popyt i podaż na rynku książki, skuteczne i nieskuteczne próby ograniczenia nadprodukcji, próby 
stymulowania popytu. 
Ćwiczenia mają na celu zetknięcie studentów z najważniejszymi aspektami funkcjonowania polskiego rynku książki. 
W trakcie zajęć studenci mają możność zetknięcia się z najważniejszymi zjawiskami we współczesnym ruchu wydawniczym (np. 
zmniejszenie zainteresowania publiczności tradycyjną książką, publikowanie elektroniczne, polaryzacja ruchu wydawniczego – 
konsolidacja dużych wydawnictw, a jednocześnie powstawanie plejady małych firm niezależnych, zastosowanie Internetu do 
działań handlowych i promocyjnych etc.). Szczególny nacisk podczas zajęć kładziony jest na zagadnienia marketingu na rynku 
książki. Dyskutowane są także klasyczne problemy handlu księgarskiego detalicznego (np. cena zbytu vs cena katalogowa) jak 
również te,, które są stosunkowo nowe (np. sieci księgarskie vs. niezależne księgarnie). Na zajęciach prezentowane są także 
zagadnienia handlu hurtowego (np. zmiana tradycyjnego konceptu hurtu księgarskiego w stronie modelu dystrybucyjnego). 
Zagadnienia natury bardziej ogólne: rola państwa w biznesie książkowym (czy książka i podmioty związane z jej obrotem powinny 
cieszyć się szczególną opieką państwa – ulgi, dopłaty, specjalne ustawy jak J. Langa etc.). 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny lub egzamin pisemny; sprawdzian pisemny, Inne (aktywność na zajęciach) 

Podstawy grafiki 
komputerowej 

    30    30 2 K_W02, K_W05, K_W06, 
K_W07 K_U03, K_U07, 
K_U08, K_U09 K_K03, 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Studenci poznają zasady i metody tworzenia grafiki komputerowej przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, zasady 
działania oprogramowania do tworzenia grafiki komputerowej, terminologię drukarską i wydawniczą, będą potrafili cyfrowo 
przetworzyć obraz, opracować grafikę na potrzeby druku oraz publikacji cyfrowej  zgodnie z normami pragmatycznymi 
i  estetycznymi oraz rozwiązywać problemy pojawiające się na etapie projektu oraz produkcji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Projektowanie 
systemów zarządzania 
bazami danych 
wydawnictw  

    15  15  30 2 K_W02, K_W5, K_W07, 
K_U01, K_U03, K_U4, 
K_K02, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot stanowi wprowadzenie w problematykę relacyjnych baz danych dla potrzeb firm wydawniczych. Przedstawia 
zagadnienia związane z projektowaniem systemów bazodanowych, od postawienia problemu (analizy potrzeb), aż po 
implementację systemu zarządzania bazą danych wydawnictw i jego optymalizacją. 1. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych. 
2. System zarządzania bazą danych. 3. Architektura klient-serwer. 4. Wprowadzeniem do języka SQL. 5. Język definiowania pytań. 
6. Manipulowanie danymi. 7. Projektowanie baz danych: model koncepcyjny i logiczny. 8. Implementacja bazy danych: tworzenie 
tabel, powiązania, manipulowanie tabelami, import danych. 9. Zaawansowane przetwarzanie danych. 10. Zarządzanie 
uprawnieniami: tworzenie użytkowników i grup użytkowników. 11. Normalizacja. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Język obcy*        60 
lektor
at 

60 2 K_U05  
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Treści programowe  

Przygotowanie studentów do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie 

Wychowanie fizyczne*        30 30 0   

Treści programowe  

Utrzymanie i podnoszenie sprawności fizycznej.  Forma zajęć zgodna z sylabusem przedmiotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie* 

        min. 15 3   

Treści programowe 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone są w sylabusie przedmiotu. 

Praktyka zawodowa*        60 
prakt
yki  

60 3 (K_W02, K_W06, 
K_W07), (K_U06, K_U07, 
K_U08) (K_K01, K_K03) 
 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  

Student ma możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w instytucjach związanych z rynkiem książki (w szczególności 

w  wydawnictwach i redakcjach różnego typu, księgarniach, bibliotekach) oraz podmiotach prowadzących działalność wydawniczą, 

jak również poprzez własną pracę zawodową lub działalność gospodarczą, o ile umożliwiają one osiągnięcie celów i efektów 

kształcenia.  

Podczas praktyk studenci będą uczestniczyć w projektach wydawniczych oraz poznają dobre praktyki profesjonalisty działającego 
na rynku wydawniczym, poznają też funkcje, prawne i finansowe uwarunkowania oraz organizację instytucji wydawniczych, a także 
ich rolę w kulturze współczesnej, warunki pracy w branży wydawniczej oraz zasady nawiązywania kontaktów zawodowych. 
Praktyki mają służyć zastosowaniu w realnej działalności zawodowej w branży wydawniczej wiedzy merytorycznej zdobytej 
podczas studiów, przygotowania do uczestnictwa w rynku pracy, pracy indywidualnej i grupowej pracownika rynku książki, 
realizacji różnorodnych zadań intelektualnych, technicznych, czy projektowych typowych dla branży wydawniczej.  

Student ma możliwość realizacji praktyk w miejscu wskazanym przez opiekuna praktyk z dostępnej listy podmiotów 

współpracujących w tym zakresie z Wydziałem lub w miejscu zaproponowanym przez siebie, o ile podmiot ten wyraża zgodę na 

przeprowadzenie praktyk, zostanie zaakceptowany przez opiekuna praktyk oraz podpisze z Uniwersytetem Warszawskim umowę 

określającą zakres i zasady współpracy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację praktyk u różnych pracodawców.  

Szczegółowe zasady realizacji praktyk reguluje Uchwała nr 25/2020 Rady Dydaktycznej  dla kierunków: architektura przestrzeni 

informacyjnych, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, publikowanie współczesne z dnia 5 października 2020 r. w sprawie 

zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na kierunku publikowanie współczesne. 

Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk zawodowych na podstawie stosownych dokumentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (dzienniczek praktyk, opinia opiekuna praktyk) 

Zajęcia terenowe      12   12 1 K_W05, K_W06, K_W07, 
K_W09, K_U09, K_U10, 
K_U11, K_U15, K_K03, 
K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Poznanie wybranych instytucji kultury, związanych z kulturą książki szczególnie sztuką książki oraz dawnych i współczesnych 
technik drukarskich. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (aktywność na zajęciach) 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 427 + min. 15 (przedmioty ogólnouniwersyteckie) 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1800 

 
 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Naukoznawstwo (H)  30       30 4  K_W04, K_W08, K_U03, 
K_U04, K_K01 

Historia 

Treści programowe  

Konwersatorium prezentujące najważniejsze etapy w rozwoju nauki w Polsce i świecie. Klasyfikacje nauk jak czynnik porządkujący 
naukę. Finansowanie nauki jako element dynamizujący lub zwalniający rozwój nauk humanistycznych i ścisłych. Teorie rozwoju 
nauki jako sposób dynamizowania wszystkich nauk. Naukometria wsparcie dla oceny ilości i jakości edukacji na świecie. Ustawa 
o  szkolnictwie wyższym jako czynnik porządkujący i organizujący naukę. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny lub egzamin pisemny;  Inne (aktywność na zajęciach) 



18 
 

Projektowanie 
publikacji 1 

    15  15  30 4 K_W02, K_W05, K_W06, 
K_W07 K_U03, K_U07, 
K_U08, K_U09 K_K03, 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  1. Zasady pracy nad publikacją i jej przygotowaniem do druku za pomocą specjalistycznego oprogramowania. 2. Zasady działania 
oprogramowania do tworzenia publikacji. 3. Zasady przygotowania materiałów do druku z uwzględnieniem profili koloru. 4. 
Specjalistyczna terminologia drukarska i wydawnicza 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt; Inne (aktywność na zajęciach) 

Praktyczna 
polszczyzna w 
tekstach użytkowych 
(H) 

   30     30 3 K_W02, K_W04, K_W06 
K_U01, K_U04, K_U07 
K_K03, K_K04) 

Językoznawstwo 

Treści programowe  Uczestnicy zajęć zapoznają się z ogólnymi zasadami i normami języka polskiego oraz kryteriami poprawności językowej, typami 
błędów językowych, zróżnicowaniem stylistycznym polszczyzny w kontekście zasad komunikacji językowej w różnego rodzaju 
tekstach, działaniem programów komputerowych mających zastosowanie w pracy redakcyjnej, wymogami prawnymi odnoszącymi 
się do kwestii dozwolonego użytku. Nauczą się opracowywać teksty zgodnie z normą językową, samodzielnie analizować i oceniać 
zjawiska językowe w tekstach użytkowych przydatnych w pracy wydawniczej, korzystać z różnego typu słowników, baz danych, 
wydawnictw poprawnościowych i innych źródeł wiedzy o języku, łączyć w swej działalności wiedzę o języku z wnioskami 
wynikającymi z analizy zachodzących przemian kulturowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna, Inne (aktywność na zajęciach) 

Formy książki 
elektronicznej i jej 
obieg 

 30       30 3 K_W02, K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U03, K_U04, 
K_U09, K_K02, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Tematyka zajęć: rozpoznawanie sytuacji wszelkich produktów w formie elektronicznej (ze szczególnym uwzględnieniem e-books) 
na rynku książki; podstawy terminologii związanych z książką elektroniczną i jej funkcjonowaniem w obiegu wydawniczym; zasady 
rządzące popytem na nowe media oraz zagadnienia związane z ochroną własności przemysłowej i prawa autorskiego; krytyczna 
analiza oraz interpretacja funkcjonowania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, rozpowszechnianiem i gromadzeniem 
książek elektronicznych; porównanie sytuacji książki elektronicznej w naszym kraju z tendencjami w krajach o najbardziej 
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rozwiniętym przemyśle wydawniczym i ocena szans zastosowania światowych rozwiązań w działalności wydawniczej; 
funkcjonowanie we współczesnej infrastrukturze rynku książki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (sprawdzian pisemny) 

Problemy dystrybucji  15       15 2 K_W02, K_W04, K_W05, 
K_W07, K_U03, K_U04, 
K_U09, K_K01, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Podczas zajęć wyjaśnia się pojęcie dystrybucji, charakteryzuje różne jej modele. Zajęcia prezentują działalność firm prowadzących 
handel hurtowy oraz inne aspekty dystrybucji książek. Omawiana jest ewolucja tego sektora – od dawnych kryzysów i wstrząsów, 
groźnych w przeszłości dla całej branży wydawniczo-księgarskiej, poprzez stadia sanacji, aż do obecnej stabilizacji i wyraźnej 
supremacji kilku silnych podmiotów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (prezentacja, praca pisemna) 

Trendy literackie a 
polityka wydawnicza 

 30       30 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W06 K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U09 K_K03, 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Celem zajęć jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem 
zawodu wydawcy i kreowaniem repertuaru wydawniczego. Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studentów w świat relacji między 
literaturą a rynkiem wydawniczym. Przedstawione zostaną podstawowe zasady doboru repertuaru wydawniczego w kontekście 
potrzeb rynku książki i profilu wydawnictwa, podstawowe zagadnienia z zakresu komparatystyki, zasady poszanowania własności 
intelektualnej na rynku książki. Uczestnicy zajęć nauczą się korzystać z  prac krytyczno- i historycznoliterackich, by orientować się 
w rozmaitości literatury (zwłaszcza współczesnej), analizować, oceniać, selekcjonować teksty – rozpoznawać ich wartość (lub jej 
brak) na potrzeby działalności wydawniczej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (sprawdzian pisemny, aktywność na zajęciach) 



20 
 

Marketing wydawniczy  15     15  30 4 K_W02; K_W04; K_W07 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_U09, K_K01, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Zapoznanie z zasadami i technikami marketingu wydawniczo-księgarskiego w działalności na rynku książki, metodologią 
marketingu (marketing mix 8P), klasyfikacją książek w kategoriach produktów, problematyką wyboru kanałów dystrybucji i działań 
promocyjnych, znaczeniem pogodzenia wymogów ekonomicznych z zasadami tradycyjnej kultury książki. Podczas zajęć studenci 
nabiorą umiejętności analizowania marketingowych uwarunkowań działalności wydawniczej, planowania i organizowania pracy 
indywidualnej i zespołowej, prowadzenia efektywnej komunikacji z otoczeniem biznesowym. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny lub ustny, projekt 

Przedmioty 
fakultatywne* 

        Min. 15  5 K_W03, K_W04, K_W08, 
K_U02; K_I03; K_U09; 
K_K02; K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Przedmioty obieralne. Treści programowe przedmiotów fakultatywnych koncentrują się na problematyce szeroko pojętej typografii, 
edytorstwie, zagadnieniach wydawniczo-księgarskich, sztuce książki, historii książki, pisma i kultury. Głównym założeniem oferty 
przedmiotów fakultatywnych jest z jednej strony pogłębienie wiedzy i umiejętności na temat zagadnień obecnych w programie 
studiów, z drugiej - na przedstawieniu kontekstu dla problemów poruszanych podczas zajęć regularnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę / egzamin 

Język obcy*         60 2 K_U05  

Treści programowe 

Przygotowanie studentów do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie  
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Wychowanie fizyczne*        30 30 0   

Treści programowe 

Utrzymanie i podnoszenie sprawności fizycznej. Forma zajęć zgodna z sylabusem przedmiotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 285 + min. 15 przedmioty fakultatywne 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1800  
 
 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Ekonomika 
wydawnicza książki i 
prasy 

 30       30 2 K_W02, K_W04, K_W06, 

K_W07 K_U01, K_U03, 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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K_U07, K_U08, K_K09 

K_K01, K_K03 

Treści programowe W ramach przedmiotu omawiane będą następujące zagadnienia: definiowanie rynków wydawniczych i nisz rynkowych; 
przedsiębiorstwo wydawnicze; e-książki; e-prasa; zarządzanie poszczególnymi etapami wydawniczymi, zarządzanie personelem, 
organizacja, strategie i techniki zarządzania, planowanie i polityka budżetowania; technologie cyfrowe w zarządzaniu i produkcji 
wydawniczej; marketing i sprzedaż, badania rynku, plan marketingowy, public relations; kanały sprzedaży; charakterystyka 
rynkowa wybranych sektorów wydawniczych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Proseminarium 
metodologiczne* 

  30      30 2 K_W02, K_W03, K_W06 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U09 K_K01, 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Uczestnicy proseminarium zapoznają się z  definicjami podstawowych pojęć jak nauka, proces badawczy, metodologia, z etapami 
procesu badawczego, podstawowymi założeniami przyjmowanymi w nauce, celami warunkującymi uprawianie nauk społecznych. 
Przedstawione zostaną różnorodne definicje metodologii, podkreślona i wyjaśniona jej rola oraz reguły stosowania. 
Zaprezentowane zostaną metody, techniki i narzędzia pracy naukowej w obszarze nauk społecznych. Studenci zapoznają się 
z  językiem specyficznym dla nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o mediach i komunikacji społecznej. 
W  ramach zajęć rozważane będą podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac dyplomowych ze szczególnym 
uwzględnieniem sporządzania przypisów, bibliografii załącznikowej oraz zbierania i opracowania materiału badawczego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (praca pisemna) 

Media 
społecznościowe w 
marketingu 
wydawniczym 

 15     15  30 3 K_W02, K_W05, K_W07, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U08, K_K03, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z zasadami i technikami z zakresu social media i digital marketingu oraz sposobami 
wykorzystania tych kanałów do promocji wydawnictwa i innych instytucji książki. Studenci poznają podstawowe formy komunikacji 
i  marketingu internetowego, takie jak różne formaty reklamy online, marketing w wyszukiwarkach, pozycjonowanie stron 
internetowych czy e-mail marketing. W efekcie będą przygotowani do działalności promocyjnej z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych: stworzenie bloga/vloga na zadany temat związany z produkcją wydawniczą, przeprowadzenie kampanii 
promocyjnej za pośrednictwem narzędzi społecznościowych i komunikacji elektronicznej, analiza zachowań sieciowych 
klientów/użytkowników oraz wykorzystanie tych danych do optymalizacji działań promocyjnych, a także operowanie danymi 
statystycznymi dotyczącymi Internetu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt; Inne (aktywność na zajęciach) 

Projektowanie 
publikacji 2 

    15  15  30 5 K_U07, K_U08, K_U09 
K_K03, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  1. Zasady projektowania publikacji, etapy prac od pracy koncepcyjnej po makietowanie).2. Zasady pracy nad publikacją i jej 
przygotowaniem do druku za pomocą specjalistycznego oprogramowania. 3. Zasady działania oprogramowania do tworzenia 
publikacji. 4. Zasady przygotowania materiałów do druku z uwzględnieniem profili koloru. 5. Specjalistyczna terminologia drukarska 
i wydawnicza.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny lub ustny, projekt; Inne (aktywność na zajęciach) 

Analiza wydawnicza    15     15 2 K_W02, K_W04, K_W05 
K_U03, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Zasady tworzenia estetycznych i funkcjonalnych publikacji. Kryteria oceny publikacji (graficzne i wydawnicze). Terminologia 
z  zakresu wydawniczego wyposażenia publikacji. Analiza wydawnicza publikacji historycznych i współczesnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, Inne (aktywność na zajęciach) 
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Zarządzanie projektem 
wydawniczym 

 7,5  7,5     15 2 K_W03, K_W04, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U02, 
K_U06, K_U07, K_U08 
K_K03, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Zajęcia dotyczą zasad funkcjonowania rynku książki, funkcjonowania redakcji w nowoczesnym wydawnictwie oraz monitoringu 
losów projektów wydawniczych, problematyki i zasad postępowania z typowymi i nietypowymi kwestiami dotyczącymi relacji 
edytora z autorem oraz z innymi działami wydawnictwa, zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 
stymulatorów rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (prezentacja, praca pisemna) 

Zagadnienia edycji 
prasy 

    15    15 2 K_W02, K_W040, 
K_W05, K_W06 K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07 
K_K02, K_K03, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Celem zajęć jest nauczenie studentów przeprowadzania krytycznej analizy oraz interpretacji kompozycji czasopisma i jego 
zawartości tekstowej pod kątem ich społecznego i kulturowego statusu. Uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami: 
główne kierunki rozwoju edytorstwa prasowego oraz tendencje we współczesnej praktyce wydawniczej; problematyka 
funkcjonowania czasopism; znaczenie instytucji czasopisma we współczesnym życiu kulturalnym i społecznym; terminologia 
prasowa; zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, Inne (aktywność na zajęciach) 

Przedmioty 
fakultatywne* 

        min. 10  5 K_U05 Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Przedmioty obieralne. Treści programowe przedmiotów fakultatywnych koncentrują się na problematyce szeroko pojętej typografii, 
edytorstwie, zagadnieniach wydawniczo-księgarskich, sztuce książki, historii książki, pisma i kultury. Głównym założeniem oferty 
przedmiotów fakultatywnych jest z jednej strony pogłębienie wiedzy i umiejętności na temat zagadnień obecnych w programie 
studiów, z drugiej - na przedstawieniu kontekstu dla problemów poruszanych podczas zajęć regularnych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Język obcy*          2 K_U05  

Treści programowe 

Zweryfikowanie kompetencji językowych studenta na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin B2 

Język obcy*        60 
lektor
at 

60 2 K_U05  

Treści programowe 

Przygotowanie studenta do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę  

Praktyka zawodowa*        60 
prakt
yki 

60 3 K_W02, K_W06, K_W07, 
K_U06, K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K03 
 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Student ma możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w instytucjach związanych z rynkiem książki (w szczególności 

w  wydawnictwach i redakcjach różnego typu, księgarniach, bibliotekach) oraz podmiotach prowadzących działalność wydawniczą, 

jak również poprzez własną pracę zawodową lub działalność gospodarczą, o ile umożliwiają one osiągnięcie celów i efektów 

kształcenia.  

Podczas praktyk studenci będą uczestniczyć w projektach wydawniczych oraz poznają dobre praktyki profesjonalisty działającego 
na rynku wydawniczym, poznają też funkcje, prawne i finansowe uwarunkowania oraz organizację instytucji wydawniczych, a także 
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ich rolę w kulturze współczesnej, warunki pracy w branży wydawniczej oraz zasady nawiązywania kontaktów zawodowych. 
Praktyki mają służyć zastosowaniu w realnej działalności zawodowej w branży wydawniczej wiedzy merytorycznej zdobytej 
podczas studiów, przygotowania do uczestnictwa w rynku pracy, pracy indywidualnej i grupowej pracownika rynku książki, 
realizacji różnorodnych zadań intelektualnych, technicznych, czy projektowych typowych dla branży wydawniczej.  

Student ma możliwość realizacji praktyk w miejscu wskazanym przez opiekuna praktyk z dostępnej listy podmiotów 

współpracujących w tym zakresie z Wydziałem lub w miejscu zaproponowanym przez siebie, o ile podmiot ten wyraża zgodę na 

przeprowadzenie praktyk, zostanie zaakceptowany przez opiekuna praktyk oraz podpisze z Uniwersytetem Warszawskim umowę 

określającą zakres i zasady współpracy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację praktyk u różnych pracodawców.  

Szczegółowe zasady realizacji praktyk reguluje Uchwała nr 25/2020 Rady Dydaktycznej  dla kierunków: architektura przestrzeni 

informacyjnych, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, publikowanie współczesne z dnia 5 października 2020 r. w sprawie 

zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na kierunku publikowanie współczesne. 

Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk zawodowych na podstawie stosownych dokumentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (dzienniczek praktyk, opinia opiekuna praktyk) 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 285 + min. 15 fakultety 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1800  
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Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Historia kultury (H)  30       30 4  K_W01, K_W04, K_W05, 
K_W07, K_W08, K_U03, 
K_U04, K_U06 K_K01, 
K_K02, K_K03 

Historia 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiotem zajęć są definicje i funkcje kultury, korzenie i ewolucja wybranych aspektów kultury polskiej i europejskiej, w tym 
zwłaszcza kultury książki i kultury czytelniczej, oraz ich wpływ na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw, najważniejsze 
zjawiska kulturowe na przestrzeni dziejów, najważniejsze instytucje polskiej kultury w kraju i na emigracji, ewolucja  kultury 
w  kontekście dostępności nauki, szkolnictwa oraz publicznych i niepublicznych instytucji kultury, w tym kultury książki, 
współczesne problemy cywilizacyjne i ich wpływ na zmiany kulturowe. 
K_W01, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_U03, K_U04, K_U06 K_K01, K_K02, K_K03 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny lub egzamin pisemny, Inne (aktywność na zajęciach) 

Problemy badawcze 
czytelnictwa 

 30       30 4 K_W01, K_04, K_W07, 
K_W08, K_U02, K_U04, 
K_U08, K_K03, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Podczas zajęć przedstawiona zostanie złożoność interpretacyjna czytelnictwa jako interdyscyplinarnego pola badawczego, 
omówiona metodologia wykorzystywana w badaniach czytelniczych, główne kierunki rozwoju czytelnictwa. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt,  Inne (aktywność na zajęciach) 

Publikacje cyfrowe      15  15  30 4 K_W02, K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U03,  K_U07, 
K_U08, K_U09, K_K03, 

K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  1. Terminologia oraz oprogramowanie dotyczące projektowania wydawnictw cyfrowych; 2. Cyfrowe procesy wydawnicze (od 
wypracowania koncepcji do umieszczenia publikacji w sklepach oraz analizy efektów ich dystrybucji); 3. Zasady zarządzania 
zasobami własności intelektualnej obowiązujące wydawców; 4. Opracowanie i przygotowanie tekstu i grafiki na potrzeby publikacji 
cyfrowej; 5. Stworzenie publikacji cyfrowej za pomocą odpowiedniego oprogramowania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt;  Inne (aktywność na zajęciach) 

Digitalizacja i 
udostępnianie 
dokumentów w 
cyfrowych bibliotekach, 
repozytoriach i 
archiwach 

    30    30 2 K_W02, K_W03 K_W06 
K_W07, K_U01 K_U03 
K_U04 K_U07 K_U09, 
K_K02, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Omówione zostaną takie zagadnienia jak rola bibliotek cyfrowych i repozytoriów w kulturze, edukacji i nauce, procedury i standardy 
tworzenia oraz funkcjonowania cyfrowych projektów służących digitalizacji i udostępnianiu dokumentów elektronicznych, różne 
typy, rodzaje i formy dokumentów  elektronicznych, prawne aspekty udostępniania cyfrowych kolekcji i obowiązujące w Polsce 
prawo autorskie, dozwolony użytek, ruch Open Access, wymogi prawne ochrony baz danych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt / Inne (praca na zajęciach) 

Metadane publikacji 2     30    30 2 K_W02, K_W05, K_W06, 
K_U02, K_U04,  K_U07, 

K_K02, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  Zasady opracowania rzeczowego różnego rodzaju wydawnictw, z wykorzystaniem literatury oraz odpowiednich 
standardów i narzędzi. Rola metadanych w funkcjonowaniu instytucji książki i zasobów sieciowych.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test,  Inne (aktywność na zajęciach) 
 

Technologie 
wydawnicze 

    30    30 3 K_W02, K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U3, K_U07, 
K_U08, K_U09 K_K01, 
K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Tematyka zajęć: rola i znaczenie przemian technologicznych i zasad funkcjonowania instytucji książki w warunkach permanentnej 
rewolucji informatycznej; różne grupy użytkowników informacji dziedzinowej; terminologia z zakresu funkcjonowania rynku książki; 
ramy prawne nowych technologii wydawniczych; wykorzystanie narzędzi nowych technologii wydawniczych (XML, Digital Rights 
Management, Creative Commons i inne), funkcjonowanie w infrastrukturze rynku książki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (prezentacja) 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie* 

        min. 30 6   

Treści programowe 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone są w sylabusie przedmiotu. 

 

Seminarium 
licencjackie* 

  30      30 5 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W06 K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U09 
K_K01, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: terminologia, metodologia, konstruowanie wypowiedzi, zasady 
tworzenia i redagowania tekstów naukowych, źródła – ich selekcja i weryfikacja, analiza materiału badawczego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie, Inne (praca pisemna / projekt) 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 + min. 30 przedmioty ogólnouniwersyteckie 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1800  
 

 
 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Raze
m: 

liczb
a  

godzi
n 

zajęć 

Raze
m: 

punk
ty 

ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

Wy
kła
d 

Ko
nw
ers
ato
riu
m 

Se
mi
na
riu
m 

Ćw
icz
eni
a 

La
bo
rat
ori
um 

Wa
rsz
tat
y 

Pr
oje
kt 

Inn
e 

Książki dla dzieci i 
młodzieży w dobie 
cyfryzacji 

 15       15 2 K_W02, K_W03, K_W05, 
K_W07 K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U06 K_K01, 
K_K02, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  Tematyka zajęć: najważniejsze współczesne formaty książki dziecięcej; czynniki kształtujące postać książki dla dzieci w XXI wieku; 
miejsce książki tradycyjnej pośród tzw. nowych mediów; trendy rozwojowe we współczesnym edytorstwie książek dla niedorosłych, 
związane z tym zjawiska czytelnicze; terminologia związana z nowymi modelami korzystania z mediów przez niedorosłych. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prezentacja, praca pisemna 

Książka w kulturze  30       30 4  K_W01, K_W-03, K_W04, 
K_W05, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_UU02, K_U04, 
K_U06, K_K01, K_K02, 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Omówiona zostanie kulturotwórcza rola książki, aspekty obecności książki w kulturze masowej poprzez jej różnorodne formy 
i  formaty, postrzeganie, postawy wobec niej oraz rolę w procesie komunikacji społecznej jako narzędzia utrwalania 
i  przekazywania myśli ludzkiej, historyczne uwarunkowania i teoretyczne koncepcje, w tym paradygmat badawczy i szkoły 
naukowe badań nad rolą książki w kulturze, interdyscyplinarność zjawisk książki i ich znaczenie cywilizacyjne, terminologia 
z  zakresu kultury książki. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny lub egzamin pisemny; Inne (aktywność na zajęciach) 

Społeczne 
oddziaływanie mediów 

 15     15  30 4 K_W02, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W08, K_U03, 
K_U04, K_U08, K_K03, 

K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest zdefiniowanie kultury oraz  mediów i ich funkcjonowania, omówienie norm i dobrych praktyk stosowanych 
w instytucjach medialnych i pokrewnych, uświadomienie odpowiedzialność za skutki działań podejmowanych w sferze mediów 
i  bliskich im  obszarach działalności zawodowej oraz uregulowania prawne i kodeksy etyczne normujące działania w sferze 
mediów i innych zawodach okołomedialnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, Inne (prezentacja) 
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Edycje bibliofilskie  15       15 2 K_W02, K_W03, K_W05, 
K_W07 K_U01, K_U03, 
K_U06) K_K01, K_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe Tematyką zajęć jest znaczenie bibliofilstwa dla kultury i nauki w ujęciu historycznym i współczesnym, wpływ bibliofilstwa na rozwój 
ruchu wydawniczego i księgarstwa, introligatorstwa i sztuki książki, definicje i rodzaje bibliofilstwa oraz edycji bibliofilskich oraz 
funkcjonowanie edycji bibliofilskich na współczesnym rynku książki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne, prezentacja, praca pisemna 

Projekt typograficzny      15  15  30 6 K_W03, K_W04, K_W08, 
K_U02; K_I03; K_U09; 
K_K02; K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Grupowe lub samodzielne przygotowanie projektu typograficznego z umiejętnym wykorzystaniem konwencji i zasad 
typograficznych poznanych podczas studiów (podsumowujący wiedzę i umiejętności). Uwzględnienie wszystkich etapów tworzenia 
projektu typograficznego (od koncepcji, poprzez adiustacje techniczną, opracowanie graficzne i tekstowe po przygotowanie 
projektu w formie gotowej do druku). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny lub egzamin pisemny, projekt; Inne (aktywność na zajęciach) 

Przedmioty 
fakultatywne* 

  30      Min. 15  5 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W06 K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U09 
K_K01, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Przedmioty obieralne. Treści programowe przedmiotów fakultatywnych koncentrują się na problematyce szeroko pojętej typografii, 
edytorstwie, zagadnieniach wydawniczo-księgarskich, sztuce książki, historii książki, pisma i kultury. Głównym założeniem oferty 
przedmiotów fakultatywnych jest z jednej strony pogłębienie wiedzy i umiejętności na temat zagadnień obecnych w programie 
studiów, z drugiej - na przedstawieniu kontekstu dla problemów poruszanych podczas zajęć regularnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę / egzamin 
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Seminarium 
licencjackie* 

  30      30 7 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W06 K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U09 
K_K01, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: terminologia, metodologia, konstruowanie wypowiedzi, zasady 
tworzenia i redagowania tekstów naukowych, źródła – ich selekcja i weryfikacja, analiza materiału badawczego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie, praca dyplomowa 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 135 + min. 15 przedmioty fakultatywne 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1800  
 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 

kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne Nauki o komunikacji społecznej i mediach 67% 

Nauki socjologiczne 1% 

Nauki humanistyczne Historia 4% 

Językoznawstwo 3% 

”. 
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Załącznik nr 34 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 122 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

PROGRAM STUDIÓW 

publikowanie współczesne  

nazwa kierunku studiów publikowanie współczesne 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Modern Publishing 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 poziom 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia niestacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

94,5 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

14 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

81% Nauki o komunikacji społecznej i mediach 

Nauki socjologiczne 5%  

Nauki humanistyczne 

Historia 7%  

Językoznawstwo 7%  

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 specyfikę przedmiotową i metodologiczną edytorstwa jako subdyscypliny bibliologii i informatologii  P6S_WG 

K_W02 terminologię ogólną i szczegółową z zakresu edytorstwa bibliologicznego i księgoznawstwa i dyscyplin 
pokrewnych właściwych dla kierunku studiów 

P6S_WG 
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K_W03 metody i teorie badawcze stosowane w edytorstwie bibliologicznym i księgoznawstwie w ujęciu historycznym 
i  współczesnym; zna historię rozwoju edytorstwa na przestrzeni wieków, jego rolę w kulturze i nauce 

P6S_WG 

K_W04 wybrane metody i teorie badawcze stosowane w dyscyplinach pokrewnych właściwych dla kierunku studiów 
w  ujęciu historycznym i współczesnym 

P6S_WG 

K_W05 metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych z obszaru 
bibliologii i informatologii a w szczególności edytorstwa oraz innych dyscyplin właściwych dla kierunku studiów 

P6S_WG 

K_W06 zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości na rynku wydawniczym 

P6S_WK 

K_W07 zasady działania systemów i instytucji działających na rynku książki w obszarze tradycyjnym jak i cyfrowym P6S_WK 

K_W08 Dylematy współczesnej cywilizacji w odniesieniu do kontekstu historii i współczesności piśmiennictwa i innych 
form wydawniczych 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy 
tych informacji z zakresu edytorstwa bibliologicznego i księgoznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych 
właściwych dla kierunku studiów. 
 

P6S_UW 

K_U02 formułować i analizować problemy badawcze, dobierać właściwe metody i narzędzia ich rozwiązania, w tym 
technik informacyjno-komunikacyjnych, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu edytorstwa bibliologicznego 
i  księgoznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych właściwych dla kierunku studiów 

P6S_UW 

K_U03 przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację instytucji, obiektów i usług rynku książki uwzględniając 
specyfikę potrzeb i uwarunkowań obsługiwanego przez nie środowiska, z zastosowaniem typowych metod 
pozwalających na  ocenę ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym 

P6S_UW 

K_U04 przedstawić merytoryczną argumentację z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, 
prezentować wyniki badań, formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania w zakresie bibliologii 
i informatologii, a w szczególności edytorstwa bibliologicznego, w języku polskim 

P6S_UK 

K_U05 przedstawić merytoryczną argumentację, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych 
autorów, prezentować wyniki badań, formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania w zakresie 
bibliologii i informatologii a w szczególności edytorstwa bibliologicznego w języku obcym na poziomie B2 

P6S_UK 

K_U06 popularyzować wiedzę o instytucjach i obiektach związanych z rynkiem książki, ich zasobach i usługach P6S_UK 
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K_U07 planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole P6S_UO 

K_U08 uczestniczyć w pracy zespołowej (także w zespołach interdyscyplinarnych), pełniąc w niej różne role P6S_UO 

K_U09 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie P6S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznej oceny wiedzy własnej na temat funkcjonowania rynku książki szczególnie w aspekcie edytorstwa 
bibliologicznego, oraz korzystania z opinii ekspertów 

P6S_KK  

K_K02 inicjowania i aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa piśmienniczego 

P6S_KO  

K_K03 identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu wydawcy P6S_KR  

K_K04 Dbałości o dorobek i tradycje zawodów związanych z rynkiem wydawniczym P6S_KR  

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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–  Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

(tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów odrębnie) 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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: 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y
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ła

d
 

K
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w
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k

t 
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n

e
 

Podstawy typografii 

 20       20 4 K_W01, K_W03, K_W05, 
K_U02, K_U03, K_U09, 
K_K02, K_K03, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone typografii w ujęciu historycznym i współczesnym, podczas których omawiane są różne definicje typografii oraz 
zasady kształtowania publikacji od problematyki makrotypografii (projektowanie układu publikacji, jej formy i materiał) po typografię 
detalu (mikrotypograficzne wyposażenie książki), aż do procesów przygotowania publikacji do druku. Podejmowane będą także 
zagadnienia morfologii książki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny lub egzamin pisemny 

Aspekty prawne 
działalności 
wydawniczej 

 10       10 2 K_W02, K_W04, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U09, 
K_K02, K_03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  W ramach przedmiotu omawiane będą następujące zagadnienia: przedmiot prawa autorskiego i pojęcie utworu; treść prawa 
autorskiego i okresy ochronny różnych typów utworów; wyjątki od prawa autorskiego i domena publiczna; prawa wydawcy: 
pokrewne prawa autorskie dla pierwszych wydań i wydań krytycznych; typy umów wydawniczych: umowy licencyjne i umowy 
o  przeniesienie majątkowych praw autorskich; ochrona technicznych zabezpieczeń utworów; prawne ograniczenia wolności słowa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Pismo tradycja i 
współczesność 

15   20     35 5 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W06, K_W08, K_U01, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_K02, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

W zakres omawianych zagadnień wchodzi: terminologia związana z pismem (typografią), szczegółowa analiza budowy pisma; 
obowiązujące na świecie klasyfikacje; różne kroje pism – od klasycznych po współczesne; zasad doboru kroju pisma do 
wybranego typu publikacji; mikroczytelność i mikrotypografia (wybór stopnia pisma szerokości interlinii, łamu, ocena kerningu 
i  trackingu); skład i ortotypografia – prawidłowe stosowanie dywizów, półpauz, cudzysłowów, apostrofów, liczb itp., a także 
uszlachetnianie publikacji ważnymi, choć niedostrzeganymi przez amatorów elementami, takimi jak cyfry nautyczne, ligatury, 
inicjały i in. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny lub egzamin pisemny 

Strategie wyszukiwania 
informacji 

   10     10 2 K_W01, K_W02, K_W05 
K_U01, K_U02, K_U07 
K_K01, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Kurs ma na celu zwiększenie efektywności wyszukiwania informacji w Internecie poprzez realizację następujących treści: 
precyzyjne określanie potrzeb informacyjnych: ich werbalizację, przekształcenie na instrukcje zrozumiałą dla systemów 
wyszukujących (znalezienie właściwych słów kluczowych i połączenie ich odpowiednimi operatorami Boole’a); wartościowe źródła 
informacji w Internecie (naukowe, statystyczne, biznesowe); tworzenie strategii wyszukiwawczej właściwej dla tematu 
wyszukiwania; Poprawna ocena wiarygodności znalezionych informacji; różne typy oprogramowania, które ułatwiają pracę 
z  wynikami wyszukiwania; korzystanie z menedżerów bibliograficznych; właściwe cytowanie źródeł. Zajęcia będą kładły nacisk na 
ćwiczenia praktyczne: wyszukiwanie i pracę z wyszukanymi informacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 
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Źródła informacji w 
pracy wydawniczej 

 15       15 2 K_W02, K_W05, K_W06, 
K_W07 K_U03, K_U04, 
K_U06, K_U07 K_K01, 
K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Na zajęciach zostaną omówione następujące zagadnienia: analiza zawartości, struktury i grupy docelowej poszczególnych typów 
źródeł informacji drukowanej (czasopisma drukowane – polskie i obce); elektroniczne źródła informacji: polskie i zagraniczne 
wortale poświęcone książkom i działalności wydawniczej; media społecznościowe jako źródło informacji w biznesie wydawniczym. 
Badania czytelnictwa, badania naukowe jako źródła informacji w biznesie wydawniczym. Dyskusje:listy bestsellerów jako źródła 
informacji w biznesie wydawniczym; czy czasopisma profesjonalne mają przyszłość. Spotkania z profesjonalistami działającymi na 
rynku książki: z osobą prowadzącą badania marketingowe i z redaktorem czasopisma profesjonalnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, Inne (prezentacja) 

Problemy badawcze 
edytorstwa 
bibliologicznego 

 10       10 2  K_W01, K_W02, K_W05, 
K_U02, K_U04, K_K01 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Studenci poznają specyfikę przedmiotową i metodologiczną edytorstwa bibliologicznego jako dyscypliny naukowej Celem zajęć jest 
zapoznanie słuchaczy z problematyką badawczą edytorstwa bibliologicznego w ujęciu historycznym oraz współczesnym, 
z  podstawową terminologią, najważniejszymi tradycjami i współczesnymi obszarami badawczymi, źródłami informacji, trendami 
badawczymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny lub egzamin pisemny 

Propedeutyka kultury 
języka (H) 

10   10     20 3 K_W02, K_W04 K_U03, 
K_U06, K_U09 K_K02, 
K_K04 

Językoznawstwo 

Treści programowe 

Język i jego funkcje. Właściwe użycie języka. Kultura języka. System, norma, uzus. Poprawność w obrębie wszystkich poziomów 
języka. Kryteria poprawności językowej. Sprawność językowa. Stan współczesnej polszczyzny i tendencje rozwojowe. Typy błędów 
językowych – przyczyny i mechanizmy ich popełniania. Zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny – charakterystyka wybranych 
stylów funkcjonalnych. Poradnictwo językowe – wersja tradycyjna i elektroniczna. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test; Inne (prezentacja)  

Podstawy organizacji i 
zarządzania 

 10       10 2 K_W07, K_U02, K_U03, 
K_U07, K_K03 
 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studenta w problematykę organizacji i zarządzania w podmiotach rynku wydawniczego. 
Tematyka prezentowana podczas wykładów dotyczy historii w zakresie organizacji i zarządzania, uwzględniającej różne nurty 
i  działające w nich szkoły. Kolejne wykłady poświęcone są przedstawieniu poszczególnych funkcji składających się na 
zarządzanie: procesy decyzyjne i proces planowania, organizowanie, sprawy pracownicze, kierowanie zachowaniami 
organizacyjnymi, zarządzanie uczestniczące i Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM), problemy kultury organizacyjnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne 

       10 (e-
learni
ng) 

10 2 K_W02, K_W04, K_W06, 
K_W07 K_U01, K_U02, 
K_U07, K_U09 K_K03, 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

W zależności od poziomu wiedzy i umiejętności studentów, poruszane będą następujące kwestie.  Podstawy technik 
informatycznych i komunikacyjnych - podstawowa wiedza dotycząca głównych założeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej 
(ICT) oraz znajomość poszczególnych elementów wchodzących w skład komputera. Użytkowanie komputera - znajomość obsługi 
komputera osobistego. Możliwości wykorzystania technik komputerowych w codziennej pracy. Przetwarzanie tekstów - umiejętność 
komputerowego przetwarzania tekstów. Arkusze kalkulacyjne - znajomość ogólnych zasad pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. 
Tworzenie formuł, użycie funkcji, wykresy. Bazy danych - umiejętność przetwarzania zbiorów danych. Wyszukiwanie. Algebra 
Boole’a. Grafika prezentacyjna - umiejętność korzystania z dostępnych programów do przygotowywania prezentacji. 
Rozmieszczenie elementów na ekranie, grafika, dźwięk. Nawigacja w sieci Internet - znajomość poszczególnych usług dostępnych 
w sieciach rozległych. WWW, e-mail, listy dyskusyjne, fora, FTP. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 
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Język obcy*        20 
lektor
at 

20 2 K_U05  

Treści programowe 

Przygotowanie studentów do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie  

Przedmioty 
fakultatywne* 

        min. 10 3 K_W03, K_W04, K_W08, 
K_U02; K_I03; K_U09; 
K_K02; K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Przedmioty obieralne. Treści programowe przedmiotów fakultatywnych koncentrują się na problematyce szeroko pojętej typografii, 
edytorstwie, zagadnieniach wydawniczo-księgarskich, sztuce książki, historii książki, pisma i kultury. Głównym założeniem oferty 
przedmiotów fakultatywnych jest z jednej strony pogłębienie wiedzy i umiejętności na temat zagadnień obecnych w programie 
studiów, z drugiej - na przedstawieniu kontekstu dla problemów poruszanych podczas zajęć regularnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę / egzamin 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 K_W02, K_W06, K_U01, 

K_U03, K_U09 

 

 

Treści programowe 

Pojęcie prawa własności intelektualnej. Przedmiot ochrony prawa autorskiego – utwór. Utwory zależne a utwory inspirowane.  
Przedmioty ochrony praw pokrewnych – artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy, nadania programów radiowych 
i  telewizyjnych, pierwsze wydania i wydania naukowe lub krytyczne. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych. Podmioty praw 
autorskich – twórcy i ich pracodawcy. Osobiste a majątkowe prawa autorskie. Umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw 
majątkowych, wolne licencje. Odpowiedzialność karna i cywilna za naruszenie praw autorskich, plagiat 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 
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Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 

4        4 0,5 K_W04, K_U01, K_U09, 
K_K01 

 

Treści programowe 

Zapoznanie studentów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 168 + min. 10 przedmioty fakultatywne 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 970  
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Estetyka książki i prasy  10       10 2 K_W02, K_W03, K_W05, 
K_W07, K_U03, K_U04, 
K_U06, K_U07, K_K02, 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiotem I części zajęć jest prezentacja książki jako przedmiotu sztuki w perspektywie historycznej. Poruszane są następujące 
zagadnienia: 1. Kształtowanie kanonu estetycznego. Zakres sztuki książki. Sztuka książki a sztuka pisania i sztuka drukarska. 
Relacje między sztuką a techniką; 2. Kierunki i stan badań w zakresie sztuki książki. 3. Zdobnictwo rękopisów i druków / ilustracje. 
4. Estetyka książki w konkretnym okresie historycznym (średniowiecze-XIX w.). 5. Piękna książka w Europie i Polsce. 
Część 2: Typografia współczesnej książki. Książka artystyczna - pojęcie i definiowanie terminu. Twórcy książki awangardowej 
i  artystycznej na świecie i w Polsce. Okładka, obwoluta, karty tytułowe jako wyróżniki książki współczesnej. Znaczenie ilustracji dla 
estetyki współczesnej książki. Sztuka książki dla dzieci i młodzieży. Charakterystyka współczesnych wydawnictw edytorsko 
doskonałych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt; Inne (prezentacja) 

Historia druku 20   20     40 5 K_W01, K_W03, K_W05, 
K_W07, K_W08, K_U01, 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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K_U03, K_U04, K_U06, 
K_U07, K_K02, K_K04 

Treści programowe  

Stan i problematyka badań nad historią książki drukowanej. Książka ksylograficzna i problem wynalazku druku. Oficyna Jana 
Gutenberga i jej produkcja. Czynniki wpływające na rozwój drukarstwa europejskiego w XV wieku. Drukarstwo w XVI–XVIII w. na 
świecie i w Polsce. Wpływ na życie książki postępu technicznego. Książka w XIX w. Sytuacja książki w Polsce w okresie zaborów. 
Książka polska na obczyźnie w XIX i XX w. Książka w dwudziestoleciu międzywojennym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny lub egzamin ustny, test 

Warsztaty z pisania 
tekstów użytkowych 
(H) 

     10   10 2 K_W02, K_W04 K_U01, 
K_U04, K_U07 K_K01, 
K_K04 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Przedmiot zapoznaje studentów z pojęciem tekstów użytkowych i zasadami ich redagowania. Poza wiadomościami teoretycznymi 
studenci otrzymają także praktyczne wskazówki na temat redagowania wybranych gatunków tekstów wraz z przykładami 
rozwiązań różnorodnych problemów językowych i stylistycznych.  
Pojęcie tekstów użytkowych. Gatunki pisane i gatunki mówione. Wybrane zagadnienia z problematyki stylu: styl, odmiany i style 
współczesnej polszczyzny. Typologie gatunków wypowiedzi. Kompozycja i spójność wypowiedzi językowej. Strategiczne pozycje 
tekstowe: tytuł, śródtytuł, akapit jako jednostka tekstu. Etapy pracy nad tekstem – pisanie, redakcja, korekta. Praca z/nad 
wybranymi tekstami użytkowymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna; Inne (aktywność na zajęciach) 

Metadane publikacji 1     10    10 2 K_W02, K_W05, K_W07 
K_U03, K_U07 K_K02, 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Podczas zajęć student pozna zasady formalnego przygotowania wydawnictw ciągłych, dokumentów elektronicznych 
i  audiowizualnych z wykorzystaniem literatury i odpowiednich norm bibliograficznych, rolę metadanych w funkcjonowaniu instytucji 
książki i zasobów sieciowych. Będzie potrafił wykonać opis formalny książki i innych dokumentów z wykorzystaniem norm 
bibliograficznych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Wstęp do socjologii   10       30 2  K_W02, K_W04, K_W05, 
K_W08, K_U01, K_U02, 
K_U04 K_K01, K_K04 

Nauki socjologiczne 

Treści programowe  

Podczas zajęć student pozna podstawowe zjawiska i procesy występujące w społeczeństwie tradycyjnym i współczesnym; 
struktury społeczne, mechanizmy rozwoju społecznego, jaki dokonał się w XX w. i zachodzi w XXI w.; najważniejsze teorie 
socjologiczne, terminologię z zakresu nauk społecznych. Będzie potrafił wskazać dynamicznie zmieniające się zależności 
występujące między mediami i społeczeństwami w kontekście tworzenia się zmediatyzowanego społeczeństwa globalnego; 
przedstawić najnowsze ujęcia teoretyczne i propozycje interpretacji w odniesieniu do teorii rozwoju społecznego; wskazać relacje 
pomiędzy sferą prywatną i sferą publiczną oraz ich wpływ na zachowania społeczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca pisemna / sprawdzian 

Zagadnienia 
wydawniczo-
księgarskie 

10   10     20 4 K_W03, K_W07, K_W08, 

K_U01, K_U03, K_K03, 

K_K_04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Uwarunkowania transformacji systemowej polskiego ruchu wydawniczego na początku lat 90. XX w. Rozważania dotyczące 
najważniejszych tendencji na polskim rynku książki po 1989 r. Charakterystyka działalności największych firm wydawniczych. Obcy 
kapitał na polskim rynku książki. Popyt i podaż na rynku książki, skuteczne i nieskuteczne próby ograniczenia nadprodukcji, próby 
stymulowania popytu. 
Ćwiczenia mają na celu zetknięcie studentów z najważniejszymi aspektami funkcjonowania polskiego rynku książki. 
W trakcie zajęć studenci mają możność zetknięcia się z najważniejszymi zjawiskami we współczesnym ruchu wydawniczym (np. 
zmniejszenie zainteresowania publiczności tradycyjną książką, publikowanie elektroniczne, polaryzacja ruchu wydawniczego – 
konsolidacja dużych wydawnictw, a jednocześnie powstawanie plejady małych firm niezależnych, zastosowanie Internetu do 
działań handlowych i promocyjnych etc.). Szczególny nacisk podczas zajęć kładziony jest na zagadnienia marketingu na rynku 
książki. Dyskutowane są także klasyczne problemy handlu księgarskiego detalicznego (np. cena zbytu vs cena katalogowa) jak 
również te,, które są stosunkowo nowe (np. sieci księgarskie vs. niezależne księgarnie). Na zajęciach prezentowane są także 
zagadnienia handlu hurtowego (np. zmiana tradycyjnego konceptu hurtu księgarskiego w stronie modelu dystrybucyjnego). 
Zagadnienia natury bardziej ogólne: rola państwa w biznesie książkowym (czy książka i podmioty związane z jej obrotem powinny 
cieszyć się szczególną opieką państwa – ulgi, dopłaty, specjalne ustawy jak J. Langa etc.). 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny lub egzamin pisemny; sprawdzian pisemny, Inne (aktywność na zajęciach) 

Podstawy grafiki 
komputerowej 

    20    20 2 K_W02, K_W05, K_W06, 
K_W07 K_U03, K_U07, 
K_U08, K_U09 K_K03, 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Studenci poznają zasady i metody tworzenia grafiki komputerowej przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, zasady 
działania oprogramowania do tworzenia grafiki komputerowej, terminologię drukarską i wydawniczą, będą potrafili cyfrowo 
przetworzyć obraz, opracować grafikę na potrzeby druku oraz publikacji cyfrowej  zgodnie z normami pragmatycznymi 
i  estetycznymi oraz rozwiązywać problemy pojawiające się na etapie projektu oraz produkcji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt / aktywność na zajęciach 

Projektowanie 
systemów zarządzania 
bazami danych 
wydawnictw  

    10    10 2 K_W02, K_W5, K_W07, 
K_U01, K_U03, K_U4, 
K_K02, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot stanowi wprowadzenie w problematykę relacyjnych baz danych dla potrzeb firm wydawniczych. Przedstawia 
zagadnienia związane z projektowaniem systemów bazodanowych, od postawienia problemu (analizy potrzeb), aż po 
implementację systemu zarządzania bazą danych wydawnictw i jego optymalizacją. 1. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych. 
2. System zarządzania bazą danych. 3. Architektura klient-serwer. 4. Wprowadzeniem do języka SQL. 5. Język definiowania pytań. 
6. Manipulowanie danymi. 7. Projektowanie baz danych: model koncepcyjny i logiczny. 8. Implementacja bazy danych: tworzenie 
tabel, powiązania, manipulowanie tabelami, import danych. 9. Zaawansowane przetwarzanie danych. 10. Zarządzanie 
uprawnieniami: tworzenie użytkowników i grup użytkowników. 11. Normalizacja. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt / aktywność na zajęciach 

Język obcy*        20 
lektor
at 

20 2 K_U05  
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Treści programowe  

Przygotowanie studentów do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie  

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie* 

        Min. 15 3   

Treści programowe  

Przedmioty obieralne. Przedmioty ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści 

uzupełniające główne treści kształcenia. 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone są w sylabusie przedmiotu. 

Praktyka zawodowa*        30 
prakt
yki  

30 3 (K_W02, K_W06, 
K_W07), (K_U06, K_U07, 
K_U08) (K_K01, K_K03) 
 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

P Student ma możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w instytucjach związanych z rynkiem książki (w szczególności 

w  wydawnictwach i redakcjach różnego typu, księgarniach, bibliotekach) oraz podmiotach prowadzących działalność wydawniczą, 

jak również poprzez własną pracę zawodową lub działalność gospodarczą, o ile umożliwiają one osiągnięcie celów i efektów 

kształcenia.  

Podczas praktyk studenci będą uczestniczyć w projektach wydawniczych oraz poznają dobre praktyki profesjonalisty działającego 
na rynku wydawniczym, poznają też funkcje, prawne i finansowe uwarunkowania oraz organizację instytucji wydawniczych, a także 
ich rolę w kulturze współczesnej, warunki pracy w branży wydawniczej oraz zasady nawiązywania kontaktów zawodowych. 
Praktyki mają służyć zastosowaniu w realnej działalności zawodowej w branży wydawniczej wiedzy merytorycznej zdobytej 
podczas studiów, przygotowania do uczestnictwa w rynku pracy, pracy indywidualnej i grupowej pracownika rynku książki, 
realizacji różnorodnych zadań intelektualnych, technicznych, czy projektowych typowych dla branży wydawniczej.  
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Student ma możliwość realizacji praktyk w miejscu wskazanym przez opiekuna praktyk z dostępnej listy podmiotów 

współpracujących w tym zakresie z Wydziałem lub w miejscu zaproponowanym przez siebie, o ile podmiot ten wyraża zgodę na 

przeprowadzenie praktyk, zostanie zaakceptowany przez opiekuna praktyk oraz podpisze z Uniwersytetem Warszawskim umowę 

określającą zakres i zasady współpracy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację praktyk u różnych pracodawców.  

Szczegółowe zasady realizacji praktyk reguluje Uchwała nr 25/2020 Rady Dydaktycznej  dla kierunków: architektura przestrzeni 

informacyjnych, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, publikowanie współczesne z dnia 5 października 2020 r. w sprawie 

zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na kierunku publikowanie współczesne. 

Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk zawodowych na podstawie stosownych dokumentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (dzienniczek praktyk, opinia opiekuna praktyk) 

Zajęcia terenowe      6   6 1 K_W05, K_W06, K_W07, 
K_W09, K_U09, K_U10, 
K_U11, K_U15, K_K03, 
K_K05 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Poznanie wybranych instytucji kultury, związanych z kulturą książki szczególnie sztuką książki oraz dawnych i współczesnych 
technik drukarskich. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (aktywność na zajęciach) 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 206 + min. 15 przedmioty ogólnouniwersyteckie 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 970 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Naukoznawstwo (H)  20       20 4  K_W04, K_W08, K_U03, 
K_U04, K_K01 

Historia 

Treści programowe  

Konwersatorium prezentujące najważniejsze etapy w rozwoju nauki w Polsce i świecie. Klasyfikacje nauk jak czynnik porządkujący 
naukę. Finansowanie nauki jako element dynamizujący lub zwalniający rozwój nauk humanistycznych i ścisłych. Teorie rozwoju 
nauki jako sposób dynamizowania wszystkich nauk. Naukometria wsparcie dla oceny ilości i jakości edukacji na świecie. Ustawa 
o  szkolnictwie wyższym jako czynnik porządkujący i organizujący naukę. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny lub egzamin pisemny;  Inne (aktywność na zajęciach) 

Projektowanie 
publikacji 1 

    10  10  20 4 K_W02, K_W05, K_W06, 
K_W07 K_U03, K_U07, 
K_U08, K_U09 K_K03, 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  1. Zasady pracy nad publikacją i jej przygotowaniem do druku za pomocą specjalistycznego oprogramowania. 2. Zasady działania 
oprogramowania do tworzenia publikacji. 3. Zasady przygotowania materiałów do druku z uwzględnieniem profili koloru. 4. 
Specjalistyczna terminologia drukarska i wydawnicza 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt; Inne (aktywność na zajęciach) 

Praktyczna 
polszczyzna w 
tekstach użytkowych 
(H) 

   20     20 3 K_W02, K_W04, K_W06 
K_U01, K_U04, K_U07 
K_K03, K_K04) 

Językoznawstwo 

Treści programowe  Uczestnicy zajęć zapoznają się z ogólnymi zasadami i normami języka polskiego oraz kryteriami poprawności językowej, typami 
błędów językowych, zróżnicowaniem stylistycznym polszczyzny w kontekście zasad komunikacji językowej w różnego rodzaju 
tekstach, działaniem programów komputerowych mających zastosowanie w pracy redakcyjnej, wymogami prawnymi odnoszącymi 
się do kwestii dozwolonego użytku. Nauczą się opracowywać teksty zgodnie z normą językową, samodzielnie analizować i oceniać 
zjawiska językowe w tekstach użytkowych przydatnych w pracy wydawniczej, korzystać z różnego typu słowników, baz danych, 
wydawnictw poprawnościowych i innych źródeł wiedzy o języku, łączyć w swej działalności wiedzę o języku z wnioskami 
wynikającymi z analizy zachodzących przemian kulturowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna, Inne (aktywność na zajęciach) 

Formy książki 
elektronicznej i jej 
obieg 

 10       10 3 K_W02, K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U03, K_U04, 
K_U09, K_K02, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Tematyka zajęć: rozpoznawanie sytuacji wszelkich produktów w formie elektronicznej (ze szczególnym uwzględnieniem e-books) 
na rynku książki; podstawy terminologii związanych z książką elektroniczną i jej funkcjonowaniem w obiegu wydawniczym; zasady 
rządzące popytem na nowe media oraz zagadnienia związane z ochroną własności przemysłowej i prawa autorskiego; krytyczna 
analiza oraz interpretacja funkcjonowania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, rozpowszechnianiem i gromadzeniem 
książek elektronicznych; porównanie sytuacji książki elektronicznej w naszym kraju z tendencjami w krajach o najbardziej 
rozwiniętym przemyśle wydawniczym i ocena szans zastosowania światowych rozwiązań w działalności wydawniczej; 
funkcjonowanie we współczesnej infrastrukturze rynku książki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (sprawdzian pisemny) 
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Problemy dystrybucji  10       10 2 K_W02, K_W04, K_W05, 
K_W07, K_U03, K_U04, 
K_U09, K_K01, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Podczas zajęć wyjaśnia się pojęcie dystrybucji, charakteryzuje różne jej modele. Zajęcia prezentują działalność firm prowadzących 
handel hurtowy oraz inne aspekty dystrybucji książek. Omawiana jest ewolucja tego sektora – od dawnych kryzysów i wstrząsów, 
groźnych w przeszłości dla całej branży wydawniczo-księgarskiej, poprzez stadia sanacji, aż do obecnej stabilizacji i wyraźnej 
supremacji kilku silnych podmiotów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (prezentacja, praca pisemna) 

Trendy literackie a 
polityka wydawnicza 

 20       20 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W06 K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U09 K_K03, 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Celem zajęć jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem 
zawodu wydawcy i kreowaniem repertuaru wydawniczego. Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studentów w świat relacji między 
literaturą a rynkiem wydawniczym. Przedstawione zostaną podstawowe zasady doboru repertuaru wydawniczego w kontekście 
potrzeb rynku książki i profilu wydawnictwa, podstawowe zagadnienia z zakresu komparatystyki, zasady poszanowania własności 
intelektualnej na rynku książki. Uczestnicy zajęć nauczą się korzystać z  prac krytyczno- i historycznoliterackich, by orientować się 
w rozmaitości literatury (zwłaszcza współczesnej), analizować, oceniać, selekcjonować teksty – rozpoznawać ich wartość (lub jej 
brak) na potrzeby działalności wydawniczej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (sprawdzian pisemny, aktywność na zajęciach) 

Marketing wydawniczy  10     10  20 4 K_W02; K_W04; K_W07 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_U09, K_K01, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Zapoznanie z zasadami i technikami marketingu wydawniczo-księgarskiego w działalności na rynku książki, metodologią 
marketingu (marketing mix 8P), klasyfikacją książek w kategoriach produktów, problematyką wyboru kanałów dystrybucji i działań 
promocyjnych, znaczeniem pogodzenia wymogów ekonomicznych z zasadami tradycyjnej kultury książki. Podczas zajęć studenci 
nabiorą umiejętności analizowania marketingowych uwarunkowań działalności wydawniczej, planowania i organizowania pracy 
indywidualnej i zespołowej, prowadzenia efektywnej komunikacji z otoczeniem biznesowym. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny lub ustny, projekt 

Przedmioty 
fakultatywne* 

        min. 10 5 K_W03, K_W04, K_W08, 
K_U02; K_I03; K_U09; 
K_K02; K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Przedmioty obieralne. Treści programowe przedmiotów fakultatywnych koncentrują się na problematyce szeroko pojętej typografii, 
edytorstwie, zagadnieniach wydawniczo-księgarskich, sztuce książki, historii książki, pisma i kultury. Głównym założeniem oferty 
przedmiotów fakultatywnych jest z jednej strony pogłębienie wiedzy i umiejętności na temat zagadnień obecnych w programie 
studiów, z drugiej - na przedstawieniu kontekstu dla problemów poruszanych podczas zajęć regularnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę / egzamin 

Język obcy*        20 
lektor
at 

20 2 K_U05  

Treści programowe 

Przygotowanie studentów do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 146 + min. 10 przedmioty fakultatywne 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 970  

 

Rok studiów: drugi 
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Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Ekonomika 
wydawnicza książki i 
prasy 

 10       10 2 K_W02, K_W04, K_W06, 

K_W07 K_U01, K_U03, 

K_U07, K_U08, K_K09 

K_K01, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe W ramach przedmiotu omawiane będą następujące zagadnienia: definiowanie rynków wydawniczych i nisz rynkowych; 
przedsiębiorstwo wydawnicze; e-książki; e-prasa; zarządzanie poszczególnymi etapami wydawniczymi, zarządzanie personelem, 
organizacja, strategie i techniki zarządzania, planowanie i polityka budżetowania; technologie cyfrowe w zarządzaniu i produkcji 
wydawniczej; marketing i sprzedaż, badania rynku, plan marketingowy, public relations; kanały sprzedaży; charakterystyka 
rynkowa wybranych sektorów wydawniczych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Proseminarium 
metodologiczne* 

  20      20 2 K_W02, K_W03, K_W06 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U09 K_K01, 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Uczestnicy proseminarium zapoznają się z  definicjami podstawowych pojęć jak nauka, proces badawczy, metodologia, z etapami 
procesu badawczego, podstawowymi założeniami przyjmowanymi w nauce, celami warunkującymi uprawianie nauk społecznych. 
Przedstawione zostaną różnorodne definicje metodologii, podkreślona i wyjaśniona jej rola oraz reguły stosowania. 
Zaprezentowane zostaną metody, techniki i narzędzia pracy naukowej w obszarze nauk społecznych. Studenci zapoznają się 
z  językiem specyficznym dla nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o mediach i komunikacji społecznej. 
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W  ramach zajęć rozważane będą podstawowe problemy występujące przy pisaniu prac dyplomowych ze szczególnym 
uwzględnieniem sporządzania przypisów, bibliografii załącznikowej oraz zbierania i opracowania materiału badawczego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (praca pisemna) 

Media 
społecznościowe w 
marketingu 
wydawniczym 

 10     5  15 3 K_W02, K_W05, K_W07, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U08, K_K03, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z zasadami i technikami z zakresu social media i digital marketingu oraz sposobami 
wykorzystania tych kanałów do promocji wydawnictwa i innych instytucji książki. Studenci poznają podstawowe formy komunikacji 
i  marketingu internetowego, takie jak różne formaty reklamy online, marketing w wyszukiwarkach, pozycjonowanie stron 
internetowych czy e-mail marketing. W efekcie będą przygotowani do działalności promocyjnej z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych: stworzenie bloga/vloga na zadany temat związany z produkcją wydawniczą, przeprowadzenie kampanii 
promocyjnej za pośrednictwem narzędzi społecznościowych i komunikacji elektronicznej, analiza zachowań sieciowych 
klientów/użytkowników oraz wykorzystanie tych danych do optymalizacji działań promocyjnych, a także operowanie danymi 
statystycznymi dotyczącymi Internetu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt; Inne (aktywność na zajęciach) 

Projektowanie 
publikacji 2 

    10  10  20 5 K_U07, K_U08, K_U09 
K_K03, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  1. Zasady projektowania publikacji, etapy prac od pracy koncepcyjnej po makietowanie).2. Zasady pracy nad publikacją i jej 
przygotowaniem do druku za pomocą specjalistycznego oprogramowania. 3. Zasady działania oprogramowania do tworzenia 
publikacji. 4. Zasady przygotowania materiałów do druku z uwzględnieniem profili koloru. 5. Specjalistyczna terminologia drukarska 
i wydawnicza.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny lub ustny, projekt; Inne (aktywność na zajęciach) 
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Analiza wydawnicza    10     10 2 K_W02, K_W04, K_W05 
K_U03, K_U06, K_U07 
K_K01, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Zasady tworzenia estetycznych i funkcjonalnych publikacji. Kryteria oceny publikacji (graficzne i wydawnicze). Terminologia 
z  zakresu wydawniczego wyposażenia publikacji. Analiza wydawnicza publikacji historycznych i współczesnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, Inne (aktywność na zajęciach) 

Zarządzanie projektem 
wydawniczym 

 5  10     15 2 K_W03, K_W04, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U02, 
K_U06, K_U07, K_U08 
K_K03, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Zajęcia dotyczą zasad funkcjonowania rynku książki, funkcjonowania redakcji w nowoczesnym wydawnictwie oraz monitoringu 
losów projektów wydawniczych, problematyki i zasad postępowania z typowymi i nietypowymi kwestiami dotyczącymi relacji 
edytora z autorem oraz z innymi działami wydawnictwa, zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 
stymulatorów rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (prezentacja, praca pisemna) 

Zagadnienia edycji 
prasy 

    10    10 2 K_W02, K_W040, 
K_W05, K_W06 K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07 
K_K02, K_K03, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Celem zajęć jest nauczenie studentów przeprowadzania krytycznej analizy oraz interpretacji kompozycji czasopisma i jego 
zawartości tekstowej pod kątem ich społecznego i kulturowego statusu. Uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami: 
główne kierunki rozwoju edytorstwa prasowego oraz tendencje we współczesnej praktyce wydawniczej; problematyka 
funkcjonowania czasopism; znaczenie instytucji czasopisma we współczesnym życiu kulturalnym i społecznym; terminologia 
prasowa; zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, Inne (aktywność na zajęciach) 
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Przedmioty 
fakultatywne* 

        min. 10  5 K_U05 Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmioty obieralne. Treści programowe przedmiotów fakultatywnych koncentrują się na problematyce szeroko pojętej typografii, 
edytorstwie, zagadnieniach wydawniczo-księgarskich, sztuce książki, historii książki, pisma i kultury. Głównym założeniem oferty 
przedmiotów fakultatywnych jest z jednej strony pogłębienie wiedzy i umiejętności na temat zagadnień obecnych w programie 
studiów, z drugiej - na przedstawieniu kontekstu dla problemów poruszanych podczas zajęć regularnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę/ egzamin 

Język obcy*        20 
lektor
at 

20 2 K_U05 
 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

Przygotowanie studenta do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę,  

Język obcy*          2 K_U05  

Treści programowe 

Zweryfikowanie kompetencji językowych studenta na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin na poziomie B2 

Praktyka zawodowa*        30 30 3 K_W02, K_W06, K_W07, 
K_U06, K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  Student ma możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w instytucjach związanych z rynkiem książki (w szczególności 

w  wydawnictwach i redakcjach różnego typu, księgarniach, bibliotekach) oraz podmiotach prowadzących działalność wydawniczą, 

jak również poprzez własną pracę zawodową lub działalność gospodarczą, o ile umożliwiają one osiągnięcie celów i efektów 

kształcenia.  

Podczas praktyk studenci będą uczestniczyć w projektach wydawniczych oraz poznają dobre praktyki profesjonalisty działającego 
na rynku wydawniczym, poznają też funkcje, prawne i finansowe uwarunkowania oraz organizację instytucji wydawniczych, a także 
ich rolę w kulturze współczesnej, warunki pracy w branży wydawniczej oraz zasady nawiązywania kontaktów zawodowych. 
Praktyki mają służyć zastosowaniu w realnej działalności zawodowej w branży wydawniczej wiedzy merytorycznej zdobytej 
podczas studiów, przygotowania do uczestnictwa w rynku pracy, pracy indywidualnej i grupowej pracownika rynku książki, 
realizacji różnorodnych zadań intelektualnych, technicznych, czy projektowych typowych dla branży wydawniczej.  

Student ma możliwość realizacji praktyk w miejscu wskazanym przez opiekuna praktyk z dostępnej listy podmiotów 

współpracujących w tym zakresie z Wydziałem lub w miejscu zaproponowanym przez siebie, o ile podmiot ten wyraża zgodę na 

przeprowadzenie praktyk, zostanie zaakceptowany przez opiekuna praktyk oraz podpisze z Uniwersytetem Warszawskim umowę 

określającą zakres i zasady współpracy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację praktyk u różnych pracodawców.  

Szczegółowe zasady realizacji praktyk reguluje Uchwała nr 25/2020 Rady Dydaktycznej  dla kierunków: architektura przestrzeni 

informacyjnych, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, publikowanie współczesne z dnia 5 października 2020 r. w sprawie 

zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na kierunku publikowanie współczesne. 

Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk zawodowych na podstawie stosownych dokumentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (dzienniczek praktyk, opinia opiekuna praktyk) 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 150 + min. 10 zajęcia fakultatywne i ogólnouniwersyteckie 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 970  

 

 



26 
 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Historia kultury (H)  20       20 4  K_W01, K_W04, K_W05, 
K_W07, K_W08, K_U03, 
K_U04, K_U06 K_K01, 
K_K02, K_K03 

Historia 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Przedmiotem zajęć są definicje i funkcje kultury, korzenie i ewolucja wybranych aspektów kultury polskiej i europejskiej, w tym 
zwłaszcza kultury książki i kultury czytelniczej, oraz ich wpływ na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw, najważniejsze 
zjawiska kulturowe na przestrzeni dziejów, najważniejsze instytucje polskiej kultury w kraju i na emigracji, ewolucja  kultury 
w  kontekście dostępności nauki, szkolnictwa oraz publicznych i niepublicznych instytucji kultury, w tym kultury książki, 
współczesne problemy cywilizacyjne i ich wpływ na zmiany kulturowe. 
K_W01, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_U03, K_U04, K_U06 K_K01, K_K02, K_K03 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny lub egzamin pisemny, Inne (aktywność na zajęciach) 

Problemy badawcze 
czytelnictwa 

 20       20 4 K_W01, K_04, K_W07, 
K_W08, K_U02, K_U04, 
K_U08, K_K03, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Podczas zajęć przedstawiona zostanie złożoność interpretacyjna czytelnictwa jako interdyscyplinarnego pola badawczego, 
omówiona metodologia wykorzystywana w badaniach czytelniczych, główne kierunki rozwoju czytelnictwa. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt,  Inne (aktywność na zajęciach) 

Publikacje cyfrowe      10  10  20 4 K_W02, K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U03,  K_U07, 
K_U08, K_U09, K_K03, 

K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  1. Terminologia oraz oprogramowanie dotyczące projektowania wydawnictw cyfrowych; 2. Cyfrowe procesy wydawnicze (od 
wypracowania koncepcji do umieszczenia publikacji w sklepach oraz analizy efektów ich dystrybucji); 3. Zasady zarządzania 
zasobami własności intelektualnej obowiązujące wydawców; 4. Opracowanie i przygotowanie tekstu i grafiki na potrzeby publikacji 
cyfrowej; 5. Stworzenie publikacji cyfrowej za pomocą odpowiedniego oprogramowania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt;  Inne (aktywność na zajęciach) 

Digitalizacja i 
udostępnianie 
dokumentów w 
cyfrowych bibliotekach, 
repozytoriach i 
archiwach 

    20    20 2 K_W02, K_W03 K_W06 
K_W07, K_U01 K_U03 
K_U04 K_U07 K_U09, 
K_K02, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Omówione zostaną takie zagadnienia jak rola bibliotek cyfrowych i repozytoriów w kulturze, edukacji i nauce, procedury i standardy 
tworzenia oraz funkcjonowania cyfrowych projektów służących digitalizacji i udostępnianiu dokumentów elektronicznych, różne 
typy, rodzaje i formy dokumentów  elektronicznych, prawne aspekty udostępniania cyfrowych kolekcji i obowiązujące w Polsce 
prawo autorskie, dozwolony użytek, ruch Open Access, wymogi prawne ochrony baz danych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt / Inne (praca na zajęciach) 

Metadane publikacji 2     20    20 2 K_W02, K_W05, K_W06, 
K_U02, K_U04,  K_U07, 

K_K02, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  Zasady opracowania rzeczowego różnego rodzaju wydawnictw, z wykorzystaniem literatury oraz odpowiednich 
standardów i narzędzi. Rola metadanych w funkcjonowaniu instytucji książki i zasobów sieciowych.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test,  Inne (aktywność na zajęciach) 
 

Technologie 
wydawnicze 

    10    10 3 K_W02, K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U3, K_U07, 
K_U08, K_U09 K_K01, 
K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Tematyka zajęć: rola i znaczenie przemian technologicznych i zasad funkcjonowania instytucji książki w warunkach permanentnej 
rewolucji informatycznej; różne grupy użytkowników informacji dziedzinowej; terminologia z zakresu funkcjonowania rynku książki; 
ramy prawne nowych technologii wydawniczych; wykorzystanie narzędzi nowych technologii wydawniczych (XML, Digital Rights 
Management, Creative Commons i inne), funkcjonowanie w infrastrukturze rynku książki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (prezentacja) 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie* 

        min. 20 6   

Treści programowe 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści uzupełniające główne treści 
kształcenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone są w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
licencjackie* 

  20      20 5 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W06 K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U09 
K_K01, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: terminologia, metodologia, konstruowanie wypowiedzi, zasady 
tworzenia i redagowania tekstów naukowych, źródła – ich selekcja i weryfikacja, analiza materiału badawczego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie, Inne (praca pisemna / projekt) 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 130 + min. 20 przedmioty ogólnouniwersyteckie 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 970  
 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
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których odnosi się 
przedmiot 
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Książki dla dzieci i 
młodzieży w dobie 
cyfryzacji 

 10       10 2 K_W02, K_W03, K_W05, 
K_W07 K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U06 K_K01, 
K_K02, K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Tematyka zajęć: najważniejsze współczesne formaty książki dziecięcej; czynniki kształtujące postać książki dla dzieci w XXI wieku; 
miejsce książki tradycyjnej pośród tzw. nowych mediów; trendy rozwojowe we współczesnym edytorstwie książek dla niedorosłych, 
związane z tym zjawiska czytelnicze; terminologia związana z nowymi modelami korzystania z mediów przez niedorosłych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prezentacja, praca pisemna 

Książka w kulturze  20       20 4  K_W01, K_W-03, K_W04, 
K_W05, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_UU02, K_U04, 
K_U06, K_K01, K_K02, 
K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Omówiona zostanie kulturotwórcza rola książki, aspekty obecności książki w kulturze masowej poprzez jej różnorodne formy 
i  formaty, postrzeganie, postawy wobec niej oraz rolę w procesie komunikacji społecznej jako narzędzia utrwalania 
i  przekazywania myśli ludzkiej, historyczne uwarunkowania i teoretyczne koncepcje, w tym paradygmat badawczy i szkoły 
naukowe badań nad rolą książki w kulturze, interdyscyplinarność zjawisk książki i ich znaczenie cywilizacyjne, terminologia 
z  zakresu kultury książki. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny lub egzamin pisemny; Inne (aktywność na zajęciach) 

Społeczne 
oddziaływanie mediów 

 5     10  15 4 K_W02, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W08, K_U03, 
K_U04, K_U08, K_K03, 

K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Przedmiotem zajęć jest zdefiniowanie kultury oraz mediów i ich funkcjonowania, omówienie norm i dobrych praktyk stosowanych 
w  instytucjach medialnych i pokrewnych, uświadomienie odpowiedzialność za skutki działań podejmowanych w sferze mediów 
i  bliskich im obszarach działalności zawodowej oraz uregulowania prawne i kodeksy etyczne normujące działania w sferze mediów 
i innych zawodach okołomedialnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, Inne (prezentacja) 

Edycje bibliofilskie  10       10 2 K_W02, K_W03, K_W05, 
K_W07 K_U01, K_U03, 
K_U06) K_K01, K_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 



31 
 

Treści programowe Tematyką zajęć jest znaczenie bibliofilstwa dla kultury i nauki w ujęciu historycznym i współczesnym, wpływ bibliofilstwa na rozwój 
ruchu wydawniczego i księgarstwa, introligatorstwa i sztuki książki, definicje i rodzaje bibliofilstwa oraz edycji bibliofilskich oraz 
funkcjonowanie edycji bibliofilskich na współczesnym rynku książki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne, prezentacja, praca pisemna 

Projekt typograficzny      10  10  20 6 K_W03, K_W04, K_W08, 
K_U02; K_I03; K_U09; 
K_K02; K_K03 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Grupowe lub samodzielne przygotowanie projektu typograficznego z umiejętnym wykorzystaniem konwencji i zasad 
typograficznych poznanych podczas studiów (podsumowujący wiedzę i umiejętności). Uwzględnienie wszystkich etapów tworzenia 
projektu typograficznego (od koncepcji, poprzez adiustacje techniczną, opracowanie graficzne i tekstowe po przygotowanie 
projektu w formie gotowej do druku). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny lub egzamin pisemny, projekt; Inne (aktywność na zajęciach) 

Przedmioty 
fakultatywne* 

        Min. 10 5 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W06 K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U09 
K_K01, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę / egzamin 

Seminarium 
licencjackie* 

  20      20 7 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W06 K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U09 
K_K01, K_K04 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Treści związane z tematyką przygotowywanych prac dyplomowych: terminologia, metodologia, konstruowanie wypowiedzi, zasady 
tworzenia i redagowania tekstów naukowych, źródła – ich selekcja i weryfikacja, analiza materiału badawczego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie, praca dyplomowa 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 95 + min.10 przedmioty fakultatywne 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 970  
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 

kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne Nauki o komunikacji społecznej i mediach 67% 

Nauki socjologiczne 1% 

Nauki humanistyczne Historia 4% 

Językoznawstwo 3% 

”. 
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Załącznik nr 35 
do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

„Załącznik nr 136 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

zarządzanie 

nazwa kierunku studiów zarządzanie 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Management 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 
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liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

119 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

9 

 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne Nauki o zarządzaniu i jakości 80% Nauki o zarządzaniu i jakości 

Nauki społeczne Ekonomia i finanse 10%  

Nauki społeczne Nauki prawne 10%  

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia PRK 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki 
o  zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia 
i  finanse, nauki prawne).  

P6S_WG Zakres i głębia 
 
 

K_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki 
dotyczące działalności różnych typów organizacji, jej kluczowych funkcji 
(operacyjnej, marketingowej, finansowej, zarządzania personelem) i jej relacji 
z  otoczeniem.  

P6S_WG Zakres i głębia 
 

K_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne 
dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.  

P6S_WG Zakres i głębia 
 

K_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne dotyczące 
funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.  

P6S_WG Zakres i głębia 
 

K_W05 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie 
organizacji i całej gospodarki, w tym zasady  ochrony własności przemysłowej 
i prawa autorskiego. 

P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
 

K_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.  P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

Umiejętności: absolwent potrafi 
 

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi 
funkcjami w organizacji oraz ich integrowania w ramach strategii organizacji, 
stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
 
 

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie 
organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
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K_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy 
i  raporty dotyczące funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki 
oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - 
wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie 
i  tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 

K_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego.  

P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w  środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 

K_U05 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  
 

 P6S_UO Organizacja pracy / planowanie i praca 
zespołowa 

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji. 

P6S_UU Uczenie się / planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki. 

P6S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P6S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 

K_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

P6S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój 
etosu 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 
 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM   

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych dla 
specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 
Symbol efektów uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 Zna i rozumie terminologię dotyczącą małego przedsiębiorstwa w zakresie 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne).  

K_W01 

S1_W02 Zna i rozumie specyfikę, zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności 
małego przedsiębiorstwa, jego kluczowych funkcji (operacyjnej, marketingowej, 
finansowej, zarządzania personelem) i jego relacji z otoczeniem. 

K_W02 

S1_W03 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorie i modele ekonomiczne 
odnoszące się do funkcjonowania małego przedsiębiorstwa. 

K_W03 

S1_W04 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym regulacje prawne odnoszące się do 
funkcjonowania małego przedsiębiorstwa. 

K_W04 

S1_W05 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie małego 
przedsiębiorstwa. 

K_W05 

S1_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.  K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi 

K_U01 



6 

 

funkcjami w małego przedsiębiorstwa oraz ich integrowania w ramach strategii, 
stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. 

S1_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie 
małego przedsiębiorstwa, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S1_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy 
i  raporty dotyczące funkcjonowania małego przedsiębiorstwa oraz 
komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim- wykorzystując 
narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S1_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego.  

K_U04 

S1_U05 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową. K_U05 

S1_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji. 

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z funkcjonowaniem małego przedsiębiorstwa.  

K_K01 

S1_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S1_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. K_K03 
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Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE W KORPORACJI   

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 Zna i rozumie terminologię z obszaru zarządzania korporacją w zakresie 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne). 

K_W01 

S2_W02 Zna i rozumie specyfikę, zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności 
korporacji, jego kluczowych funkcji (operacyjnej, marketingowej, finansowej, 
zarządzania personelem) i jego relacji z otoczeniem. 

K_W02 

S2_W03 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorie i modele ekonomiczne 
odnoszące się do funkcjonowania korporacji. 

K_W03 

S2_W04 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym regulacje prawne odnoszące się do 
funkcjonowania korporacji. 

K_W04 

S2_W05 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie 
korporacji. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi 
funkcjami w korporacji oraz ich integrowania w ramach strategii, stosując 
właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. 

K_U01 

S2_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie 
korporacji, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 
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S2_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy 
i  raporty dotyczące funkcjonowania korporacji oraz komunikatywnie je 
prezentować, także w języku angielskim- wykorzystując narzędzia 
informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S2_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego.  

K_U04 

S2_U05 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  K_U05 

S2_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji. 

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z funkcjonowaniem korporacji. 

K_K01 

S2_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S2_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. K_K03 
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Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE W E-GOSPODARCE  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 Zna i rozumie terminologię z obszaru zarządzania w e-gospodarce w zakresie 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne). 

K_W01 

S3_W02 Zna i rozumie specyfikę, zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności 
w  e-biznesie, jego kluczowych funkcji (operacyjnej, marketingowej, finansowej, 
zarządzania personelem) i jego relacji z otoczeniem 

K_W02 

S3_W03 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorie i modele ekonomiczne 
odnoszące się do funkcjonowania e-biznesu i gospodarki cyfrowej.  

K_W03 

S3_W04 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym prawne odnoszące się do 
funkcjonowania e-biznesu i gospodarki cyfrowej.  

K_W04 

S3_W05 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie 
w  e- biznesie i gospodarce cyfrowej.  

K_W05 

S3_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości 
w  e- biznesie. 

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi 
funkcjami w e-biznesie  oraz ich integrowania w ramach strategii, stosując 
właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. 

K_U01 
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S3_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie 
e-biznesu i gospodarki cyfrowej, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S3_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy 
i  raporty dotyczące funkcjonowania e-biznesu i gospodarki cyfrowej oraz 
komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim- wykorzystując 
narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S3_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego.  

K_U04 

S3_U05 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  K_U05 

S3_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji. 

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z funkcjonowaniem e-biznesu i gospodarki cyfrowej.  

K_K01 

S3_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S3_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

K_K03 
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Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 Zna i rozumie terminologię z obszaru zarządzania w sektorze publicznym 
w  zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne). 

K_W01 

S4_W02 Zna i rozumie specyfikę, zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności 
w  organizacji niedochodowych i administracji, ich kluczowych funkcji 
(operacyjnej, marketingowej, finansowej, zarządzania personelem) i ich relacji 
z otoczeniem. 

K_W02 

S4_W03 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorie i modele ekonomiczne 
donoszące się do funkcjonowania organizacji niedochodowych i administracji.  

K_W03 

S4_W04 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym regulacje prawne odnoszące się do 
funkcjonowania organizacji niedochodowych i administracji.  

K_W04 

S4_W05 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie 
organizacji niedochodowych i administracji.  
 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi 
funkcjami w organizacjach niedochodowych i administracji oraz ich 
integrowania w ramach strategii, stosując właściwy dobór źródeł oraz 
przystosowując istniejące metody. 

K_U01 
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S4_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie 
organizacji niedochodowych i administracji, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S4_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy 
i  raporty dotyczące funkcjonowania organizacji niedochodowych 
i  administracji oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku 
angielskim- wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S4_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego.  

K_U04 

S4_U05 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  K_U05 

S4_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji. 

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z funkcjonowaniem organizacji niedochodowych i administracji. 

K_K01 

S4_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S4_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. K_K03 

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S - dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0). 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów  

OBJAŚNIENIA skrótów użytych do opisu sposobów weryfikacji efektów uczenia się w tabelach poniżej 
 

 
 

  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EP - egzamin pisemny 

– SP - sprawdzian pisemny 

– T - test 

– Proj - projekt   

– PP - praca pisemna 

– RZ - rozwiązywanie zadań  

– PU - prezentacja ustna 

– GD - gra decyzyjna 
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Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Podstawy 
zarządzania  

30   30     60 6 K_W01 K_W02 K_W05 
K_W06 K_U01  K_U02 
K_U03  K_U05  K_U06 
K_K01  K_K02  K_K03 

Nauki o 
zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Wprowadzenie do zarządzania 
2. Naukowe zarządzanie 
3. Biurokracja i teoria organizacji 
4. Zarządzanie ludźmi 
5. Podejmowanie decyzji 
6. Społeczna odpowiedzialność biznesu 
7. Umiędzynarodowienie i zarządzanie międzynarodowe 
8. Planowanie 
9. Organizacja jako system. Analiza otoczenia 
10. Zarządzanie strategiczne 
11. Marketing 
12. Zarządzanie operacjami 
13. Przedsiębiorczość, innowacje i modele biznesu 
14. Teorie, paradygmaty, mody i trendy w zarządzaniu 
15. Praca nad studium przypadku – przygotowanie do egzaminu 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, SP, PU, PP 

 
Mikroekonomia w 
biznesie 

30   30     60 6 K_W01 K_W03 K_W05 
K_U01  K_U02  K_U05 
K_U06  K_K01  K_K03 

Ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Podstawowe zagadnienia ekonomii w biznesie .  
2. Mechanizm funkcjonowania rynku  
3. Elastyczność popytu i podaży  
4. Teoria wyboru konsumenta  
5. Teoria popytu konsumenta  
6. Teoria producenta  
7. Teoria kosztów i zysków 
8. Konkurencja doskonała  
9. Monopol pełny  
10. Konkurencja monopolistyczna i oligopol  
11. Rynek czynników wytwórczych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, RZ 

 
Podstawy prawa w 
gospodarce 

30   30     60 6 K_W01 K_W02 K_W04 
K_W05 K_W06 K_U02 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K03 

Nauki prawne 
 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Struktura prawa  
2. Akty normatywne 
3. Stosowanie prawa  
4. Władza ustawodawcza 
5. Władza wykonawcza – administracja gospodarcza 
6. Gospodarka w Konstytucji 
7. Przedsiębiorca 
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8. Podejmowanie działalności gospodarczej 
9. Działalność gospodarcza państwa i samorządu terytorialnego  
10. Ochrona konkurencji i konsumenta.  
11. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.  
12. Wykorzystanie zasobów środowiska 
13. Gospodarka nieruchomościami 
14. Kontrola i odpowiedzialność prawna w działalności gospodarczej  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Psychologia w 
biznesie  

   30     30 4 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U03  K_U05 
K_U06  K_K01  K_K03 

Nauki o 
zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Dlaczego wiedza psychologiczna jest potrzebna menedżerom? 
2. Funkcjonowanie poznawcze człowieka - znaczenie dla podejmowania decyzji w zarządzaniu \ 
3. Funkcjonowanie emocjonalne człowieka - budowanie swojej inteligencji emocjonalnej 
4. Funkcjonowanie behawioralne człowieka – jak działać skuteczniej? 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, SP, PP, PU 

Podstawy 
matematyki w 
biznesie 

10   30     40 4 K_U02 K_U06 K_K01 Nauki o 
zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Przygotowanie studentów do poprawnego odczytywania i rozumienia wykresów i diagramów zależności funkcyjnych 
(określenie tempa i charakteru zmian, przewidywanie dalszego przebiegu). Poruszane będą następujące zagadnienia: 

1. Budowanie modeli matematycznych procesów gospodarczych 
2. Matematyczny  opis zjawisk ekonomicznych 
3. Wspieranie podejmowania decyzji przez wnioskowanie z modeli metodami obliczeniowymi 



17 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 RZ 

Podstawy informatyki 
dla biznesu 

   30     30 3 K_W02 K_W05 K_U01 
K_U03  K_U06  K_K01 

Nauki o 
zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  

Zastosowania edytora w organizacji: 
1. formatowanie tekstu (czcionka, akapit, lista punktowana, numerowana), 
2. pełna obsługa formatowanych tabel (wczytywanie grafiki, obliczenia, wykresy) 
3. rola pola tekstowego w formatowaniu grafiki edytorskiej 
4. dodatkowe funkcje obróbki dokumentu (sekcja, nagłówek, stopka,  strony parzyste i nieparzyste) 
5. obiekty w edytorze tekstu na przykładzie grafiki ozdobnej, tworzenia schematu organizacyjnego oraz wzorów 

matematycznych, statystycznych itp. 
6. tworzenie źródeł danych i wykorzystanie ich w korespondencji seryjnej 
7. tworzenie spisu treści dokumentu, indeksu haseł itp. 
Ilustracją do haseł teoretycznych są case’y dotyczące działalności organizacji gospodarczej. 
 
Przykłady zastosowań arkusza kalkulacyjnego w organizacji: 
1. konwencja adresowania w arkuszu kalkulacyjnym - odwołania względne, bezwzględne i mieszane 
2. formatowanie komórek oraz czcionki oraz wykorzystanie paska formuł 
3. tworzenie symulacji finansowych 
4. wykorzystanie funkcji wbudowanych oraz zagnieżdżanie funkcji 
5. praca z danymi z wielu arkuszy kalkulacyjnych 
6. tworzenie wykresów z jedną oraz wieloma seriami danych 
7. wprowadzenie do wykorzystanie funkcji finansowych w arkuszu 
8. funkcje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym - sortowanie danych proste oraz wielopoziomowe, filtrowanie danych 

z  wykorzystaniem autofiltra oraz filtrowania zaawansowanego 
Ilustracją do rozwiązań teoretycznych są przykłady wykorzystywane w kursach prowadzonych dla organizacji gospodarczych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

RZ 
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Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 

 4       4 0.5   

Treści programowe   
Celem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Ochrona własności 
intelektualnej 

 4       4 0.5 K_W05  

Treści programowe   
Celem zajęć jest przekazanie informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Wychowanie fizyczne 

   30     30 0   

Treści programowe   
Zajęcia mają na celu rozwój sprawności fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 318 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1879 
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Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  
 

Nazwa przedmiotu 
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Makroekonomia w 
biznesie  

30   30     60 6 K_W01 K_W03 K_W05 
K_U01  K_U02  K_U05 
K_U06  K_K01  K_K03 

Ekonomia 
i  finanse  

Treści programowe   

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kluczowymi pojęciami, kategoriami i modelami współczesnej analizy 
makroekonomicznej, które są użyteczne w biznesie. Po wstępnym przeanalizowaniu przedmiotu i  zainteresowań 
makroekonomii, wyjaśniane są podstawowe pojęcia wykorzystywane w analizach makroekonomicznych. Szczególna uwaga 
poświęcona jest makroekonomicznym miarom wielkości produktu i dochodu narodowego. W dalszej części zajęć analizowane 
są warunki równowagi na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniądza w krótkim w gospodarce autarkicznej. Sporo uwagi 
poświecone jest również zagadnieniom z zakresu dysproporcji gospodarczych – inflacji, bezrobociu i wahaniom 
koniunkturalnym. Zagadnienia zamykające wykłady z makroekonomii koncentrują się wokół pełnego modelu równowagi 
w  gospodarce zamkniętej (model IS-LM-FE).  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, RZ 

Administracja 
publiczna 

30   30     60 5 K_W01 K_W02 K_W04 
K_W05 K_W06 K_U02 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K03 

Nauki prawne 
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Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Misja  w administracji publicznej 
2. Aparat pojęciowy z zakresu administracji publicznej 
3. Zasady funkcjonowania administracji publicznej 
4. Podstawy prawne funkcjonowania administracji publicznej 
5. Struktury administracji publicznej ( rządowej i samorządowej) 
6. Formy  i metody działania administracji publicznej:  
7. Współczesna kontrola w administracji publicznej(wewnętrzna i zewnętrzna) 
8. Rola sądownictwa w funkcjonowaniu administracji publicznej  
9. Prawo do dobrej administracji 
10. Administracja publiczna responsywna ( współdziałanie obywateli z administracją publiczną 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Socjologia w 
biznesie   
 

   30     30 4 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U03  K_U05 
K_U06  K_K01  K_K03 

Nauki o 
zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Socjologia a nauki o zarządzaniu  
2. Kultura społeczeństwa 
3. Stratyfikacja i klasy społeczne 
4. Demografia  
5. Wspólnoty, instytucje, organizacje 
6. Socjologia pracy 
7. Władza, polityka, środki masowego przekazu 
8. Globalizacja i społeczeństwo ponowoczesne 
9. Społeczeństwie ponowoczesne (konsumpcjonizm, indywidualizacja, kultura hedonizmu) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, SP, PP, PU 



21 

 

Wstęp do statystyki 
w biznesie  

   30     30 4 K_U02  K_U06 K_K01 Nauki o 
zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Podstawowe pojęcia i definicje statystyki opisowej 
2. Formy prezentacji materiału statystycznego 
3. Graficzne formy prezentacji materiału statystycznego 
4. Podstawowe kształty rozkładów empirycznych 
5. Klasyczne i pozycyjne  miary tendencji centralnej  
6. Miary zróżnicowania  
7. Miary asymetrii 
8. Miary koncentracji i spłaszczenia 
9. Analiza współzależności zjawisk dwóch cech 
10. Metody analizy dynamiki zjawisk 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, RZ 

Umiejętności 
menedżerskie 

   30     30 4 K_W02 K_W05 K_W06  
K_U01  K_U02  K_U03 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki o 
zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Kurs prezentuje podstawy teorii organizacji i zarządzania, kształcąc najważniejsze umiejętności menedżerskie. Treści kursu 
obejmują metody i techniki pracy zespołowej, zarządzania zmianą organizacyjną, zarządzania projektami, zarządzania 
wiedzą i innowacjami, zarządzani własną karierą oraz podstawy przedsiębiorczości i modele biznesu. Kurs obejmuje 
realizację projektów, których celem jest kształtowanie postaw kluczowych z punktu widzenia zarządzania organizacjami. 
Bloki tematyczne: 

1. Praca zespołowa  
2. Zmiana organizacyjna i zarządzanie jakością  
3. Zarządzanie projektami  
4. Zarządzanie wiedzą i innowacjami  
5. Przedsiębiorczość i modele biznesu  
6. Zarządzanie własną karierą 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, PU 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki
/ humanistyczny 

        60 5   

Treści programowe  

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe   

Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Wychowanie 
fizyczne 

   30     30 0   

Treści programowe   

Zajęcia mają na celu rozwój sprawności fizycznej studenta. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1879 
 
 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 
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Marketing  

30   30     60 6 K_W01 K_W02 K_W05 
K_W06 K_U01  K_U02 
K_U03  K_U05  K_U06  
K_K01  K_K02  K_K03 

Nauki o 
zarządzaniu 
i  jakości  

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Zasady i instrumenty działalności marketingowej przedsiębiorstwa   
2. Decyzje strategiczne – STP 
3. Decyzje produktowe  
4. Decyzje dystrybucyjne  
5.Decyzje cenowe 
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6.Decyzje promocyjne  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, T, PP, PU, SP 

Podstawy 
rachunkowości 

14   30     44 5 K_W01 K_W02 K_W03 
K_U01  K_U03  K_U06 
K_K01  K_K03 

Nauki o 
zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Wprowadzenie do rachunkowości. System informacyjny rachunkowości: rachunkowość finansowa, zarządcza 

i  podatkowa. Pojęcie aktywów i pasywów. Zasada równowagi bilansowej. 
2. Budowa bilansu - aktywa trwałe i obrotowe 
3. Budowa bilansu - kapitały własne oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 
4. Pojęcie przychodów i wpływów oraz kosztów i wydatków. 
5. Budowa rachunku zysków i strat. 
6. Zasady rachunkowości. 
7. Zakres przedmiotowy rachunkowości – zadania ciążące na jednostce gospodarczej. 
8. Zakres podmiotowy rachunkowości. 
9. Sprawozdanie finansowe i jego struktura. 
10. Odpowiedzialność za rachunkowość. Formy ewidencji działalności gospodarczej, a dostęp do informacji o podmiocie 

gospodarczym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, RZ 

Finanse 
przedsiębiorstwa 

30   30     60 6 K_W01 K_W02 K_W03 
K_U01  K_U03  K_U06 
K_K01  K_K03 

Nauki o 
zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych koncepcji zarządzania finansami z punktu widzenia menedżera 
z  przedsiębiorstwa, które nie jest instytucją finansową. Studentom zostanie dostarczona wiedza w zakresie podstawowych 
narzędzi wykorzystywanych w teorii finansów przedsiębiorstw oraz w praktycznych decyzjach podejmowanych 
w  organizacjach gospodarczych.  W trakcie realizacji kursu każda decyzja analizowana będzie z uwzględnieniem 
konsekwencji w postaci przepływów pieniężnych i z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych. 



25 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP,T, RZ, SP, PU 

Metody statystyczne 
i probabilistyczne  

   30     30 4 K_U02 K_U06 K_K01 Nauki o 
zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Pojęcie zmiennej losowej. Definicje zmiennej losowej, skokowe zmienne losowe, podstawowe parametry rozkładów 

zmiennej  
2. losowej skokowej, gra sprawiedliwa, podstawowe rozkłady dyskretne (dwumianowy, wielomianowy, zdarzeń rzadkich, 

ujemny dwumianowy, geometryczny, kombinatoryczny). Zmienna losowa ciągła, rozkłady ciągłe (prostokątny, 
wykładniczy, T- studenta,  chi kwadrat). 

3. Rozkład normalny. Standaryzowany rozkład normalny, przekształcenia normalnej zmiennej losowej, Centralne 
Twierdzenia Graniczne.  

4. Przedziały ufności. Konstruowanie przedziałów ufności dla średniej arytmetycznej, wariancji i odchylenia 
standardowego.  

5. Testowanie hipotez. Formułowanie hipotez, hipotezy parametryczne dla średniej arytmetycznej, hipotezy 
parametryczne dla wariancji  

6. i odchylenia standardowego.  
7. Nieparametryczne testy statystyczne. Przegląd metod (test serii, test U Manna-Whitneya, test znaków). Test 

zgodności chi kwadrat.  
8. Porównywanie dwóch populacji. Studium przypadku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, RZ 

Umowy w biznesie 
 

14   16     30 3 K_W01 K_W02 K_W04 
K_W05 K_W06 K_U02 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K03 

Nauki prawne 
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Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Pojęcia prawa cywilnego i handlowego, stosunek cywilnoprawny, prawo podmiotowe 
2. Podmioty prawa cywilnego. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych 
3. Czynności prawne. 
4. Formy czynności prawnych. 
5. Przedstawicielstwo. 
6. Terminy. Przedawnienie.  
7. Własność. 
8. Sposoby zawierania umów.  
9. Nadzwyczajna zmian stosunków. 
10. Nominalizm, waloryzacja. 
11. Odsetki, opóźnienie, zwłoka 
12. Kara umowna, zadatek, zaliczka, odstępne, umowne prawo odstąpienia. 
13. Odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy. 
14. Umowa przedwstępna.  
15. Wybrane rodzaje umów  i ich cechy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP, PU 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
/humanistyczny 
 

        45 4   

Treści programowe   

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe   

Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Wychowanie 
fizyczne 

   30     30 0   

Treści programowe   

Zajęcia mają na celu rozwój sprawności fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 359 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1879 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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 Sposoby weryfikacji 
Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y
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Systemy 
informacyjne 
zarządzania 

30   30     60 6 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U01  K_U03  K_U06 
K_K01 

Nauki o 
zarządzaniu 
i  jakości  

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Zarządzanie informacją, a zarządzanie wiedzą 
2. System informacyjny organizacji i informacyjna infrastruktura zarządzania 
3. Analiza systemów informacyjnych organizacji z punktu widzenia użytkownika 
4. Metodyki projektowania współczesnej technologii informacyjnej 
5. Wdrażanie technologii informacyjnej w organizacji 
6. Zasoby informacyjne i ich przedstawienie w systemach informacyjnych 
7. Systemy transakcyjne, bazy i hurtownie danych 
8. Systemy informowania kierownictwa 
9. Systemy doradcze, bazy modeli i bazy wiedzy 
10. E- zarządzanie i charakterystyka wybranych zastosowań 
11. Efektywność zastosowań współczesnej technologii informacyjnej 
12. Społeczeństwo informacyjne i organizacje wirtualne 
13. Zjawisko mobilności w rozwoju informatyki m-commerce, m-banking 
14. Trendy rozwoju informatyki: Big Data, Cloud i Fog Computing 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj. 

Zarządzanie 
operacyjne 

14   30     44 5 K_W01 K_W02 K_W05 
K_W06 K_U01  K_U02 
K_U03  K_U05  K_U06 
K_K01  K_K02  K_K03 

Nauki o 
zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Wprowadzenie do zarządzania operacyjnego  
2. Istota zarządzania operacyjnego  
3. Ewolucja zarządzania operacyjnego  
4. Współczesne uwarunkowania działalności operacyjnej firm  
5. Strategia operacyjna w organizacji  
6. Techniki analizy procesów organizacyjnych  
7. Zarządzanie zapasami grup asortymentowych  
8. Planowanie zapasów/dostaw materiałowych  
9. Zarządzanie łańcuchem dostaw  
10. Zarządzanie dostawcami  
11. Istota kontroli jakości produkcji  
12. Rozwój zarządzania jakością i jego twórcy  
13. Zasady i metody kontroli jakości  
14. Wprowadzanie udoskonaleń w organizacji  
15. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM  
16. Systemy zarządzania jakością w organizacji  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, SP, Proj 

Zachowania 
organizacyjne 

   30     30 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U03  K_U05 
K_U06  K_K01  K_K03 

Nauki o 
zarządzaniu 
i  jakości 
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Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Kształtowanie własnej efektywności i kariery zawodowej w organizacji 
2. Psychiczne podstawy zachowania człowieka w organizacji 
3. Poczucie sprawstwa 
4. Komunikacja interpersonalna w organizacji 
5. Motywacyjne uwarunkowania zachowania się w organizacji 
6. Uczestnictwo w organizacji 
7. Zachowanie w grupie i budowanie zespołu 
8. Konflikt organizacyjny 
9. Kultura organizacyjna i wpływ społeczny 
10. Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP, PU, SP 

Zarządzanie 
innowacjami i 
technologiami 
 

30        30 4 K_W01 K_W02 K_W05 
K_W06 K_U01  K_U02 
K_U03  K_U05  K_U06 
K_K01  K_K02  K_03 

Nauki o 
zarządzaniu 
i  jakości  

Treści programowe   

Kurs oferuje: 
1. przegląd podstawowych zagadnień, związanych z zarządzaniem innowacjami, 
2. dyskusję znaczenia innowacji we współczesnych firmach oraz korzyści z ich komercjalizacji, 
3. prezentację najważniejszych modeli dyfuzji innowacji i sposobów wprowadzania na rynek nowych produktów, 
4. okazję do opracowania pomysłu komercjalizacji wybranego, innowacyjnego produktu lub usługi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj, PU 

Zatrudnienie w 
organizacji 

14   16     30 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_W06 K_U01  K_U02 
K_U03  K_U05  K_U06 
K_K01  K_K02  K_K03 

Nauki prawne 
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Treści programowe   

Zatrudnienie w organizacji to cykl zajęć  prowadzonych w formie warsztatowej, który umożliwi zdobycie kluczowej wiedzy 
i  umiejętności, niezbędnych do rozumienia procesów związanych z polityką zatrudnienia. 
Umiejętności praktyczne nabyte w trakcie warsztatów pozwolą na efektywne włączenie się  w kreowanie polityki zatrudnienia 
od momentu rekrutacji aż po ustanie stosunku pracy.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP, PU, SP 

Badania 
marketingowe 
 

   30     30 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_W06 K_U01  K_U02 
K_U03  K_U05  K_U06 
K_K01  K_K02  K_K03 

Nauki o 
zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Badania marketingowe – istota, procedura 
2. Przegląd rodzajów badań wraz z przykładami pochodzącymi z praktyki badawczej  
3. Określenie zasad współpracy z agencją badawczą: stworzenie poprawnego briefu, napisanie oferty badawczej 

odpowiadającej na brief 
4. Ćwiczenie praktycznych umiejętności związanych z planowaniem badań marketingowych: tworzenie konceptów 

pozycjonowania, projektowanie kwestionariusza badań ilościowych, scenariusza do FGI 
5. Analiza zebranych danych z badań ilościowych – SPP 
6. Analiza zebranych danych z badań jakościowych . 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, PP, PU, SP  

 

System finansowy 
gospodarki 

14   30     44 4 K_W01 K_W02 K_W03 
K_U01  K_U03  K_U06 
K_K01  K_K03 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

Podstawowym celem zajęć jest zrozumienie roli pieniądza, instrumentów finansowych, instytucji pośrednictwa finansowego 
i  rynków finansowych w systemie gospodarki rynkowej.  
Wykład : 

1. Ewolucja systemów walutowych i form pieniądza w historii gospodarczej, FinTech  
2. Zadania i struktura systemu finansowego gospodarki rynkowej  
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3. Instrumenty finansowe   
4. Oprocentowanie i dyskontowanie 
5. Instytucje pośrednictwa finansowego   
6. Rynki finansowe w gospodarce    

Ćwiczenia: 
1. Rynki finansowe – klasyfikacja i funkcjonowanie  
2. Pieniądz i jego obecne formy  
3. Instrumenty finansowe 
4. Elementy matematyki finansowej  
5. Charakterystyka instytucji pośrednictwa finansowego 
6. Faktoring, forfaiting oraz leasing i sekurytyzacja  
7. FinTech  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe   
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 328 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1879 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów  

dla specjalności: Zarządzanie małym przedsiębiorstwem 
 

Rok studiów: trzeci 
Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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 Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 
strategiczne 

30   30     60 6 K_W01 K_W02 K_W06  
K_U01  K_U02  K_U03 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki o 
zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Czym jest strategia firmy – ewolucja definicji i rozumienia strategii  
2. 5 elementowy model strategii 
3. Historia dyscypliny zarządzania strategicznego i wkład teorii organizacji 
4. Nadawanie sensu otoczeniu  i metody analizy otoczenia organizacji  
5. PEST, trendy, scenariusze, analiza interesariuszy, model 5 sił, model GE  
6. Dominująca logika jako ograniczenie poznawcze 
7. Budowa hipotezy strategicznej – pasja i jej tworzywo 
8. Konstruowanie strategii 
9. Rola misji  
10. Definiowanie domeny strategicznej czyli granic organizacji – główne wymiary  
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11. W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej  
12. Formułowanie celów i priorytetów – zasady formułowania i ograniczenia tego procesu  
13. Logika modelu biznesowego organizacji i diagnozy organizacji : zasoby, umiejętności, łańcuch wartość i typy modeli 

biznesowych  
14. Podstawowe cechy strategii 
15. Główne błędy popełniane w budowie strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, SP 

Ekonomia 
międzynarodowa 

14   30     44 6 K_W01 K_W03 K_W05 
K_U02  K_U05  K_U06 
K_K01 

Ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Megatrendy we współczesnym świecie   
2. Teorie wymiany międzynarodowej  
3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  
4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   
5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 
6. Międzynarodowy system walutowy  
7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  
8. Międzynarodowe stosunki finansowe  
9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  
10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, Proj 

Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  finanse lub 
Nauki prawne 
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Treści programowe   

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
licencjackie 

  20      20 3 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium, w tym 
wybrane spośród: K_W01  
K_W02  K_W05  K_U01   
K_U02   K_U03   K_U04   
K_U05   K_U06   K_K01   
K_K03 

Nauki o 
zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe   

Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Egzamin 
certyfikacyjny z 
języka obcego  

         2 K_U04  

Treści programowe   

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 
Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Podstawy 
przedsiębiorczości 
 

 30       30 4 S1_W01 S1_W02 S1_W05  
S1_W06 S1_U02  S1_U05 
S1_U06  S1_K02  S1_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Przedmiot prezentuje podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości i ich praktyczną aplikację. W trakcie zajęć zostaną 

omówione, a także przećwiczone w praktyce (ćwiczenia, studia przypadków) następujące zagadnienia: 
1. ekosystem przedsiębiorczości i startupów – podstawowe elementy, 
2. kompetencje przedsiębiorcze: istota, identyfikacja, możliwości doskonalenia, 
3. pomysły na biznes i identyfikacja szans rynkowych, 
4. kreatywność w poszukiwaniu szans, 
5. ocena szans rynkowych, 
6. od oceny szans do stworzenia koncepcji biznesu:  teoria i praktyka, 
7. networking w biznesie. 

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki 
słuchaczy. Podczas zajęć analizowane będą studia przypadków polskich przedsiębiorców, które będą stanowić bieżącą 
ilustrację omawianych koncepcji teoretycznych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 
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Biznesplan – 
organizowanie 
przedsięwzięć 

 30       30 4 S1_W02 S1_W05 S1_W06 
S1_U02  S1_U05  S1_U06 
S1_K02  S1_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Biznesplany są nie tylko dokumentami mającymi zastosowanie przy uruchamianiu nowych firm. Mogą być również stosowane 
przez istniejące firmy zarówno w uruchamianiu przedsięwzięć inwestycyjnych jak i w codziennej działalności. Biznesplan jest 
podstawowym narzędziem organizowania działań. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami: 

1. funkcje, korzyści i ograniczenia planowania – czy warto planować, 
2. niezbędne cechy, umiejętności i doświadczenia przedsiębiorców, wiedza niezbędna przy organizowaniu przedsięwzięć, 
3. typy i forma biznesplanów, 
4. typowe błędy planujących, typowe słabości biznesplanów – jak postępować z zewnętrznym analitykiem, 
5. skrócone biznesplany: objętość, zawartość, warunki powstawania, 
6. rozbudowany (pełny) biznesplan. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 

Przedsiębiorczość 
internetowa 

 15       15 2 S1_W02 S1_W05 S1_U01 
S1_U03 S1_U06  S1_K01 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Podczas zajęć studenci zostaną zaznajomieni z zaawansowanymi aspektami prowadzenia firmy w Internecie.   
W trakcie zajęć zostaną omówione, a także przećwiczone w praktyce następujące zagadnienia: 

1. elementy sztucznej inteligencji w zarządzaniu startupem internetowym, 
2. innowacyjne modele biznesowe w działalności internetowej,  
3. media społecznościowe w modelach biznesowych, 
4. modele biznesowe spółki spin-off, 
5. wpływ Internetu na wartość dla klienta. 

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki słuchaczy. 
Studenci podczas zajęć będą również samodzielnie przechodzi pewne procesy zakładania firmy co pozwoli im zdobyć 
praktyczne doświadczenia mogące później pomóc w zakładaniu firmy.  Podczas zajęć przewidziany jest udział gości – 
przedsiębiorców specjalizujących się w prowadzeniu firmy przez Internet. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 



38 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 273 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1879 

 

 
Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Komunikacja w 
biznesie 

30        30 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U05  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Komunikacja w biznesie - wprowadzenie. 
2. Komunikacja w organizacjach 
3. Komunikacja mailowa 
4. Komunikacja telefoniczna 
5. Komunikacja a relacje interpersonalne 
6. Efektywne słuchanie 
7. Komunikacja słowna 
8. Komunikacja niewerbalna 



39 

 

9. Prezentacje i wystąpienia publiczne w biznesie 
10. Różne sytuacje komunikacyjne w organizacji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, PU 

Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu 

14        14 2 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Modele teoretyczne CSR 
2. Jakość życia i jakość życia w pracy 
3. Work – life balace 
4. Prywatność w  organizacji 
5. Inicjatywy/programy CSR 
6. Normy/standardy CSR 
7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu  
8. Raportowanie społecznie odpowiedzialne wg standardów GRI  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, SP 

Gra biznesowa 

   14     14 1 K_W02 K_W05 K_U02 
K_U06  K_K01  K_K02 
K_K03 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe   

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, 
planowania strategicznego i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 
Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, 
finansów, psychologii, zarządzania strategicznego oraz marketingu. 
Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają 
rozgrywkę. Po każdej rundzie następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. 
W  zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 
Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających 
na wynik osiągnięty podczas rozgrywki. 
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Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań 
oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, GD 

Konwersatorium 
English 

 14       14 2 K_U04 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu 
(konwersatorium). 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Zajęcia do wyboru 2 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe   

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Seminarium 
licencjackie 

  20      20 
 

9 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium, w tym 
wybrane spośród: K_W01  
K_W02  K_W05  K_U01   
K_U02   K_U03   K_U04   
K_U05   K_U06   K_K01   
K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca dyplomowa  

Praktyki 

       60 60 2 K_U01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od  miejsca / stanowiska 
praktyki, wybrane 
spośród: K_W02 K_W04 
K_W05   K_U01  K_U02  
K_U03    K_U04  K_U05  
K_U06    K_K01  K_K02  
K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

W zależności od stanowiska: 
- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 
- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  
- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 
- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu 
planowania pracy, kontroli, 
- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, 
odpowiedzialności za powierzone zadania, 
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- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 
 
Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub 
umów cywilnoprawnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub 
organizowana przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) 
dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę dokumentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Uruchamianie 
działalności 
gospodarczej 

 30       30 4 S1_W02 S1_W05 
S1_W06 S1_U02 
S1_U05 S1_U06 
S1_K02 S1_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

W trakcie zajęć zostaną omówione, a także przećwiczone w praktyce następujące zagadnienia: 
1. formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i konsekwencje wyboru formy prawnej, 
2. czynności niezbędne do założenia firmy: od koncepcji do działania 
3. rekrutacja pracowników i formy ich motywowania,  
4. formy zatrudnienia pracowników,  
5. organizowanie nowej działalności – projektowanie struktury, procedur i procesów, 
6. wsparcie dla nowych przedsiębiorstw (inkubatory, fundacje, inwestorzy itd.) 
7. metody analizy rynku. 

 
Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki 
słuchaczy. Studenci podczas zajęć będą również samodzielnie przechodzi pewne procesy zakładania firmy co pozwoli im 
zdobyć praktyczne doświadczenia mogące później pomóc w zakładaniu firmy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, SP 



43 

 

Podatki w małym 
przedsiębiorstwie 

 15       15 2 S1_W02 S1_W04 
S1_W06 S1_U01 
S1_U02  S1_U05 
S1_U06  S1_K02 
S1_K03 

Nauki prawne  

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1.Podatki i opłaty obciążające koszty działalności 
2.Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy 
3.Rozliczanie wypłat osób fizycznych 
4.Ryczałtowe podatki dochodowe od wyników z działalności gospodarczej osób fizycznych 
5.Rozliczanie dochodów przedsiębiorców na zasadach ogólnych 
6.Podatek dochodowy od osób prawnych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP 

Planowanie nowych 
produktów i usług 

 15       15 2 S1_W02 S1_W05  
S1_W06 S1_U02 
S1_U05  S1_U06 
S1_K02  S1_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Znaczenie nowych produktów i usług w działalności organizacji  
2. Zarządzanie cyklem życia produktu  
3. Definicja i etapy planowania nowych produktów  
4. Przyczyny niepowodzeń wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek 
5. Rola projektowania w planowaniu produktów i usług  
6. Metody planowania nowych produktów  i usług Rola innowacji otwarty w planowaniu nowych produktów i usług  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, PP 

Finansowanie 
nowych 
przedsięwzięć 

 15       15 2 S1_W02 S1_W03 
S1_W05 S1_W06 
S1_U01  S1_U06 
S1_K01  S1_K02 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości  
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S1_K03 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Problematyka finansowania przedsięwzięć w kontekście zjawiska luki finansowania  
2. Typologia źródeł finansowania 
3. Identyfikacja źródeł finansowania z punktu widzenia specyfiki i potrzeb rozwojowych przedsięwzięcia 
4. Źródła finansowania przedsięwzięć gospodarczych w praktyce 
5.    Przykłady programów wsparcia finansowego o charakterze zwrotnym dla nowych przedsięwzięć gospodarczych  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 241 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  1879 
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dla specjalności: Zarządzanie w korporacji 
 
Rok studiów: trzeci 
Semestr: piąty 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 
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których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 
strategiczne 

30   30     60 6 K_W01 K_W02 K_W06  
K_U01  K_U02  K_U03 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Czym jest strategia firmy – ewolucja definicji i rozumienia strategii  
2. 5 elementowy model strategii 
3. Historia dyscypliny zarządzania strategicznego i wkład teorii organizacji 
4. Nadawanie sensu otoczeniu  i metody analizy otoczenia organizacji  
5. PEST, trendy, scenariusze, analiza interesariuszy, model 5 sił, model GE  
6. Dominująca logika jako ograniczenie poznawcze 
7. Budowa hipotezy strategicznej – pasja i jej tworzywo 
8. Konstruowanie strategii 
9. Rola misji  
10. Definiowanie domeny strategicznej czyli granic organizacji – główne wymiary  
11. W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej  
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12. Formułowanie celów i priorytetów – zasady formułowania i ograniczenia tego procesu  
13. Logika modelu biznesowego organizacji i diagnozy organizacji : zasoby, umiejętności, łańcuch wartość i typy modeli 

biznesowych  
14. Podstawowe cechy strategii 
15. Główne błędy popełniane w budowie strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, SP 

Ekonomia 
międzynarodowa 

14   30     44 6 K_W01 K_W03 K_W05 
K_U02  K_U05  K_U06 
K_K01 

Ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Megatrendy we współczesnym świecie   
2. Teorie wymiany międzynarodowej  
3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  
4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   
5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 
6. Międzynarodowy system walutowy  
7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  
8. Międzynarodowe stosunki finansowe  
9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  
10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, Proj 

Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 
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Treści programowe   
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
licencjackie 

  20      20 3 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium, w tym 
wybrane spośród: K_W01  
K_W02  K_W05  K_U01   
K_U02   K_U03   K_U04   
K_U05   K_U06   K_K01   
K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe   

Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Egzamin 
certyfikacyjny z 
języka obcego 

         2 K_U04  

Treści programowe   

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Procesy i struktury 
zarządzania w 
korporacji 

 30       30 4 S2_W01 S2_W02 
S2_W05 S2_U02 
S2_U05 S2_U06 
S2_K02 S2_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Wstęp - rola i znaczenie korporacji we współczesnej gospodarce, korporacja jako pracodawca. 
2. Pojęcie corporate governance. 
3. Struktury korporacyjne (rola centrali i oddziałów). 
4. Planowanie strategiczne. 
5. Zarządzanie wynikami (performance management and appraisal). 
6. Zarządzanie ludźmi. 
7. Zarządzanie technologią. 
8. Zarządzanie wiedzą. 
9. Zarządzanie komunikacją. 
10. Zarządzanie relacjami. 
11. Zarządzanie zmianą. 
12. Zarządzanie działalnością międzynarodową. 
13. Wyzwania etyczne zarządzania korporacją. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, SP, Proj. 
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Zarządzanie 
międzynarodowe 

 30       30 4 S2_W01 S2_W02 
S2_W05 S2_U02 
S2_U05  S2_U06 
S2_K02  S2_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Globalizacja i przedsiębiorstwo międzynarodowe / globalne  
2. Teorie internacjonalizacji przedsiębiorstwa  
3. Motywy umiędzynarodawiania przedsiębiorstwa 
4. Formy umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa 
5. Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych: integracja, responsywność, i uczenie się 
6. Struktury przedsiębiorstw międzynarodowych / globalnych 
7. Łańcuch wartości przedsiębiorstw międzynarodowych / globalnych  
8. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw międzynarodowych / globalnych  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, SP, Proj. 

System podatkowy 
 15       15 2 S2_W04 S2_W05 

S2_U02  S2_U06 
S2_K01  S2_K03 

Nauki prawne 
 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Istota podatku 
2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego 
3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 
4. Podatki pośrednie w Polsce 
5. Inne podatki i opłaty w Polsce 
6. Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe 
7. Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej oraz dostosowanie polskich rozwiązań podatkowych do unormowań 
europejskich  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 273 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1879 
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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 Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Komunikacja w 
biznesie 

30        30 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U05  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Komunikacja w biznesie - wprowadzenie. 
2. Komunikacja w organizacjach 
3. Komunikacja mailowa 
4. Komunikacja telefoniczna 
5. Komunikacja a relacje interpersonalne 
6. Efektywne słuchanie 
7. Komunikacja słowna 
8. Komunikacja niewerbalna 
9. Prezentacje i wystąpienia publiczne w biznesie 
10. Różne sytuacje komunikacyjne w organizacji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, PU 
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Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu 

14        14 2 K_W01 K_W02 
K_W05 K_U02 
K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Modele teoretyczne CSR 
2. Jakość życia i jakość życia w pracy 
3. Work – life balace 
4. Prywatność w  organizacji 
5. Inicjatywy/programy CSR 
6. Normy/standardy CSR 
7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu  
8. Raportowanie społecznie odpowiedzialne wg standardów GRI  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, SP 

Gra biznesowa 
   14     14 1 K_W02 K_W05 K_U02  

K_U06  K_K01 K_K02 

K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe 

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, 
planowania strategicznego i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 
Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, 
finansów, psychologii, zarządzania strategicznego oraz marketingu. 
Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają 
rozgrywkę. Po każdej rundzie następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. 
W  zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 
Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających 
na wynik osiągnięty podczas rozgrywki. 
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań 
oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, GD 
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Konwersatorium 
English 

 14       14 2 K_U04 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu 
(konwersatorium) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Zajęcia do wyboru 2 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe 
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
licencjackie 

       20 20 9 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium, w tym 
wybrane spośród: K_W01  
K_W02  K_W05  K_U01   
K_U02   K_U03   K_U04   
K_U05   K_U06   K_K01   
K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe 
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca dyplomowa 

Praktyki 

       60 60 2 K_U01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od  miejsca / stanowiska 
praktyki, wybrane 
spośród: K_W02 K_W04 
K_W05   K_U01  K_U02  
K_U03    K_U04  K_U05  
K_U06    K_K01  K_K02  
K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe 

W zależności od stanowiska: 
- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 
- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  
- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 
- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu 
planowania pracy, kontroli, 
- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, 
odpowiedzialności za powierzone zadania, 
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 
 
Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub 
umów cywilnoprawnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub 
organizowana przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) 
dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę dokumentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 
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Ład korporacyjny 

 30       30 4 S2_W01 S2_W02 
S2_U01 S2_U02 
S2_U06 S2_K02 
S2_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Pojęcie ładu korporacyjnego i jego teoretyczne i praktyczne znaczenie.  
2. Spółki kapitałowe. 
3. Rozdzielenie własności i kontroli jako cecha współczesnej korporacji. 
4. Uwarunkowania funkcjonowania współczesnych korporacji: 
5. Teorie ładu korporacyjnego i ich praktyczne implikacje.  
6. Główne problemy ładu korporacyjnego:  
7. Zewnętrzne i wewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego jako instrumenty kształtowania ładu korporacyjnego 

oraz ograniczania problemów jego funkcjonowania.  
8. Kodeksy dobrych praktyk ładu korporacyjnego w Polsce i innych krajach. Międzynarodowe standardy ładu 

korporacyjnego.   
9. Modele ładu korporacyjnego: anglosaski, niemiecki, japoński, łaciński.  
10. Polski model ładu korporacyjnego.  
11. Współczesne praktyczne problemy ładu korporacyjnego 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, SP 

Marketing 
międzynarodowy 

 15       15 2 S2_W02 S2_W05  
S2_U02  S2_U05 
S2_U06  S2_K02 
S2_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Motywy i fazy internacjonalizacji działalności marketingowej przedsiębiorstw Podejścia do decyzji cenowych 

w  przedsiębiorstwie  
2. Ramowe strategie marketingowe na rynkach międzynarodowych 
3. Budowanie przewagi konkurencyjnej w układzie międzynarodowym. 
4. Standaryzacja a adaptacja działań marketingowych w układzie międzynarodowym 
5. Decyzje związane z kształtowaniem instrumentów mieszanki marketingowej 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP 

Controlling 

 15       15 2 S2_W02 S2_W03 
S2_U01  S2_U02 
S2_U06  S2_K01 
S2_K02  S2_K03 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Istota controllingu 
2. Warunki zastosowania controllingu w przedsiębiorstwie 
3. Główne narzędzia controllingu (omówienie na przykładach) 
4. Idea zrównoważonej karty wyników (ang. Balanced scorecard) Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona 
5. Zrównoważona karta wyników - jako uniwersalny instrument zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie 
6. Budżetowanie w ośrodkach odpowiedzialności (studium przypadku) 
7. Kierunki rozwoju controllingu oraz potencjalne obszary nowych zastosowań. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP 

Operacje handlu 
zagranicznego 

 15       15 2 S2_W01 S2_W02 
S2_W03 S2_W04 
S2_W05 S2_U01 
S2_U02  S2_U03 
S2_U05  S2_U06 
S2_K01  S2_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości  

Treści programowe   

I. Handel zagraniczny – formy, pośrednicy, zwyczaje i formuły  
1. Formy handlu zagranicznego na rynkach niezorganizowanych 
2. Formy handlu zagranicznego na rynku zorganizowanym (targi, aukcje, przetargi, giełdy towarowe)  
3. Zwyczaje i formuły stosowane w handlu zagranicznym 

 
II. Przygotowanie i realizacja transakcji eksportowej i importowej 

1. Rozpoznanie i badanie rynku zagranicznego. 
2. Oddziaływanie na rynek zagraniczny. 
3. Przygotowanie negocjacji kontraktowych (w eksporcie i imporcie). 
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4. Negocjacje kontraktowe. 
5. Kontrakt zagraniczny i jego realizacja. 
6. Cło, prawo i procedury celne 
7. Rozliczenia w handlu zagranicznym 
8. Finansowanie handlu zagranicznego (kredyty eksportowe, factoring, forfaiting)  

 
III. Ryzyko w handlu zagranicznym i sposoby zabezpieczenia  

1. Ryzyko – jego istota i źródła, 
2. Rodzaje ryzyk w działalności międzynarodowej,  
3. Pasywne metody ograniczania ryzyka (wybór formy płatności, gwarancje bankowe, ubezpieczenia kontraktu). 
4. Aktywne metody ograniczania ryzyka (operacje walutowe spot, operacje terminowe, inne instrumenty pochodne). 
5. Ubezpieczenia w operacjach handlu zagranicznego 
6. Instrumenty rynków towarowych 
7. Zabezpieczenie producenta i konsumenta z wykorzystaniem instrumentów finansowych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 241 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  1879  
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dla specjalności: Zarządzanie w e-gospodarce 
 
Rok studiów: trzeci 
Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
specjalności 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 
strategiczne 

30   30     60 6 K_W01 K_W02 K_W06  
K_U01  K_U02  K_U03 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Czym jest strategia firmy – ewolucja definicji i rozumienia strategii  
2. 5 elementowy model strategii 
3. Historia dyscypliny zarządzania strategicznego i wkład teorii organizacji 
4. Nadawanie sensu otoczeniu  i metody analizy otoczenia organizacji  
5. PEST, trendy, scenariusze, analiza interesariuszy, model 5 sił, model GE  
6. Dominująca logika jako ograniczenie poznawcze 
7. Budowa hipotezy strategicznej – pasja i jej tworzywo 
8. Konstruowanie strategii 
9. Rola misji  
10. Definiowanie domeny strategicznej czyli granic organizacji – główne wymiary  
11. W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej  
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12. Formułowanie celów i priorytetów – zasady formułowania i ograniczenia tego procesu  
13. Logika modelu biznesowego organizacji i diagnozy organizacji : zasoby, umiejętności, łańcuch wartość i typy 

modeli biznesowych  
14. Podstawowe cechy strategii 
15. Główne błędy popełniane w budowie strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, SP 

Ekonomia 
międzynarodowa 

14   30     44 6 K_W01 K_W03 K_W05 
K_U02  K_U05  K_U06 
K_K01 

Ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Megatrendy we współczesnym świecie   
2. Teorie wymiany międzynarodowej  
3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, 

technologii)  
4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   
5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 
6. Międzynarodowy system walutowy  
7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  
8. Międzynarodowe stosunki finansowe  
9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  
10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, Proj 

Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe -
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 
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Treści programowe   

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium licencjackie 

  20      20 3 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - 
uzależnione od treści 
wybranego seminarium, 
w tym wybrane spośród: 
K_W01  K_W02  K_W05  
K_U01   K_U02   K_U03   
K_U04   K_U05   K_U06   
K_K01   K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe   

Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Egzamin certyfikacyjny 
z języka obcego 

         2 K_U04  

Treści programowe   

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Technologie 
informatyczne 

 30       30 4 S3_W01 S3_W02 
S3_W05 S3_U01 
S3_U03 S3_U06 
S3_K01 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Podstawowe pojęcia z zakresy technologii informatycznych zarządzania 
2. Powstanie i kierunki rozwoju technologii informatycznych zarządzania 
3. Charakterystyka technologii informatycznych zarządzania wg rozwoju architektury logicznej 
4. Charakterystyka technologii informatycznych wg stopnia i zakresu integracji  
5. Charakterystyka technologii informatycznych wg rozwoju sieci: sieci prywatne, sieci komercyjne, sieć Internet: 
6. Statystyki dotyczące rozwoju technologii informacyjnych w Polsce i na świecie 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj. 

Strategie i 
organizacja e-
przedsiębiorstw 

 30       30 4 S3_W01 S3_W02 
S3_W05 S3_U01 
S3_U03  S3_U06 
S3_K01 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 
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Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Charakterystyka e-biznesu i e-przedsiębiorstwa 
2. Modele biznesowe w środowisku cyfrowym 
3. Strategie e- przedsiębiorstwa 
4. Tworzenia strategii e- przedsiębiorstwa 
5. Wyzwania i zagrożenia dla e-przedsiębiorstw 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP  

Zintegrowane 
systemy 
wspomagające 
zarządzanie 

 15       15 2 S3_W02 S3_W05 
S3_U01 S3_U03 
S3_U06 S3_K01 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
 
1.Zintegrowane systemy informatyczne 
2.Zintegrowane systemy Informatyczne wspomagające zarządzanie  
3.Zintegrowany system wspomagania zarządzania IFS Applications  
4.Praktyczna obsługa systemu IFS - przypadek hurtowni materiałów budowlanych lub dystrybutora z rynku wydawniczego 
5.Wykonanie zadania zaliczeniowego z zakresu obsługi omawianych funkcjonalności aplikacji IFS Applications 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 273 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1879 
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Komunikacja w 
biznesie 

30        30 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U05  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Komunikacja w biznesie - wprowadzenie. 
2. Komunikacja w organizacjach 
3. Komunikacja mailowa 
4. Komunikacja telefoniczna 
5. Komunikacja a relacje interpersonalne 
6. Efektywne słuchanie 
7. Komunikacja słowna 
8. Komunikacja niewerbalna 
9. Prezentacje i wystąpienia publiczne w biznesie 
10. Różne sytuacje komunikacyjne w organizacji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, PU 
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Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu 

14        14 2 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Modele teoretyczne CSR 
2. Jakość życia i jakość życia w pracy 
3. Work – life balace 
4. Prywatność w  organizacji 
5. Inicjatywy/programy CSR 
6. Normy/standardy CSR 
7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu  
8. Raportowanie społecznie odpowiedzialne wg standardów GRI  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, SP 

Gra biznesowa 
   14     14 1 K_W02 K_W05 K_U02  

K_U06  K_K01 K_K02 

K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe 

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, 
planowania strategicznego i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 
Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, 
finansów, psychologii, zarządzania strategicznego oraz marketingu. 
Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają 
rozgrywkę. Po każdej rundzie następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. 
W  zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 
Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających 
na wynik osiągnięty podczas rozgrywki. 
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań 
oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, GD 
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Konwersatorium 
English 

 14       14 2 K_U04 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu 
(konwersatorium) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości,  
Ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe 
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Zajęcia do wyboru 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe 
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
licencjackie 

  20      20 9       K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium, w tym 
wybrane spośród: K_W01  
K_W02  K_W05  K_U01   
K_U02   K_U03   K_U04   
K_U05   K_U06   K_K01   
K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe 
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 



65 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca dyplomowa 

Praktyki 

       60 60 2 K_U01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od  miejsca / stanowiska 
praktyki, wybrane 
spośród: K_W02 K_W04 
K_W05   K_U01  K_U02  
K_U03    K_U04  K_U05  
K_U06    K_K01  K_K02  
K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe 

W zależności od stanowiska: 
- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 
- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  
- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 
- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu 
planowania pracy, kontroli, 
- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, 
odpowiedzialności za powierzone zadania, 
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 
 
Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub 
umów cywilnoprawnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub 
organizowana przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) 
dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę dokumentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 
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Marketing 
internetowy 

 30       30 4 S3_W01  S3_W02 
S3_W05  S3_U02 
S3_U05  S3_K01 
S3_K02  S3_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Media marketingu internetowego na tle rozwoju rynków elektronicznych  
2. Powstanie i rozwój marketingu internetowego – marketing tradycyjny, a internetowy – różnice i zależności 
3. Statystyki rozwoju marketingu internetowego w Polsce na tle tendencji światowych 
4. Charakterystyka marketingu internetowego  
5. Miejsce i rola mediów marketingowych w elektronicznym biznesie 
6. Kształtowanie działań marketingowych w mediach społecznościowych 
7. Przykłady wykorzystania poszczególnych mediów marketingu internetowego 
8. Wady i zalety marketingu w Internecie 
9. Pozycjonowanie jako metoda marketingu w Internecie 
10. Pomiar skuteczności marketingu w Internecie 
11. Zjawisko mobilności w marketingu internetowym 
12. Kierunki rozwoju marketingu w Internecie – awataring, story telling, etc. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, SP 

Transakcje 
elektroniczne 

 15       15 2 S3_W02  S3_W05 
S3_U01   S3_U02 
S3_U06   S3_K01 
S3_K02   S3_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Powstanie i rozwój handlu elektronicznego  
2. Zalety i wady stosowania handlu elektronicznego  
3. Transakcje pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem w handlu elektronicznym (B2C)  
4. Transakcje pomiędzy przedsiębiorstwami w handlu elektronicznym (B2B 
5. Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych  
6. Handel elektroniczny w Polsce i na świecie  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP 
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Bazy danych 

 15       15 2 S3_W02  S3_W05 
S3_U01   S3_U02 
S3_U06   S3_K01 
S3_K02   S3_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Definicje baz i systemów baz danych, modele baz danych  
2. Projektowanie baz danych  
3. Modelowanie baz danych  
4. Język SQL, Relacyjny System Zarządzania Bazą Danych MySQL, stos LAMP  
5. Hurtownie danych  
6. System zarządzania bazą danych MS Access 2010  
7. Definiowanie tabel w relacyjnej bazie danych  
8. Budowanie modelu oraz definiowanie relacji w bazie danych  
9. Obsługa bazy danych  
10. Język zapytań SQL  
11. Podstawowe struktury danych, struktura tablicy, tworzenie, usuwanie i modyfikacja tablic, składnia SQL  
12. Zapytania oraz klauzule (SELECT, FROM, WHERE), operatory i wyrażenia, funkcje agregujące (GROUP BY, HAVING, 

ORDER BY),  
13. Pojęcie klucza, rodzaje kluczy znaczenie kluczy w strukturze bazy danych oraz inne warunki 
14. Wprowadzenie do tematyki relacyjnych baz danych Wykonanie relacyjnej bazy danych przy zastosowaniu aplikacji  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Uruchomienie 
działalności 
gospodarczej 

 15       15 2 S3_W02 S3_U01  
S3_U02  S3_U06 
S3_K02  S3_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości  

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Rejestracja działalności gospodarczej:  
2. Obowiązki prawne i administracyjne związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej. 
3. Opodatkowanie  indywidualnej działalności gospodarczej: 
4. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy: 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 241 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  1879 

 

 

 
dla specjalności: Zarządzanie w sektorze publicznym 

 
Rok studiów: trzeci 
Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 

Zarządzanie 
strategiczne 

30   30     60 6 K_W01 K_W02 K_W06  
K_U01  K_U02  K_U03 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 
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Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Czym jest strategia firmy – ewolucja definicji i rozumienia strategii  
2. 5 elementowy model strategii 
3. Historia dyscypliny zarządzania strategicznego i wkład teorii organizacji 
4. Nadawanie sensu otoczeniu  i metody analizy otoczenia organizacji  
5. PEST, trendy, scenariusze, analiza interesariuszy, model 5 sił, model GE  
6. Dominująca logika jako ograniczenie poznawcze 
7. Budowa hipotezy strategicznej – pasja i jej tworzywo 
8. Konstruowanie strategii 
9. Rola misji  
10. Definiowanie domeny strategicznej czyli granic organizacji – główne wymiary  
11. W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej  
12. Formułowanie celów i priorytetów – zasady formułowania i ograniczenia tego procesu  
13. Logika modelu biznesowego organizacji i diagnozy organizacji : zasoby, umiejętności, łańcuch wartość i typy modeli 

biznesowych  
14. Podstawowe cechy strategii 
15. Główne błędy popełniane w budowie strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, SP 

Ekonomia 
międzynarodowa 

14   30     44 6 K_W01 K_W03 K_W05 
K_U02  K_U05  K_U06 
K_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Megatrendy we współczesnym świecie   
2. Teorie wymiany międzynarodowej  
3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  
4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   
5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 
6. Międzynarodowy system walutowy  
7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  
8. Międzynarodowe stosunki finansowe  
9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  
10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, Proj 

Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Seminarium 
licencjackie 

  20      20 3 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium, w tym 
wybrane spośród: K_W01  
K_W02  K_W05  K_U01   
K_U02   K_U03   K_U04   
K_U05   K_U06   K_K01   
K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 



71 

 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe   

Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Egzamin 
certyfikacyjny z 
języka obcego 

         2 K_U04  

Treści programowe   

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zarządzanie 
publiczne 

 30       30 4 S4_W01 S4_W02  
S4_W03 S4_W05 
S4_U02 S4_U05 
S4_U06 S4_K01  
S4_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Sektor publiczny –  istota, zakres i funkcje; 
2. Organizacje publiczne – istota i uwarunkowania działalności;  
3. Menedżerowie organizacji publicznych; 
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4. Istota i charakterystyka zarządzania publicznego;  
5. Ujęcie systemowe zarządzania publicznego i jego zakres;  
6. Wymiar strategiczny i operacyjny zarządzania publicznego; 
7. Analiza strategiczna i przygotowanie strategii w organizacjach publicznych; 
8. Obszary i zasady zarządzania strategicznego w organizacjach publicznych;  
9. Wdrażanie strategii organizacji publicznych; 
10.  Zarządzanie procesami w organizacjach publicznych i ich doskonalenie; 
11. Metody doskonalenia jakości organizacji publicznych;  
12. Metody odchudzania organizacji publicznych;  
13. Rola komunikowania w zarządzaniu organizacjami publicznymi; 
14. Wybrane obszary zarządzania organizacjami publicznymi; 
15. Zarządzanie partnerstwem publiczno-prywatnym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, SP 

Ekonomia sektora 
publicznego 

 30       30 4 S4_W01 S4_W03 
S4_W05 S4_U02 
S4_U05  S4_U06 
S4_K01  S4_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Funkcje sektora publicznego: dobra publiczne i społeczne; zakres sektora publicznego;  
2. Co to jest budżet państwa;  
3. Dochody – przychody, wydatki – rozchody;  
4. Deficyt i obsługa długu publicznego;  
5. Dochody i wydatki budżetu;  
6. Zadania i funkcje budżetu a problem reformy finansów publicznych;  
7. Podatki jako główne zasilenie budżetu centralnego i budżetów lokalnych;  
8. Makroekonomiczne funkcje podatków a redystrybucja siły nabywczej;  
9. Ekonomiczne konsekwencje podatków majątkowych;  
10. Funkcje i skutki podatku VAT;  
11. Indywidualny podatek dochodowy a problem progresji;  
12. Opodatkowanie zysków z kapitału i wpływ opodatkowania na oszczędności;  
13. Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw;  
14. Znaczenie ulg podatkowych;  
15. Kwestia prorodzinności podatku;  
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16. Reformy podatkowe i ich skutki;  
17. Wybrane zagadnienia lokalnego sektora publicznego;  
18. Wybrane zagadnienia instytucji sektora publicznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Procedury 
administracyjne 

 15       15 2 S4_W02  S4_W04 
S4_W05  S4_U02 
S4_U05   S4_U06 
S4_K01   S4_K03 

Nauki prawne 
 

Treści programowe   

I.W administracji publicznej stosowane są liczne procedury zwane administracyjnymi.  
1. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego. Zasady ogólne postępowania administracyjnego 
2. Uczestnicy postępowania administracyjnego 
3. Stadia postępowania administracyjnego i czynności procesowe w toku postępowania 
4. Decyzja jako forma rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej. Postanowienie. Ugoda w postępowaniu administracyjnym 
5. Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji i poza tokiem instancji. Odwołanie, zażalenie, tryby nadzwyczajne 

II. W administracji stosowane są tzw. procedury niejurysdykcyjne, które składają się na system obywatelskiej kontroli 
administracji publicznej, poza  kontrolą sądową.  

1. Postępowanie skargowe, wnioskowe i petycyjne 
2. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń 
3. Pozostałe postępowania szczególne 

III. Władczy charakter administracji publicznej zabezpieczony jest odrębną procedurą administracyjną związaną ze sposobami 
egzekwowania obowiązków publicznych w stosunku do  obywatela i przedsiębiorcy.  

1. Charakter prawny postępowania egzekucyjnego w administracji 
2. Uczestnicy i podstawy prawne egzekucji administracyjnej 
3. Przebieg postępowania egzekucyjnego 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, SP 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 273 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  1879  
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 

 l
ic

z
b

a
 g

o
d

z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e
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Ć
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W
a
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ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Komunikacja w 
biznesie 

30        30 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U05  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Komunikacja w biznesie - wprowadzenie. 
2. Komunikacja w organizacjach 
3. Komunikacja mailowa 
4. Komunikacja telefoniczna 
5. Komunikacja a relacje interpersonalne 
6. Efektywne słuchanie 
7. Komunikacja słowna 
8. Komunikacja niewerbalna 
9. Prezentacje i wystąpienia publiczne w biznesie 
10. Różne sytuacje komunikacyjne w organizacji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, PU 
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Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu 

14        14 2 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Modele teoretyczne CSR 
2. Jakość życia i jakość życia w pracy 
3. Work – life balace 
4. Prywatność w  organizacji 
5. Inicjatywy/programy CSR 
6. Normy/standardy CSR 
7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu  
8. Raportowanie społecznie odpowiedzialne wg standardów GRI  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, SP 

Gra biznesowa 
   14     14 1 K_W02 K_W05 K_U02  

K_U06  K_K01 K_K02 

K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe 

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, 
planowania strategicznego i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 
Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, 
finansów, psychologii, zarządzania strategicznego oraz marketingu. 
Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają 
rozgrywkę. Po każdej rundzie następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. W zależności 
od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 
Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających 
na wynik osiągnięty podczas rozgrywki. 
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań 
oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, GD 
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Konwersatorium 
English 

 14       14 2 K_U04 i inne efekty 
kierunkowe - 
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(konwersatorium) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Zajęcia do wyboru 

 14       14 1 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe -  
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 

 

Treści programowe 
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
licencjackie 

       20 20 9 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - 
uzależnione od treści 
wybranego seminarium, 
w tym wybrane spośród: 
K_W01  K_W02  K_W05  
K_U01   K_U02   K_U03   
K_U04   K_U05   K_U06   
K_K01   K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca dyplomowa 

Praktyki 

       60 60 2 K_U01 i inne efekty 
kierunkowe - 
uzależnione od  miejsca 
/ stanowiska praktyki, 
wybrane spośród: 
K_W02 K_W04 K_W05 
K_U01  K_U02  K_U03 
K_U04  K_U05  K_U06 
K_K01  K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe 

W zależności od stanowiska: 
- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 
- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  
- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 
- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu 
planowania pracy, kontroli, 
- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, 
odpowiedzialności za powierzone zadania, 
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 
 
Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub 
umów cywilnoprawnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub 
organizowana przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) 
dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę dokumentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 
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Finanse publiczne 

 30       30 4 S4_W01 S4_W03 
S4_W05 S4_U02 
S4_U06  S4_K01 
S4_K02  S4_K03 

Ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1.   Teorie finansów publicznych   
2.   Charakterystyka finansów publicznych  
3.   Elementy teorii wyboru publicznego  
4.   Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych  
5.   Środki publiczne i ich formy 
6.   Budżet państwa 
7.   Struktura dochodów budżetu państwa. 
8.   Charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków budżetu państwa  
9.   Zadaniowy układ budżetu – budżet zadaniowy 
10. Problem deficytu budżetowego w Polsce  
11. Dług publiczny w Polsce.  
12. Finanse samorządu terytorialnego  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PU 

Zamówienia 
publiczne 

 15       15 2 S4_W02 S4_U01 
S4_U02  S4_U06 
S4_K02  S4_K03 

Nauki prawne 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Prawa zamówień publicznych 
2. Zasady zamówień publicznych 
3. Przygotowanie procedury o udzielenie zamówienia publicznego 
4. Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych 
5. Unieważnienie postępowania 
6. Kryteria wyboru oferty 
7. Zawieranie umów w procedurze zamówień publicznych 
8. Środki ochrony prawnej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Organizacje 
pozarządowe 

 15       15 2 S4_W02 S4_U02 
S4_U05 S4_U06 
S4_K01 S4_K02 
S4_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Społeczeństwo obywatelskie 
2. Trzeci sektor – pojęcie, cele, cechy, funkcje i zadania 
3. Pojęcie, typologia i systematyka organizacji pozarządowych  
4. Prawna regulacja działalności organizacji pozarządowych w Polsce 
5. Współdziałanie organizacji pozarządowych z administracją publiczną oraz ich rola w społeczeństwie i gospodarce. 
6.  Zarządzanie partnerstwem publiczno-społecznym 
7. Aktualne problemy i dylematy organizacji pozarządowych w Polsce i na świecie.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Marketing 
organizacji 
niedochodowych 

 15       15 2 S4_W02 S4_U02 
S4_U05  S4_U06 
S4_K01  S4_K02 
S4_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości  

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Specyfika organizacji niedochodowej 
2. Narzędzia marketingu organizacji niedochodowej 
3. Komunikacja marketingowa w organizacji niedochodowej 
4. Fundraising 
5. Wolontariat 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj. 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 241 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  1879 
 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  63% 

Ekonomia i finanse 13% 

Nauki prawne  11% 

Uwaga: udział średniej (po wszystkich specjalnościach) liczby punktów ECTS w 180 ECTS, bez uwzględnienia przedmiotów: Bezpieczeństwo i higiena 
pracy, Ochrona własności intelektualnej, Języka Obcego, Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistycznych, Zajęć do wyboru, Konwersatorium 
English”. 
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Załącznik nr 36 
do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

„Załącznik nr 137 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

zarządzanie 

nazwa kierunku studiów zarządzanie 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Management 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia niestacjonarne (wieczorowe) 
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tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

119 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

9 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne Nauki o Zarządzaniu i Jakości 80% Nauki o Zarządzaniu i Jakości 

Nauki społeczne Ekonomia i Finanse 10%  

Nauki społeczne Nauki Prawne 10%  

Razem: - 100% - 

 
Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia PRK 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o 
zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, 
nauki prawne).  

P6S_WG Zakres i głębia 
 
 

K_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki 
dotyczące działalności różnych typów organizacji, jej kluczowych funkcji 
(operacyjnej, marketingowej, finansowej, zarządzania personelem) i jej relacji z 
otoczeniem.  

P6S_WG Zakres i głębia 
 

K_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne 
dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.  

P6S_WG Zakres i głębia 
 

K_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne dotyczące 
funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.  

P6S_WG Zakres i głębia 
 

K_W05 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie 
organizacji i całej gospodarki, w tym zasady  ochrony własności przemysłowej 
i prawa autorskiego. 

P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
 

K_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.  P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

Umiejętności: absolwent potrafi 
 

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi 
funkcjami w organizacji oraz ich integrowania w ramach strategii organizacji, 
stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
 
 

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie 
organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
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K_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i 
raporty dotyczące funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki oraz 
komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując 
narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie 
i  tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 

K_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego.  

P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie 
i  tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 

K_U05 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  
 

 P6S_UO Organizacja pracy / planowanie i praca 
zespołowa 

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji. 

P6S_UU Uczenie się / planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki. 

P6S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P6S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 

K_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

P6S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój 
etosu 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 
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Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM   

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych dla 
specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 
Symbol efektów uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 Zna i rozumie terminologię dotyczącą małego przedsiębiorstwa w zakresie 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne).  

K_W01 

S1_W02 Zna i rozumie specyfikę, zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności 
małego przedsiębiorstwa, jego kluczowych funkcji (operacyjnej, marketingowej, 
finansowej, zarządzania personelem) i jego relacji z otoczeniem. 

K_W02 

S1_W03 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorie i modele ekonomiczne 
odnoszące się do funkcjonowania małego przedsiębiorstwa. 

K_W03 

S1_W04 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym regulacje prawne odnoszące się do 
funkcjonowania małego przedsiębiorstwa. 

K_W04 

S1_W05 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie małego 
przedsiębiorstwa. 

K_W05 

S1_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.  K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi 
funkcjami w małego przedsiębiorstwa oraz ich integrowania w ramach strategii, 
stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. 

K_U01 
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S1_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie 
małego przedsiębiorstwa, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S1_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy 
i  raporty dotyczące funkcjonowania małego przedsiębiorstwa oraz 
komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim- wykorzystując 
narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S1_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego.  

K_U04 

S1_U05 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową. K_U05 

S1_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji. 

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z funkcjonowaniem małego przedsiębiorstwa.  

K_K01 

S1_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S1_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. K_K03 
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Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE W KORPORACJI   

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 Zna i rozumie terminologię z obszaru zarządzania korporacją w zakresie 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne). 

K_W01 

S2_W02 Zna i rozumie specyfikę, zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności 
korporacji, jego kluczowych funkcji (operacyjnej, marketingowej, finansowej, 
zarządzania personelem) i jego relacji z otoczeniem. 

K_W02 

S2_W03 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorie i modele ekonomiczne 
odnoszące się do funkcjonowania korporacji. 

K_W03 

S2_W04 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym regulacje prawne odnoszące się do 
funkcjonowania korporacji. 

K_W04 

S2_W05 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie 
korporacji. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi 
funkcjami w korporacji oraz ich integrowania w ramach strategii, stosując 
właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. 

K_U01 

S2_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie 
korporacji, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 
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S2_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy 
i  raporty dotyczące funkcjonowania korporacji oraz komunikatywnie je 
prezentować, także w języku angielskim- wykorzystując narzędzia 
informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S2_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego.  

K_U04 

S2_U05 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  K_U05 

S2_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji. 

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z funkcjonowaniem korporacji. 

K_K01 

S2_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S2_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. K_K03 

 

  

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE W E-GOSPODARCE  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 Zna i rozumie terminologię z obszaru zarządzania w e-gospodarce w zakresie 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne). 

K_W01 
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S3_W02 Zna i rozumie specyfikę, zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności 
w  e-biznesie, jego kluczowych funkcji (operacyjnej, marketingowej, finansowej, 
zarządzania personelem) i jego relacji z otoczeniem 

K_W02 

S3_W03 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorie i modele ekonomiczne 
odnoszące się do funkcjonowania e-biznesu i gospodarki cyfrowej.  

K_W03 

S3_W04 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym prawne odnoszące się do 
funkcjonowania e-biznesu i gospodarki cyfrowej.  

K_W04 

S3_W05 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie 
w  e- biznesie i gospodarce cyfrowej.  

K_W05 

S3_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości 
w  e- biznesie. 

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi 
funkcjami w e-biznesie  oraz ich integrowania w ramach strategii, stosując 
właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. 

K_U01 

S3_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie 
e-biznesu i gospodarki cyfrowej, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S3_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy 
i  raporty dotyczące funkcjonowania e-biznesu i gospodarki cyfrowej oraz 
komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim- wykorzystując 
narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S3_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego.  

K_U04 

S3_U05 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  K_U05 
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S3_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji. 

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z funkcjonowaniem e-biznesu i gospodarki cyfrowej.  

K_K01 

S3_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S3_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

K_K03 

 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 Zna i rozumie terminologię z obszaru zarządzania w sektorze publicznym 
w  zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne). 

K_W01 

S4_W02 Zna i rozumie specyfikę, zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności 
w  organizacji niedochodowych i administracji, ich kluczowych funkcji 
(operacyjnej, marketingowej, finansowej, zarządzania personelem) i ich relacji 
z otoczeniem. 

K_W02 

S4_W03 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorie i modele ekonomiczne 
donoszące się do funkcjonowania organizacji niedochodowych i administracji.  

K_W03 
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S4_W04 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym regulacje prawne odnoszące się do 
funkcjonowania organizacji niedochodowych i administracji.  

K_W04 

S4_W05 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie 
organizacji niedochodowych i administracji.  
 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi 
funkcjami w organizacjach niedochodowych i administracji oraz ich 
integrowania w ramach strategii, stosując właściwy dobór źródeł oraz 
przystosowując istniejące metody. 

K_U01 

S4_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie 
organizacji niedochodowych i administracji, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S4_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy 
i  raporty dotyczące funkcjonowania organizacji niedochodowych 
i  administracji oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku 
angielskim- wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S4_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego.  

K_U04 

S4_U05 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  K_U05 

S4_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji. 

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z funkcjonowaniem organizacji niedochodowych i administracji. 

K_K01 
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S4_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S4_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. K_K03 

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S - dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).Zajęcia lub grupy zajęć przypisane 

do danego etapu studiów  

 

 

 

OBJAŚNIENIA skrótów użytych do opisu sposobów weryfikacji efektów uczenia się w tabelach poniżej 
 

 
 

  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EP - egzamin pisemny 

– SP - sprawdzian pisemny 

– T - test 

– Proj - projekt   

– PP - praca pisemna 

– RZ - rozwiązywanie zadań  

– PU - prezentacja ustna 

– GD - gra decyzyjna 
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Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
 

li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 z
a
ję

ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Podstawy 
zarządzania  

30   30     60 6 K_W01 K_W02 K_W05 
K_W06 K_U01  K_U02 
K_U03  K_U05  K_U06 
K_K01  K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Wprowadzenie do zarządzania 
2. Naukowe zarządzanie 
3. Biurokracja i teoria organizacji 
4. Zarządzanie ludźmi 
5. Podejmowanie decyzji 
6. Społeczna odpowiedzialność biznesu 
7. Umiędzynarodowienie i zarządzanie międzynarodowe 
8. Planowanie 
9. Organizacja jako system. Analiza otoczenia 
10. Zarządzanie strategiczne 
11. Marketing 
12. Zarządzanie operacjami 
13. Przedsiębiorczość, innowacje i modele biznesu 
14. Teorie, paradygmaty, mody i trendy w zarządzaniu 
15. Praca nad studium przypadku – przygotowanie do egzaminu 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, SP, PU, PP 

 
Mikroekonomia w 
biznesie 

30   30     60 6 K_W01 K_W03 K_W05 
K_U01  K_U02  K_U05 
K_U06  K_K01  K_K03 

Ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Podstawowe zagadnienia ekonomii w biznesie .  
2. Mechanizm funkcjonowania rynku  
3. Elastyczność popytu i podaży  
4. Teoria wyboru konsumenta  
5. Teoria popytu konsumenta  
6. Teoria producenta  
7. Teoria kosztów i zysków 
8. Konkurencja doskonała  
9. Monopol pełny  
10. Konkurencja monopolistyczna i oligopol  
11. Rynek czynników wytwórczych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, RZ 

 
Podstawy prawa w 
gospodarce 

30   30     60 6 K_W01 K_W02 K_W04 
K_W05 K_W06 K_U02 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K03 

Nauki prawne 
 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Struktura prawa  
2. Akty normatywne 
3. Stosowanie prawa  
4. Władza ustawodawcza 
5. Władza wykonawcza – administracja gospodarcza 
6. Gospodarka w Konstytucji 
7. Przedsiębiorca 
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8. Podejmowanie działalności gospodarczej 
9. Działalność gospodarcza państwa i samorządu terytorialnego  
10. Ochrona konkurencji i konsumenta.  
11. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.  
12. Wykorzystanie zasobów środowiska 
13. Gospodarka nieruchomościami 
14. Kontrola i odpowiedzialność prawna w działalności gospodarczej  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Psychologia w 
biznesie  

   30     30 4 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U03  K_U05 
K_U06  K_K01  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Dlaczego wiedza psychologiczna jest potrzebna menedżerom? 
2. Funkcjonowanie poznawcze człowieka - znaczenie dla podejmowania decyzji w zarządzaniu \ 
3. Funkcjonowanie emocjonalne człowieka - budowanie swojej inteligencji emocjonalnej 
4. Funkcjonowanie behawioralne człowieka – jak działać skuteczniej? 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, SP, PP, PU 

Podstawy 
matematyki w 
biznesie 

10   30     40 4 K_U02 K_U06 K_K01 Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Przygotowanie studentów do poprawnego odczytywania i rozumienia wykresów i diagramów zależności funkcyjnych 
(określenie tempa i charakteru zmian, przewidywanie dalszego przebiegu). Poruszane będą następujące zagadnienia: 

1. Budowanie modeli matematycznych procesów gospodarczych 
2. Matematyczny  opis zjawisk ekonomicznych 
3. Wspieranie podejmowania decyzji przez wnioskowanie z modeli metodami obliczeniowymi 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 RZ 

Podstawy informatyki 
dla biznesu 

   30     30 3 K_W02 K_W05 K_U01 
K_U03  K_U06  K_K01 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  

Zastosowania edytora w organizacji: 
1. formatowanie tekstu (czcionka, akapit, lista punktowana, numerowana), 
2. pełna obsługa formatowanych tabel (wczytywanie grafiki, obliczenia, wykresy) 
3. rola pola tekstowego w formatowaniu grafiki edytorskiej 
4. dodatkowe funkcje obróbki dokumentu (sekcja, nagłówek, stopka,  strony parzyste i nieparzyste) 
5. obiekty w edytorze tekstu na przykładzie grafiki ozdobnej, tworzenia schematu organizacyjnego oraz wzorów 

matematycznych, statystycznych itp. 
6. tworzenie źródeł danych i wykorzystanie ich w korespondencji seryjnej 
7. tworzenie spisu treści dokumentu, indeksu haseł itp. 
Ilustracją do haseł teoretycznych są case’y dotyczące działalności organizacji gospodarczej. 
 
Przykłady zastosowań arkusza kalkulacyjnego w organizacji: 
1. konwencja adresowania w arkuszu kalkulacyjnym - odwołania względne, bezwzględne i mieszane 
2. formatowanie komórek oraz czcionki oraz wykorzystanie paska formuł 
3. tworzenie symulacji finansowych 
4. wykorzystanie funkcji wbudowanych oraz zagnieżdżanie funkcji 
5. praca z danymi z wielu arkuszy kalkulacyjnych 
6. tworzenie wykresów z jedną oraz wieloma seriami danych 
7. wprowadzenie do wykorzystanie funkcji finansowych w arkuszu 
8. funkcje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym - sortowanie danych proste oraz wielopoziomowe, filtrowanie danych 

z  wykorzystaniem autofiltra oraz filtrowania zaawansowanego 
Ilustracją do rozwiązań teoretycznych są przykłady wykorzystywane w kursach prowadzonych dla organizacji gospodarczych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

RZ 
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Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 

 4       4 0.5   

Treści programowe   

Celem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Ochrona własności 
intelektualnej 

 4       4 0.5 K_W05  

Treści programowe   

Celem zajęć jest przekazanie informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 288 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1789 
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Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Makroekonomia w 
biznesie  

30   30     60 6 K_W01 K_W03 K_W05 
K_U01  K_U02  K_U05 
K_U06  K_K01  K_K03 

Ekonomia 
i  finanse  

Treści programowe   

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kluczowymi pojęciami, kategoriami i modelami współczesnej analizy 
makroekonomicznej, które są użyteczne w biznesie. Po wstępnym przeanalizowaniu przedmiotu i  zainteresowań 
makroekonomii, wyjaśniane są podstawowe pojęcia wykorzystywane w analizach makroekonomicznych. Szczególna uwaga 
poświęcona jest makroekonomicznym miarom wielkości produktu i dochodu narodowego. W dalszej części zajęć analizowane 
są warunki równowagi na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniądza w krótkim w gospodarce autarkicznej. Sporo uwagi 
poświecone jest również zagadnieniom z zakresu dysproporcji gospodarczych – inflacji, bezrobociu i wahaniom 
koniunkturalnym. Zagadnienia zamykające wykłady z makroekonomii koncentrują się wokół pełnego modelu równowagi 
w  gospodarce zamkniętej (model IS-LM-FE).  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, RZ 

Administracja 
publiczna 

30   30     60 5 K_W01 K_W02 K_W04 
K_W05 K_W06 K_U02 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K03 

Nauki prawne 
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Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Misja  w administracji publicznej 
2. Aparat pojęciowy z zakresu administracji publicznej 
3. Zasady funkcjonowania administracji publicznej 
4. Podstawy prawne funkcjonowania administracji publicznej 
5. Struktury administracji publicznej ( rządowej i samorządowej) 
6. Formy  i metody działania administracji publicznej:  
7. Współczesna kontrola w administracji publicznej(wewnętrzna i zewnętrzna) 
8. Rola sądownictwa w funkcjonowaniu administracji publicznej  
9. Prawo do dobrej administracji 
10. Administracja publiczna responsywna ( współdziałanie obywateli z administracją publiczną 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Socjologia w 
biznesie   
 

   30     30 4 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U03  K_U05 
K_U06  K_K01  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Socjologia a nauki o zarządzaniu  
2. Kultura społeczeństwa 
3. Stratyfikacja i klasy społeczne 
4. Demografia  
5. Wspólnoty, instytucje, organizacje 
6. Socjologia pracy 
7. Władza, polityka, środki masowego przekazu 
8. Globalizacja i społeczeństwo ponowoczesne 
9. Społeczeństwie ponowoczesne (konsumpcjonizm, indywidualizacja, kultura hedonizmu) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, SP, PP, PU 
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Wstęp do statystyki 
w biznesie  

   30     30 4 K_U02  K_U06 K_K01 Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Podstawowe pojęcia i definicje statystyki opisowej 
2. Formy prezentacji materiału statystycznego 
3. Graficzne formy prezentacji materiału statystycznego 
4. Podstawowe kształty rozkładów empirycznych 
5. Klasyczne i pozycyjne  miary tendencji centralnej  
6. Miary zróżnicowania  
7. Miary asymetrii 
8. Miary koncentracji i spłaszczenia 
9. Analiza współzależności zjawisk dwóch cech 
10. Metody analizy dynamiki zjawisk 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, RZ 

Umiejętności 
menedżerskie 

   30     30 4 K_W02 K_W05 K_W06  
K_U01  K_U02  K_U03 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Kurs prezentuje podstawy teorii organizacji i zarządzania, kształcąc najważniejsze umiejętności menedżerskie. Treści kursu 
obejmują metody i techniki pracy zespołowej, zarządzania zmianą organizacyjną, zarządzania projektami, zarządzania 
wiedzą i innowacjami, zarządzani własną karierą oraz podstawy przedsiębiorczości i modele biznesu. Kurs obejmuje 
realizację projektów, których celem jest kształtowanie postaw kluczowych z punktu widzenia zarządzania organizacjami. 
Bloki tematyczne: 

1. Praca zespołowa  
2. Zmiana organizacyjna i zarządzanie jakością  
3. Zarządzanie projektami  
4. Zarządzanie wiedzą i innowacjami  
5. Przedsiębiorczość i modele biznesu  
6. Zarządzanie własną karierą 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, PU 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki
/ humanistyczny 

        60 5   

Treści programowe  

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe   

Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1789 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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się dla programu studiów 
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dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Marketing  

30   30     60 6 K_W01 K_W02 K_W05 
K_W06 K_U01  K_U02 
K_U03  K_U05  K_U06  
K_K01  K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości  

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Zasady i instrumenty działalności marketingowej przedsiębiorstwa   
2. Decyzje strategiczne – STP 
3. Decyzje produktowe  
4. Decyzje dystrybucyjne  
5.Decyzje cenowe 
6.Decyzje promocyjne  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, T, PP, PU, SP 

Podstawy 
rachunkowości 

14   30     44 5 K_W01 K_W02 K_W03 
K_U01  K_U03  K_U06 
K_K01  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 
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Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Wprowadzenie do rachunkowości. System informacyjny rachunkowości: rachunkowość finansowa, zarządcza 

i  podatkowa. Pojęcie aktywów i pasywów. Zasada równowagi bilansowej. 
2. Budowa bilansu - aktywa trwałe i obrotowe 
3. Budowa bilansu - kapitały własne oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 
4. Pojęcie przychodów i wpływów oraz kosztów i wydatków. 
5. Budowa rachunku zysków i strat. 
6. Zasady rachunkowości. 
7. Zakres przedmiotowy rachunkowości – zadania ciążące na jednostce gospodarczej. 
8. Zakres podmiotowy rachunkowości. 
9. Sprawozdanie finansowe i jego struktura. 
10. Odpowiedzialność za rachunkowość. Formy ewidencji działalności gospodarczej, a dostęp do informacji o podmiocie 

gospodarczym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, RZ 

Finanse 
przedsiębiorstwa 

30   30     60 6 K_W01 K_W02 K_W03 
K_U01  K_U03  K_U06 
K_K01  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych koncepcji zarządzania finansami z punktu widzenia menedżera 
z  przedsiębiorstwa, które nie jest instytucją finansową. Studentom zostanie dostarczona wiedza w zakresie podstawowych 
narzędzi wykorzystywanych w teorii finansów przedsiębiorstw oraz w praktycznych decyzjach podejmowanych 
w  organizacjach gospodarczych.  W trakcie realizacji kursu każda decyzja analizowana będzie z uwzględnieniem 
konsekwencji w postaci przepływów pieniężnych i z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP,T, RZ, SP, PU 

Metody statystyczne 
i probabilistyczne  

   30     30 4 K_U02 K_U06 K_K01 Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 
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Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Pojęcie zmiennej losowej. Definicje zmiennej losowej, skokowe zmienne losowe, podstawowe parametry rozkładów 

zmiennej  
2. losowej skokowej, gra sprawiedliwa, podstawowe rozkłady dyskretne (dwumianowy, wielomianowy, zdarzeń rzadkich, 

ujemny dwumianowy, geometryczny, kombinatoryczny). Zmienna losowa ciągła, rozkłady ciągłe (prostokątny, 
wykładniczy, T- studenta,  chi kwadrat). 

3. Rozkład normalny. Standaryzowany rozkład normalny, przekształcenia normalnej zmiennej losowej, Centralne 
Twierdzenia Graniczne.  

4. Przedziały ufności. Konstruowanie przedziałów ufności dla średniej arytmetycznej, wariancji i odchylenia 
standardowego.  

5. Testowanie hipotez. Formułowanie hipotez, hipotezy parametryczne dla średniej arytmetycznej, hipotezy 
parametryczne dla wariancji  

6. i odchylenia standardowego.  
7. Nieparametryczne testy statystyczne. Przegląd metod (test serii, test U Manna-Whitneya, test znaków). Test 

zgodności chi kwadrat.  
8. Porównywanie dwóch populacji. Studium przypadku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, RZ 

Umowy w biznesie 
 

14   16     30 3 K_W01 K_W02 K_W04 
K_W05 K_W06 K_U02 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K03 

Nauki prawne 
 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Pojęcia prawa cywilnego i handlowego, stosunek cywilnoprawny, prawo podmiotowe 
2. Podmioty prawa cywilnego. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych 
3. Czynności prawne. 
4. Formy czynności prawnych. 
5. Przedstawicielstwo. 
6. Terminy. Przedawnienie.  
7. Własność. 
8. Sposoby zawierania umów.  
9. Nadzwyczajna zmian stosunków. 
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10. Nominalizm, waloryzacja. 
11. Odsetki, opóźnienie, zwłoka 
12. Kara umowna, zadatek, zaliczka, odstępne, umowne prawo odstąpienia. 
13. Odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy. 
14. Umowa przedwstępna.  
15. Wybrane rodzaje umów  i ich cechy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP, PU 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
/humanistyczny 

        45 4   

Treści programowe   
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04  

Treści programowe   
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 329 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1789 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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się dla programu studiów 
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Systemy 
informacyjne 
zarządzania 

30   30     60 6 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U01  K_U03  K_U06 
K_K01 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości  

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Zarządzanie informacją, a zarządzanie wiedzą 
2. System informacyjny organizacji i informacyjna infrastruktura zarządzania 
3. Analiza systemów informacyjnych organizacji z punktu widzenia użytkownika 
4. Metodyki projektowania współczesnej technologii informacyjnej 
5. Wdrażanie technologii informacyjnej w organizacji 
6. Zasoby informacyjne i ich przedstawienie w systemach informacyjnych 
7. Systemy transakcyjne, bazy i hurtownie danych 
8. Systemy informowania kierownictwa 
9. Systemy doradcze, bazy modeli i bazy wiedzy 
10. E- zarządzanie i charakterystyka wybranych zastosowań 
11. Efektywność zastosowań współczesnej technologii informacyjnej 
12. Społeczeństwo informacyjne i organizacje wirtualne 
13. Zjawisko mobilności w rozwoju informatyki m-commerce, m-banking 
14. Trendy rozwoju informatyki: Big Data, Cloud i Fog Computing 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj. 

Zarządzanie 
operacyjne 

14   30     44 5 K_W01 K_W02 K_W05 
K_W06 K_U01  K_U02 
K_U03  K_U05  K_U06 
K_K01  K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Wprowadzenie do zarządzania operacyjnego  
2. Istota zarządzania operacyjnego  
3. Ewolucja zarządzania operacyjnego  
4. Współczesne uwarunkowania działalności operacyjnej firm  
5. Strategia operacyjna w organizacji  
6. Techniki analizy procesów organizacyjnych  
7. Zarządzanie zapasami grup asortymentowych  
8. Planowanie zapasów/dostaw materiałowych  
9. Zarządzanie łańcuchem dostaw  
10. Zarządzanie dostawcami  
11. Istota kontroli jakości produkcji  
12. Rozwój zarządzania jakością i jego twórcy  
13. Zasady i metody kontroli jakości  
14. Wprowadzanie udoskonaleń w organizacji  
15. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM  
16. Systemy zarządzania jakością w organizacji  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, SP, Proj 

Zachowania 
organizacyjne 

   30     30 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U03  K_U05 
K_U06  K_K01  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 
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Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Kształtowanie własnej efektywności i kariery zawodowej w organizacji 
2. Psychiczne podstawy zachowania człowieka w organizacji 
3. Poczucie sprawstwa 
4. Komunikacja interpersonalna w organizacji 
5. Motywacyjne uwarunkowania zachowania się w organizacji 
6. Uczestnictwo w organizacji 
7. Zachowanie w grupie i budowanie zespołu 
8. Konflikt organizacyjny 
9. Kultura organizacyjna i wpływ społeczny 
10. Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP, PU, SP 

Zarządzanie 
innowacjami i 
technologiami 
 

30        30 4 K_W01 K_W02 K_W05 
K_W06 K_U01  K_U02 
K_U03  K_U05  K_U06 
K_K01  K_K02  K_03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości  

Treści programowe   

Kurs oferuje: 
1. przegląd podstawowych zagadnień, związanych z zarządzaniem innowacjami, 
2. dyskusję znaczenia innowacji we współczesnych firmach oraz korzyści z ich komercjalizacji, 
3. prezentację najważniejszych modeli dyfuzji innowacji i sposobów wprowadzania na rynek nowych produktów, 
4. okazję do opracowania pomysłu komercjalizacji wybranego, innowacyjnego produktu lub usługi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj, PU 

Zatrudnienie w 
organizacji 

14   16     30 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_W06 K_U01  K_U02 
K_U03  K_U05  K_U06 
K_K01  K_K02  K_K03 

Nauki prawne 
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Treści programowe   

Zatrudnienie w organizacji to cykl zajęć  prowadzonych w formie warsztatowej, który umożliwi zdobycie kluczowej wiedzy 
i  umiejętności, niezbędnych do rozumienia procesów związanych z polityką zatrudnienia. 
Umiejętności praktyczne nabyte w trakcie warsztatów pozwolą na efektywne włączenie się  w kreowanie polityki zatrudnienia 
od momentu rekrutacji aż po ustanie stosunku pracy.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP, PU, SP 

Badania 
marketingowe 
 

   30     30 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_W06 K_U01  K_U02 
K_U03  K_U05  K_U06 
K_K01  K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Badania marketingowe – istota, procedura 
2. Przegląd rodzajów badań wraz z przykładami pochodzącymi z praktyki badawczej  
3. Określenie zasad współpracy z agencją badawczą: stworzenie poprawnego briefu, napisanie oferty badawczej 

odpowiadającej na brief 
4. Ćwiczenie praktycznych umiejętności związanych z planowaniem badań marketingowych: tworzenie konceptów 

pozycjonowania, projektowanie kwestionariusza badań ilościowych, scenariusza do FGI 
5. Analiza zebranych danych z badań ilościowych – SPP 
6. Analiza zebranych danych z badań jakościowych . 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, PP, PU, SP  

 

System finansowy 
gospodarki 

14   30     44 4 K_W01 K_W02 K_W03 
K_U01  K_U03  K_U06 
K_K01  K_K03 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

Podstawowym celem zajęć jest zrozumienie roli pieniądza, instrumentów finansowych, instytucji pośrednictwa finansowego 
i  rynków finansowych w systemie gospodarki rynkowej.  
Wykład : 

1. Ewolucja systemów walutowych i form pieniądza w historii gospodarczej, FinTech  
2. Zadania i struktura systemu finansowego gospodarki rynkowej  
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3. Instrumenty finansowe   
4. Oprocentowanie i dyskontowanie 
5. Instytucje pośrednictwa finansowego   
6. Rynki finansowe w gospodarce    

Ćwiczenia: 
1. Rynki finansowe – klasyfikacja i funkcjonowanie  
2. Pieniądz i jego obecne formy  
3. Instrumenty finansowe 
4. Elementy matematyki finansowej  
5. Charakterystyka instytucji pośrednictwa finansowego 
6. Faktoring, forfaiting oraz leasing i sekurytyzacja  
7. FinTech  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe   
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 328 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1789 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów  

dla specjalności: Zarządzanie małym przedsiębiorstwem 
 

Rok studiów: trzeci 
Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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 Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 
strategiczne 

30   30     60 6 K_W01 K_W02 K_W06  
K_U01  K_U02  K_U03 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Czym jest strategia firmy – ewolucja definicji i rozumienia strategii  
2. 5 elementowy model strategii 
3. Historia dyscypliny zarządzania strategicznego i wkład teorii organizacji 
4. Nadawanie sensu otoczeniu  i metody analizy otoczenia organizacji  
5. PEST, trendy, scenariusze, analiza interesariuszy, model 5 sił, model GE  
6. Dominująca logika jako ograniczenie poznawcze 
7. Budowa hipotezy strategicznej – pasja i jej tworzywo 
8. Konstruowanie strategii 
9. Rola misji  
10. Definiowanie domeny strategicznej czyli granic organizacji – główne wymiary  
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11. W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej  
12. Formułowanie celów i priorytetów – zasady formułowania i ograniczenia tego procesu  
13. Logika modelu biznesowego organizacji i diagnozy organizacji : zasoby, umiejętności, łańcuch wartość i typy modeli 

biznesowych  
14. Podstawowe cechy strategii 
15. Główne błędy popełniane w budowie strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, SP 

Ekonomia 
międzynarodowa 

14   30     44 6 K_W01 K_W03 K_W05 
K_U02  K_U05  K_U06 
K_K01 

Ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Megatrendy we współczesnym świecie   
2. Teorie wymiany międzynarodowej  
3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  
4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   
5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 
6. Międzynarodowy system walutowy  
7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  
8. Międzynarodowe stosunki finansowe  
9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  
10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, Proj 

Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  finanse lub 
Nauki prawne 
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Treści programowe   

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
licencjackie 

  20      20 3 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium, w tym 
wybrane spośród: K_W01  
K_W02  K_W05  K_U01   
K_U02   K_U03   K_U04   
K_U05   K_U06   K_K01   
K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe   

Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Egzamin 
certyfikacyjny z 
języka obcego  

         2 K_U04  

Treści programowe   

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 
Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Podstawy 
przedsiębiorczości 
 

 30       30 4 S1_W01 S1_W02 S1_W05  
S1_W06 S1_U02  S1_U05 
S1_U06  S1_K02  S1_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Przedmiot prezentuje podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości i ich praktyczną aplikację. W trakcie zajęć zostaną 

omówione, a także przećwiczone w praktyce (ćwiczenia, studia przypadków) następujące zagadnienia: 
1. ekosystem przedsiębiorczości i startupów – podstawowe elementy, 
2. kompetencje przedsiębiorcze: istota, identyfikacja, możliwości doskonalenia, 
3. pomysły na biznes i identyfikacja szans rynkowych, 
4. kreatywność w poszukiwaniu szans, 
5. ocena szans rynkowych, 
6. od oceny szans do stworzenia koncepcji biznesu:  teoria i praktyka, 
7. networking w biznesie. 

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki 
słuchaczy. Podczas zajęć analizowane będą studia przypadków polskich przedsiębiorców, które będą stanowić bieżącą 
ilustrację omawianych koncepcji teoretycznych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 
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Biznesplan – 
organizowanie 
przedsięwzięć 

 30       30 4 S1_W02 S1_W05 S1_W06 
S1_U02  S1_U05  S1_U06 
S1_K02  S1_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Biznesplany są nie tylko dokumentami mającymi zastosowanie przy uruchamianiu nowych firm. Mogą być również stosowane 
przez istniejące firmy zarówno w uruchamianiu przedsięwzięć inwestycyjnych jak i w codziennej działalności. Biznesplan jest 
podstawowym narzędziem organizowania działań. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami: 

1. funkcje, korzyści i ograniczenia planowania – czy warto planować, 
2. niezbędne cechy, umiejętności i doświadczenia przedsiębiorców, wiedza niezbędna przy organizowaniu przedsięwzięć, 
3. typy i forma biznesplanów, 
4. typowe błędy planujących, typowe słabości biznesplanów – jak postępować z zewnętrznym analitykiem, 
5. skrócone biznesplany: objętość, zawartość, warunki powstawania, 
6. rozbudowany (pełny) biznesplan. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 

Przedsiębiorczość 
internetowa 

 15       15 2 S1_W02 S1_W05 S1_U01 
S1_U03 S1_U06  S1_K01 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Podczas zajęć studenci zostaną zaznajomieni z zaawansowanymi aspektami prowadzenia firmy w Internecie.   
W trakcie zajęć zostaną omówione, a także przećwiczone w praktyce następujące zagadnienia: 

1. elementy sztucznej inteligencji w zarządzaniu startupem internetowym, 
2. innowacyjne modele biznesowe w działalności internetowej,  
3. media społecznościowe w modelach biznesowych, 
4. modele biznesowe spółki spin-off, 
5. wpływ Internetu na wartość dla klienta. 

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki słuchaczy. 
Studenci podczas zajęć będą również samodzielnie przechodzi pewne procesy zakładania firmy co pozwoli im zdobyć 
praktyczne doświadczenia mogące później pomóc w zakładaniu firmy.  Podczas zajęć przewidziany jest udział gości – 
przedsiębiorców specjalizujących się w prowadzeniu firmy przez Internet. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 273 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1789 

 

 
Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 

Komunikacja w 
biznesie 

30        30 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U05  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Komunikacja w biznesie - wprowadzenie. 
2. Komunikacja w organizacjach 
3. Komunikacja mailowa 
4. Komunikacja telefoniczna 
5. Komunikacja a relacje interpersonalne 
6. Efektywne słuchanie 
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7. Komunikacja słowna 
8. Komunikacja niewerbalna 
9. Prezentacje i wystąpienia publiczne w biznesie 
10. Różne sytuacje komunikacyjne w organizacji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, PU 

Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu 

14        14 2 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Modele teoretyczne CSR 
2. Jakość życia i jakość życia w pracy 
3. Work – life balace 
4. Prywatność w  organizacji 
5. Inicjatywy/programy CSR 
6. Normy/standardy CSR 
7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu  
8. Raportowanie społecznie odpowiedzialne wg standardów GRI  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, SP 

Gra biznesowa 

   14     14 1 K_W02 K_W05 K_U02 
K_U06  K_K01  K_K02 
K_K03 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe   

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, 
planowania strategicznego i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 
Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, 
finansów, psychologii, zarządzania strategicznego oraz marketingu. 
Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają 
rozgrywkę. Po każdej rundzie następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. 
W  zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 
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Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających 
na wynik osiągnięty podczas rozgrywki. 
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań 
oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, GD 

Konwersatorium 
English 

 14       14 2 K_U04 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu 
(konwersatorium). 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Zajęcia do wyboru 2 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe   

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Seminarium 
licencjackie 

  20      20 
 

9 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium, w tym 
wybrane spośród: K_W01  
K_W02  K_W05  K_U01   
K_U02   K_U03   K_U04   
K_U05   K_U06   K_K01   
K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca dyplomowa  

Praktyki 

       60 60 2 K_U01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od  miejsca / stanowiska 
praktyki, wybrane 
spośród: K_W02 K_W04 
K_W05   K_U01  K_U02  
K_U03    K_U04  K_U05  
K_U06    K_K01  K_K02  
K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

W zależności od stanowiska: 
- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 
- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  
- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 
- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu 
planowania pracy, kontroli, 
- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, 
odpowiedzialności za powierzone zadania, 
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- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 
 
Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub 
umów cywilnoprawnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub 
organizowana przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) 
dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę dokumentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Uruchamianie 
działalności 
gospodarczej 

 30       30 4 S1_W02 S1_W05 
S1_W06 S1_U02 
S1_U05 S1_U06 
S1_K02 S1_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

W trakcie zajęć zostaną omówione, a także przećwiczone w praktyce następujące zagadnienia: 
1. formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i konsekwencje wyboru formy prawnej, 
2. czynności niezbędne do założenia firmy: od koncepcji do działania 
3. rekrutacja pracowników i formy ich motywowania,  
4. formy zatrudnienia pracowników,  
5. organizowanie nowej działalności – projektowanie struktury, procedur i procesów, 
6. wsparcie dla nowych przedsiębiorstw (inkubatory, fundacje, inwestorzy itd.) 
7. metody analizy rynku. 

 
Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki 
słuchaczy. Studenci podczas zajęć będą również samodzielnie przechodzi pewne procesy zakładania firmy co pozwoli im 
zdobyć praktyczne doświadczenia mogące później pomóc w zakładaniu firmy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, SP 
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Podatki w małym 
przedsiębiorstwie 

 15       15 2 S1_W02 S1_W04 
S1_W06 S1_U01 
S1_U02  S1_U05 
S1_U06  S1_K02 
S1_K03 

Nauki prawne  

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1.Podatki i opłaty obciążające koszty działalności 
2.Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy 
3.Rozliczanie wypłat osób fizycznych 
4.Ryczałtowe podatki dochodowe od wyników z działalności gospodarczej osób fizycznych 
5.Rozliczanie dochodów przedsiębiorców na zasadach ogólnych 
6.Podatek dochodowy od osób prawnych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP 

Planowanie nowych 
produktów i usług 

 15       15 2 S1_W02 S1_W05  
S1_W06 S1_U02 
S1_U05  S1_U06 
S1_K02  S1_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Znaczenie nowych produktów i usług w działalności organizacji  
2. Zarządzanie cyklem życia produktu  
3. Definicja i etapy planowania nowych produktów  
4. Przyczyny niepowodzeń wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek 
5. Rola projektowania w planowaniu produktów i usług  
6. Metody planowania nowych produktów  i usług Rola innowacji otwarty w planowaniu nowych produktów i usług  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, PP 

Finansowanie 
nowych 
przedsięwzięć 

 15       15 2 S1_W02 S1_W03 
S1_W05 S1_W06 
S1_U01  S1_U06 
S1_K01  S1_K02 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości  
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S1_K03 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Problematyka finansowania przedsięwzięć w kontekście zjawiska luki finansowania  
2. Typologia źródeł finansowania 
3. Identyfikacja źródeł finansowania z punktu widzenia specyfiki i potrzeb rozwojowych przedsięwzięcia 
4. Źródła finansowania przedsięwzięć gospodarczych w praktyce 
5.    Przykłady programów wsparcia finansowego o charakterze zwrotnym dla nowych przedsięwzięć gospodarczych  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 241 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  1789 
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dla specjalności: Zarządzanie w korporacji 
 
Rok studiów: trzeci 
Semestr: piąty 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 
strategiczne 

30   30     60 6 K_W01 K_W02 K_W06  
K_U01  K_U02  K_U03 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Czym jest strategia firmy – ewolucja definicji i rozumienia strategii  
2. 5 elementowy model strategii 
3. Historia dyscypliny zarządzania strategicznego i wkład teorii organizacji 
4. Nadawanie sensu otoczeniu  i metody analizy otoczenia organizacji  
5. PEST, trendy, scenariusze, analiza interesariuszy, model 5 sił, model GE  
6. Dominująca logika jako ograniczenie poznawcze 
7. Budowa hipotezy strategicznej – pasja i jej tworzywo 
8. Konstruowanie strategii 
9. Rola misji  
10. Definiowanie domeny strategicznej czyli granic organizacji – główne wymiary  
11. W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej  
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12. Formułowanie celów i priorytetów – zasady formułowania i ograniczenia tego procesu  
13. Logika modelu biznesowego organizacji i diagnozy organizacji : zasoby, umiejętności, łańcuch wartość i typy modeli 

biznesowych  
14. Podstawowe cechy strategii 
15. Główne błędy popełniane w budowie strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, SP 

Ekonomia 
międzynarodowa 

14   30     44 6 K_W01 K_W03 K_W05 
K_U02  K_U05  K_U06 
K_K01 

Ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Megatrendy we współczesnym świecie   
2. Teorie wymiany międzynarodowej  
3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  
4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   
5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 
6. Międzynarodowy system walutowy  
7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  
8. Międzynarodowe stosunki finansowe  
9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  
10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, Proj 

Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 
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Treści programowe   
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
licencjackie 

  20      20 3 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium, w tym 
wybrane spośród: K_W01  
K_W02  K_W05  K_U01   
K_U02   K_U03   K_U04   
K_U05   K_U06   K_K01   
K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe   

Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Egzamin 
certyfikacyjny z 
języka obcego 

         2 K_U04  

Treści programowe   

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Procesy i struktury 
zarządzania w 
korporacji 

 30       30 4 S2_W01 S2_W02 
S2_W05 S2_U02 
S2_U05 S2_U06 
S2_K02 S2_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Wstęp - rola i znaczenie korporacji we współczesnej gospodarce, korporacja jako pracodawca. 
2. Pojęcie corporate governance. 
3. Struktury korporacyjne (rola centrali i oddziałów). 
4. Planowanie strategiczne. 
5. Zarządzanie wynikami (performance management and appraisal). 
6. Zarządzanie ludźmi. 
7. Zarządzanie technologią. 
8. Zarządzanie wiedzą. 
9. Zarządzanie komunikacją. 
10. Zarządzanie relacjami. 
11. Zarządzanie zmianą. 
12. Zarządzanie działalnością międzynarodową. 
13. Wyzwania etyczne zarządzania korporacją. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, SP, Proj. 
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Zarządzanie 
międzynarodowe 

 30       30 4 S2_W01 S2_W02 
S2_W05 S2_U02 
S2_U05  S2_U06 
S2_K02  S2_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Globalizacja i przedsiębiorstwo międzynarodowe / globalne  
2. Teorie internacjonalizacji przedsiębiorstwa  
3. Motywy umiędzynarodawiania przedsiębiorstwa 
4. Formy umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa 
5. Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych: integracja, responsywność, i uczenie się 
6. Struktury przedsiębiorstw międzynarodowych / globalnych 
7. Łańcuch wartości przedsiębiorstw międzynarodowych / globalnych  
8. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw międzynarodowych / globalnych  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, SP, Proj. 

System podatkowy 

 15       15 2 S2_W04 S2_W05 
S2_U02  S2_U06 
S2_K01  S2_K03 

Nauki prawne 
 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Istota podatku 
2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego 
3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 
4. Podatki pośrednie w Polsce 
5. Inne podatki i opłaty w Polsce 
6. Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe 
7. Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej oraz dostosowanie polskich rozwiązań podatkowych do unormowań 
europejskich  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 273 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1789 
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 

li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 z
a
ję

ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Komunikacja w 
biznesie 

30        30 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U05  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Komunikacja w biznesie - wprowadzenie. 
2. Komunikacja w organizacjach 
3. Komunikacja mailowa 
4. Komunikacja telefoniczna 
5. Komunikacja a relacje interpersonalne 
6. Efektywne słuchanie 
7. Komunikacja słowna 
8. Komunikacja niewerbalna 
9. Prezentacje i wystąpienia publiczne w biznesie 
10. Różne sytuacje komunikacyjne w organizacji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, PU 
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Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu 

14        14 2 K_W01 K_W02 
K_W05 K_U02 
K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Modele teoretyczne CSR 
2. Jakość życia i jakość życia w pracy 
3. Work – life balace 
4. Prywatność w  organizacji 
5. Inicjatywy/programy CSR 
6. Normy/standardy CSR 
7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu  
8. Raportowanie społecznie odpowiedzialne wg standardów GRI  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, SP 

Gra biznesowa 
   14     14 1 K_W02 K_W05 K_U02  

K_U06  K_K01 K_K02 

K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe 

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, 
planowania strategicznego i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 
Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, 
finansów, psychologii, zarządzania strategicznego oraz marketingu. 
Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają 
rozgrywkę. Po każdej rundzie następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. 
W  zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 
Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających 
na wynik osiągnięty podczas rozgrywki. 
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań 
oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, GD 
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Konwersatorium 
English 

 14       14 2 K_U04 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu 
(konwersatorium) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Zajęcia do wyboru 2 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe 
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
licencjackie 

       20 20 9 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium, w tym 
wybrane spośród: K_W01  
K_W02  K_W05  K_U01   
K_U02   K_U03   K_U04   
K_U05   K_U06   K_K01   
K_K03 

 Nauki o 
zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe 
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca dyplomowa 

Praktyki 

       60 60 2 K_U01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od  miejsca / stanowiska 
praktyki, wybrane 
spośród: K_W02 K_W04 
K_W05   K_U01  K_U02  
K_U03    K_U04  K_U05  
K_U06    K_K01  K_K02  
K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe 

W zależności od stanowiska: 
- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 
- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  
- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 
- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu 
planowania pracy, kontroli, 
- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, 
odpowiedzialności za powierzone zadania, 
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 
 
Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub 
umów cywilnoprawnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub 
organizowana przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) 
dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę dokumentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 
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Ład korporacyjny 

 30       30 4 S2_W01 S2_W02 
S2_U01 S2_U02 
S2_U06 S2_K02 
S2_K03 

Nauki  o 
zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Pojęcie ładu korporacyjnego i jego teoretyczne i praktyczne znaczenie.  
2. Spółki kapitałowe. 
3. Rozdzielenie własności i kontroli jako cecha współczesnej korporacji. 
4. Uwarunkowania funkcjonowania współczesnych korporacji: 
5. Teorie ładu korporacyjnego i ich praktyczne implikacje.  
6. Główne problemy ładu korporacyjnego:  
7. Zewnętrzne i wewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego jako instrumenty kształtowania ładu korporacyjnego 

oraz ograniczania problemów jego funkcjonowania.  
8. Kodeksy dobrych praktyk ładu korporacyjnego w Polsce i innych krajach. Międzynarodowe standardy ładu 

korporacyjnego.   
9. Modele ładu korporacyjnego: anglosaski, niemiecki, japoński, łaciński.  
10. Polski model ładu korporacyjnego.  
11. Współczesne praktyczne problemy ładu korporacyjnego 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, SP 

Marketing 
międzynarodowy 

 15       15 2 S2_W02 S2_W05  
S2_U02  S2_U05 
S2_U06  S2_K02 
S2_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Motywy i fazy internacjonalizacji działalności marketingowej przedsiębiorstw Podejścia do decyzji cenowych 

w  przedsiębiorstwie  
2. Ramowe strategie marketingowe na rynkach międzynarodowych 
3. Budowanie przewagi konkurencyjnej w układzie międzynarodowym. 
4. Standaryzacja a adaptacja działań marketingowych w układzie międzynarodowym 
5. Decyzje związane z kształtowaniem instrumentów mieszanki marketingowej 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP 

Controlling 

 15       15 2 S2_W02 S2_W03 
S2_U01  S2_U02 
S2_U06  S2_K01 
S2_K02  S2_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Istota controllingu 
2. Warunki zastosowania controllingu w przedsiębiorstwie 
3. Główne narzędzia controllingu (omówienie na przykładach) 
4. Idea zrównoważonej karty wyników (ang. Balanced scorecard) Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona 
5. Zrównoważona karta wyników - jako uniwersalny instrument zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie 
6. Budżetowanie w ośrodkach odpowiedzialności (studium przypadku) 
7. Kierunki rozwoju controllingu oraz potencjalne obszary nowych zastosowań. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP 

Operacje handlu 
zagranicznego 

 15       15 2 S2_W01 S2_W02 
S2_W03 S2_W04 
S2_W05 S2_U01 
S2_U02  S2_U03 
S2_U05  S2_U06 
S2_K01  S2_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości  

Treści programowe   

I. Handel zagraniczny – formy, pośrednicy, zwyczaje i formuły  
1. Formy handlu zagranicznego na rynkach niezorganizowanych 
2. Formy handlu zagranicznego na rynku zorganizowanym (targi, aukcje, przetargi, giełdy towarowe)  
3. Zwyczaje i formuły stosowane w handlu zagranicznym 

 
II. Przygotowanie i realizacja transakcji eksportowej i importowej 

1. Rozpoznanie i badanie rynku zagranicznego. 
2. Oddziaływanie na rynek zagraniczny. 
3. Przygotowanie negocjacji kontraktowych (w eksporcie i imporcie). 
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4. Negocjacje kontraktowe. 
5. Kontrakt zagraniczny i jego realizacja. 
6. Cło, prawo i procedury celne 
7. Rozliczenia w handlu zagranicznym 
8. Finansowanie handlu zagranicznego (kredyty eksportowe, factoring, forfaiting)  

 
III. Ryzyko w handlu zagranicznym i sposoby zabezpieczenia  

1. Ryzyko – jego istota i źródła, 
2. Rodzaje ryzyk w działalności międzynarodowej,  
3. Pasywne metody ograniczania ryzyka (wybór formy płatności, gwarancje bankowe, ubezpieczenia kontraktu). 
4. Aktywne metody ograniczania ryzyka (operacje walutowe spot, operacje terminowe, inne instrumenty pochodne). 
5. Ubezpieczenia w operacjach handlu zagranicznego 
6. Instrumenty rynków towarowych 
7. Zabezpieczenie producenta i konsumenta z wykorzystaniem instrumentów finansowych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 241 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów: 1789  
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dla specjalności: Zarządzanie w e-gospodarce 
 
Rok studiów: trzeci 
Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 
strategiczne 

30   30     60 6 K_W01 K_W02 K_W06  
K_U01  K_U02  K_U03 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Czym jest strategia firmy – ewolucja definicji i rozumienia strategii  
2. 5 elementowy model strategii 
3. Historia dyscypliny zarządzania strategicznego i wkład teorii organizacji 
4. Nadawanie sensu otoczeniu  i metody analizy otoczenia organizacji  
5. PEST, trendy, scenariusze, analiza interesariuszy, model 5 sił, model GE  
6. Dominująca logika jako ograniczenie poznawcze 
7. Budowa hipotezy strategicznej – pasja i jej tworzywo 
8. Konstruowanie strategii 
9. Rola misji  
10. Definiowanie domeny strategicznej czyli granic organizacji – główne wymiary  
11. W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej  
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12. Formułowanie celów i priorytetów – zasady formułowania i ograniczenia tego procesu  
13. Logika modelu biznesowego organizacji i diagnozy organizacji : zasoby, umiejętności, łańcuch wartość i typy 

modeli biznesowych  
14. Podstawowe cechy strategii 
15. Główne błędy popełniane w budowie strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, SP 

Ekonomia 
międzynarodowa 

14   30     44 6 K_W01 K_W03 K_W05 
K_U02  K_U05  K_U06 
K_K01 

Ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Megatrendy we współczesnym świecie   
2. Teorie wymiany międzynarodowej  
3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, 

technologii)  
4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   
5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 
6. Międzynarodowy system walutowy  
7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  
8. Międzynarodowe stosunki finansowe  
9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  
10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, Proj 

Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe -
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 
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Treści programowe   

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium licencjackie 

  20      20 3 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - 
uzależnione od treści 
wybranego seminarium, 
w tym wybrane spośród: 
K_W01  K_W02  K_W05  
K_U01   K_U02   K_U03   
K_U04   K_U05   K_U06   
K_K01   K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe   

Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Egzamin certyfikacyjny 
z języka obcego 

         2 K_U04  

Treści programowe   

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Technologie 
informatyczne 

 30       30 4 S3_W01 S3_W02 
S3_W05 S3_U01 
S3_U03 S3_U06 
S3_K01 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Podstawowe pojęcia z zakresy technologii informatycznych zarządzania 
2. Powstanie i kierunki rozwoju technologii informatycznych zarządzania 
3. Charakterystyka technologii informatycznych zarządzania wg rozwoju architektury logicznej 
4. Charakterystyka technologii informatycznych wg stopnia i zakresu integracji  
5. Charakterystyka technologii informatycznych wg rozwoju sieci: sieci prywatne, sieci komercyjne, sieć Internet: 
6. Statystyki dotyczące rozwoju technologii informacyjnych w Polsce i na świecie 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj. 

Strategie i 
organizacja e-
przedsiębiorstw 

 30       30 4 S3_W01 S3_W02 
S3_W05 S3_U01 
S3_U03  S3_U06 
S3_K01 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 
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Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Charakterystyka e-biznesu i e-przedsiębiorstwa 
2. Modele biznesowe w środowisku cyfrowym 
3. Strategie e- przedsiębiorstwa 
4. Tworzenia strategii e- przedsiębiorstwa 
5. Wyzwania i zagrożenia dla e-przedsiębiorstw 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP  

Zintegrowane 
systemy 
wspomagające 
zarządzanie 

 15       15 2 S3_W02 S3_W05 
S3_U01 S3_U03 
S3_U06 S3_K01 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
 
1.Zintegrowane systemy informatyczne 
2.Zintegrowane systemy Informatyczne wspomagające zarządzanie  
3.Zintegrowany system wspomagania zarządzania IFS Applications  
4.Praktyczna obsługa systemu IFS - przypadek hurtowni materiałów budowlanych lub dystrybutora z rynku wydawniczego 
5.Wykonanie zadania zaliczeniowego z zakresu obsługi omawianych funkcjonalności aplikacji IFS Applications 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 273 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1789 
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Komunikacja w 
biznesie 

30        30 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U05  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Komunikacja w biznesie - wprowadzenie. 
2. Komunikacja w organizacjach 
3. Komunikacja mailowa 
4. Komunikacja telefoniczna 
5. Komunikacja a relacje interpersonalne 
6. Efektywne słuchanie 
7. Komunikacja słowna 
8. Komunikacja niewerbalna 
9. Prezentacje i wystąpienia publiczne w biznesie 
10. Różne sytuacje komunikacyjne w organizacji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, PU 
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Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu 

14        14 2 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Modele teoretyczne CSR 
2. Jakość życia i jakość życia w pracy 
3. Work – life balace 
4. Prywatność w  organizacji 
5. Inicjatywy/programy CSR 
6. Normy/standardy CSR 
7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu  
8. Raportowanie społecznie odpowiedzialne wg standardów GRI  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, SP 

Gra biznesowa 
   14     14 1 K_W02 K_W05 K_U02  

K_U06  K_K01 K_K02 

K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe 

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, 
planowania strategicznego i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 
Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, 
finansów, psychologii, zarządzania strategicznego oraz marketingu. 
Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają 
rozgrywkę. Po każdej rundzie następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. 
W  zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 
Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających 
na wynik osiągnięty podczas rozgrywki. 
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań 
oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, GD 
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Konwersatorium 
English 

 14       14 2 K_U04 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu 
(konwersatorium) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości,  
Ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe 
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Zajęcia do wyboru 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe 
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
licencjackie 

  20      20 9       K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium, w tym 
wybrane spośród: K_W01  
K_W02  K_W05  K_U01   
K_U02   K_U03   K_U04   
K_U05   K_U06   K_K01   
K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe 
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca dyplomowa 

Praktyki 

       60 60 2 K_U01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od  miejsca / stanowiska 
praktyki, wybrane 
spośród: K_W02 K_W04 
K_W05   K_U01  K_U02  
K_U03    K_U04  K_U05  
K_U06    K_K01  K_K02  
K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe 

W zależności od stanowiska: 
- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 
- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  
- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 
- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu 
planowania pracy, kontroli, 
- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, 
odpowiedzialności za powierzone zadania, 
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 
 
Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub 
umów cywilnoprawnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub 
organizowana przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) 
dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę dokumentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 
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Marketing 
internetowy 

 30       30 4 S3_W01  S3_W02 
S3_W05  S3_U02 
S3_U05  S3_K01 
S3_K02  S3_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  akości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Media marketingu internetowego na tle rozwoju rynków elektronicznych  
2. Powstanie i rozwój marketingu internetowego – marketing tradycyjny, a internetowy – różnice i zależności 
3. Statystyki rozwoju marketingu internetowego w Polsce na tle tendencji światowych 
4. Charakterystyka marketingu internetowego  
5. Miejsce i rola mediów marketingowych w elektronicznym biznesie 
6. Kształtowanie działań marketingowych w mediach społecznościowych 
7. Przykłady wykorzystania poszczególnych mediów marketingu internetowego 
8. Wady i zalety marketingu w Internecie 
9. Pozycjonowanie jako metoda marketingu w Internecie 
10. Pomiar skuteczności marketingu w Internecie 
11. Zjawisko mobilności w marketingu internetowym 
12. Kierunki rozwoju marketingu w Internecie – awataring, story telling, etc. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, SP 

Transakcje 
elektroniczne 

 15       15 2 S3_W02  S3_W05 
S3_U01   S3_U02 
S3_U06   S3_K01 
S3_K02   S3_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Powstanie i rozwój handlu elektronicznego  
2. Zalety i wady stosowania handlu elektronicznego  
3. Transakcje pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem w handlu elektronicznym (B2C)  
4. Transakcje pomiędzy przedsiębiorstwami w handlu elektronicznym (B2B 
5. Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych  
6. Handel elektroniczny w Polsce i na świecie  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP 
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Bazy danych 

 15       15 2 S3_W02  S3_W05 
S3_U01   S3_U02 
S3_U06   S3_K01 
S3_K02   S3_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Definicje baz i systemów baz danych, modele baz danych  
2. Projektowanie baz danych  
3. Modelowanie baz danych  
4. Język SQL, Relacyjny System Zarządzania Bazą Danych MySQL, stos LAMP  
5. Hurtownie danych  
6. System zarządzania bazą danych MS Access 2010  
7. Definiowanie tabel w relacyjnej bazie danych  
8. Budowanie modelu oraz definiowanie relacji w bazie danych  
9. Obsługa bazy danych  
10. Język zapytań SQL  
11. Podstawowe struktury danych, struktura tablicy, tworzenie, usuwanie i modyfikacja tablic, składnia SQL  
12. Zapytania oraz klauzule (SELECT, FROM, WHERE), operatory i wyrażenia, funkcje agregujące (GROUP BY, HAVING, 

ORDER BY),  
13. Pojęcie klucza, rodzaje kluczy znaczenie kluczy w strukturze bazy danych oraz inne warunki 
14. Wprowadzenie do tematyki relacyjnych baz danych Wykonanie relacyjnej bazy danych przy zastosowaniu aplikacji  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Uruchomienie 
działalności 
gospodarczej 

 15       15 2 S3_W02 S3_U01  
S3_U02  S3_U06 
S3_K02  S3_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości  

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Rejestracja działalności gospodarczej:  
2. Obowiązki prawne i administracyjne związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej. 
3. Opodatkowanie  indywidualnej działalności gospodarczej: 
4. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy: 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 241 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  1789 

 
dla specjalności: Zarządzanie w sektorze publicznym 
 
Rok studiów: trzeci 
Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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 Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 

Zarządzanie 
strategiczne 

30   30     60 6 K_W01 K_W02 K_W06  
K_U01  K_U02  K_U03 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Czym jest strategia firmy – ewolucja definicji i rozumienia strategii  
2. 5 elementowy model strategii 
3. Historia dyscypliny zarządzania strategicznego i wkład teorii organizacji 
4. Nadawanie sensu otoczeniu  i metody analizy otoczenia organizacji  
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5. PEST, trendy, scenariusze, analiza interesariuszy, model 5 sił, model GE  
6. Dominująca logika jako ograniczenie poznawcze 
7. Budowa hipotezy strategicznej – pasja i jej tworzywo 
8. Konstruowanie strategii 
9. Rola misji  
10. Definiowanie domeny strategicznej czyli granic organizacji – główne wymiary  
11. W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej  
12. Formułowanie celów i priorytetów – zasady formułowania i ograniczenia tego procesu  
13. Logika modelu biznesowego organizacji i diagnozy organizacji : zasoby, umiejętności, łańcuch wartość i typy modeli 

biznesowych  
14. Podstawowe cechy strategii 
15. Główne błędy popełniane w budowie strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, SP 

Ekonomia 
międzynarodowa 

14   30     44 6 K_W01 K_W03 K_W05 
K_U02  K_U05  K_U06 
K_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Megatrendy we współczesnym świecie   
2. Teorie wymiany międzynarodowej  
3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  
4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   
5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 
6. Międzynarodowy system walutowy  
7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  
8. Międzynarodowe stosunki finansowe  
9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  
10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, Proj 
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Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Seminarium 
licencjackie 

  20      20 3 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium, w tym 
wybrane spośród: K_W01  
K_W02  K_W05  K_U01   
K_U02   K_U03   K_U04   
K_U05   K_U06   K_K01   
K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  
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Treści programowe   

Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Egzamin 
certyfikacyjny z 
języka obcego 

         2 K_U04  

Treści programowe   

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zarządzanie 
publiczne 

 30       30 4 S4_W01 S4_W02  
S4_W03 S4_W05 
S4_U02 S4_U05 
S4_U06 S4_K01  
S4_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Sektor publiczny –  istota, zakres i funkcje; 
2. Organizacje publiczne – istota i uwarunkowania działalności;  
3. Menedżerowie organizacji publicznych; 
4. Istota i charakterystyka zarządzania publicznego;  
5. Ujęcie systemowe zarządzania publicznego i jego zakres;  
6. Wymiar strategiczny i operacyjny zarządzania publicznego; 
7. Analiza strategiczna i przygotowanie strategii w organizacjach publicznych; 
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8. Obszary i zasady zarządzania strategicznego w organizacjach publicznych;  
9. Wdrażanie strategii organizacji publicznych; 
10.  Zarządzanie procesami w organizacjach publicznych i ich doskonalenie; 
11. Metody doskonalenia jakości organizacji publicznych;  
12. Metody odchudzania organizacji publicznych;  
13. Rola komunikowania w zarządzaniu organizacjami publicznymi; 
14. Wybrane obszary zarządzania organizacjami publicznymi; 
15. Zarządzanie partnerstwem publiczno-prywatnym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, SP 

Ekonomia sektora 
publicznego 

 30       30 4 S4_W01 S4_W03 
S4_W05 S4_U02 
S4_U05  S4_U06 
S4_K01  S4_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Funkcje sektora publicznego: dobra publiczne i społeczne; zakres sektora publicznego;  
2. Co to jest budżet państwa;  
3. Dochody – przychody, wydatki – rozchody;  
4. Deficyt i obsługa długu publicznego;  
5. Dochody i wydatki budżetu;  
6. Zadania i funkcje budżetu a problem reformy finansów publicznych;  
7. Podatki jako główne zasilenie budżetu centralnego i budżetów lokalnych;  
8. Makroekonomiczne funkcje podatków a redystrybucja siły nabywczej;  
9. Ekonomiczne konsekwencje podatków majątkowych;  
10. Funkcje i skutki podatku VAT;  
11. Indywidualny podatek dochodowy a problem progresji;  
12. Opodatkowanie zysków z kapitału i wpływ opodatkowania na oszczędności;  
13. Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw;  
14. Znaczenie ulg podatkowych;  
15. Kwestia prorodzinności podatku;  
16. Reformy podatkowe i ich skutki;  
17. Wybrane zagadnienia lokalnego sektora publicznego;  
18. Wybrane zagadnienia instytucji sektora publicznego. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Procedury 
administracyjne 

 15       15 2 S4_W02  S4_W04 
S4_W05  S4_U02 
S4_U05   S4_U06 
S4_K01   S4_K03 

Nauki prawne 
 

Treści programowe   

I.W administracji publicznej stosowane są liczne procedury zwane administracyjnymi.  
1. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego. Zasady ogólne postępowania administracyjnego 
2. Uczestnicy postępowania administracyjnego 
3. Stadia postępowania administracyjnego i czynności procesowe w toku postępowania 
4. Decyzja jako forma rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej. Postanowienie. Ugoda w postępowaniu administracyjnym 
5. Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji i poza tokiem instancji. Odwołanie, zażalenie, tryby nadzwyczajne 

II. W administracji stosowane są tzw. procedury niejurysdykcyjne, które składają się na system obywatelskiej kontroli 
administracji publicznej, poza  kontrolą sądową.  

1. Postępowanie skargowe, wnioskowe i petycyjne 
2. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń 
3. Pozostałe postępowania szczególne 

III. Władczy charakter administracji publicznej zabezpieczony jest odrębną procedurą administracyjną związaną ze sposobami 
egzekwowania obowiązków publicznych w stosunku do  obywatela i przedsiębiorcy.  

1. Charakter prawny postępowania egzekucyjnego w administracji 
2. Uczestnicy i podstawy prawne egzekucji administracyjnej 
3. Przebieg postępowania egzekucyjnego 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, SP 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 273 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  1879  
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Komunikacja w 
biznesie 

30        30 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U05  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Komunikacja w biznesie - wprowadzenie. 
2. Komunikacja w organizacjach 
3. Komunikacja mailowa 
4. Komunikacja telefoniczna 
5. Komunikacja a relacje interpersonalne 
6. Efektywne słuchanie 
7. Komunikacja słowna 
8. Komunikacja niewerbalna 
9. Prezentacje i wystąpienia publiczne w biznesie 
10. Różne sytuacje komunikacyjne w organizacji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, PU 
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Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu 

14        14 2 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Modele teoretyczne CSR 
2. Jakość życia i jakość życia w pracy 
3. Work – life balace 
4. Prywatność w  organizacji 
5. Inicjatywy/programy CSR 
6. Normy/standardy CSR 
7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu  
8. Raportowanie społecznie odpowiedzialne wg standardów GRI  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, SP 

Gra biznesowa 
   14     14 1 K_W02 K_W05 K_U02  

K_U06  K_K01 K_K02 

K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe 

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, 
planowania strategicznego i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 
Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, 
finansów, psychologii, zarządzania strategicznego oraz marketingu. 
Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają 
rozgrywkę. Po każdej rundzie następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. W zależności 
od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 
Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających 
na wynik osiągnięty podczas rozgrywki. 
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań 
oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, GD 
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Konwersatorium 
English 

 14       14 2 K_U04 i inne efekty 
kierunkowe - 
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(konwersatorium) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Zajęcia do wyboru 

 14       14 1 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe -  
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości, 
Ekonomia 
i  Finanse lub 
Nauki Prawne 

 

Treści programowe 
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
licencjackie 

       20 20 9 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - 
uzależnione od treści 
wybranego seminarium, 
w tym wybrane spośród: 
K_W01  K_W02  K_W05  
K_U01   K_U02   K_U03   
K_U04   K_U05   K_U06   
K_K01   K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca dyplomowa 

Praktyki 

       60 60 2 K_U01 i inne efekty 
kierunkowe - 
uzależnione od  miejsca 
/ stanowiska praktyki, 
wybrane spośród: 
K_W02 K_W04 K_W05 
K_U01  K_U02  K_U03 
K_U04  K_U05  K_U06 
K_K01  K_K02  K_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe 

W zależności od stanowiska: 
- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 
- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  
- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 
- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu 
planowania pracy, kontroli, 
- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, 
odpowiedzialności za powierzone zadania, 
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 
 
Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub 
umów cywilnoprawnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub 
organizowana przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) 
dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę dokumentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 
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Finanse publiczne 

 30       30 4 S4_W01 S4_W03 
S4_W05 S4_U02 
S4_U06  S4_K01 
S4_K02  S4_K03 

Ekonomia 
i  finanse 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1.   Teorie finansów publicznych   
2.   Charakterystyka finansów publicznych  
3.   Elementy teorii wyboru publicznego  
4.   Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych  
5.   Środki publiczne i ich formy 
6.   Budżet państwa 
7.   Struktura dochodów budżetu państwa. 
8.   Charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków budżetu państwa  
9.   Zadaniowy układ budżetu – budżet zadaniowy 
10. Problem deficytu budżetowego w Polsce  
11. Dług publiczny w Polsce.  
12. Finanse samorządu terytorialnego  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PU 

Zamówienia 
publiczne 

 15       15 2 S4_W02 S4_U01 
S4_U02  S4_U06 
S4_K02  S4_K03 

Nauki prawne 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Prawa zamówień publicznych 
2. Zasady zamówień publicznych 
3. Przygotowanie procedury o udzielenie zamówienia publicznego 
4. Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych 
5. Unieważnienie postępowania 
6. Kryteria wyboru oferty 
7. Zawieranie umów w procedurze zamówień publicznych 
8. Środki ochrony prawnej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Organizacje 
pozarządowe 

 15       15 2 S4_W02 S4_U02 
S4_U05 S4_U06 
S4_K01 S4_K02 
S4_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Społeczeństwo obywatelskie 
2. Trzeci sektor – pojęcie, cele, cechy, funkcje i zadania 
3. Pojęcie, typologia i systematyka organizacji pozarządowych  
4. Prawna regulacja działalności organizacji pozarządowych w Polsce 
5. Współdziałanie organizacji pozarządowych z administracją publiczną oraz ich rola w społeczeństwie i gospodarce. 
6.  Zarządzanie partnerstwem publiczno-społecznym 
7. Aktualne problemy i dylematy organizacji pozarządowych w Polsce i na świecie.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Marketing 
organizacji 
niedochodowych 

 15       15 2 S4_W02 S4_U02 
S4_U05  S4_U06 
S4_K01  S4_K02 
S4_K03 

Nauki 
o  zarządzaniu 
i  jakości  

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Specyfika organizacji niedochodowej 
2. Narzędzia marketingu organizacji niedochodowej 
3. Komunikacja marketingowa w organizacji niedochodowej 
4. Fundraising 
5. Wolontariat 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj. 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 241 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  1789 
 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  63% 

Ekonomia i finanse 13% 

Nauki prawne  11% 

Uwaga: udział średniej (po wszystkich specjalnościach) liczby punktów ECTS w 180 ECTS, bez uwzględnienia przedmiotów: Bezpieczeństwo i higiena 
pracy, Ochrona własności intelektualnej, Języka Obcego, Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistycznych, Zajęć do wyboru, Konwersatorium 
English”. 
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Załącznik nr 37 
do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

„Załącznik nr 138 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

zarządzanie 

nazwa kierunku studiów zarządzanie 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Management 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia niestacjonarne (zaoczne) 
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tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

80 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

9 

 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne Nauki o zarządzaniu i jakości 80% Nauki o zarządzaniu i jakości 

Nauki społeczne Ekonomia i finanse 10%  

Nauki społeczne Nauki prawne 10%  

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia PRK 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o 
zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia 
i finanse, nauki prawne).  

P6S_WG Zakres i głębia 
 
 

K_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki 
dotyczące działalności różnych typów organizacji, jej kluczowych funkcji 
(operacyjnej, marketingowej, finansowej, zarządzania personelem) i jej relacji 
z otoczeniem.  

P6S_WG Zakres i głębia 
 

K_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne 
dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.  

P6S_WG Zakres i głębia 
 

K_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne dotyczące 
funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.  

P6S_WG Zakres i głębia 
 

K_W05 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie 
organizacji i całej gospodarki, w tym zasady  ochrony własności przemysłowej 
i prawa autorskiego. 

P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
 

K_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.  P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
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Umiejętności: absolwent potrafi 
 

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi 
funkcjami w organizacji oraz ich integrowania w ramach strategii organizacji, 
stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 
 
 

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na 
funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór 
źródeł. 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

K_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy 
i raporty dotyczące funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki oraz 
komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując 
narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie 
i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym 
i posługiwanie się językiem obcym 

K_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego.  

P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie 
i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym 
i posługiwanie się językiem obcym 

K_U05 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  
 

 P6S_UO Organizacja pracy / planowanie 
i praca zespołowa 

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji. 

P6S_UU Uczenie się / planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki. 

P6S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P6S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 

K_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

P6S_KR Rola zawodowa / niezależność 
i rozwój etosu 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 
 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM   

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych dla 
specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 
Symbol efektów uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 Zna i rozumie terminologię dotyczącą małego przedsiębiorstwa w zakresie 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne).  

K_W01 

S1_W02 Zna i rozumie specyfikę, zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności 
małego przedsiębiorstwa, jego kluczowych funkcji (operacyjnej, 
marketingowej, finansowej, zarządzania personelem) i jego relacji 
z otoczeniem. 

K_W02 

S1_W03 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorie i modele ekonomiczne 
odnoszące się do funkcjonowania małego przedsiębiorstwa. 

K_W03 

S1_W04 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym regulacje prawne odnoszące się do 
funkcjonowania małego przedsiębiorstwa. 

K_W04 

S1_W05 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie małego 
przedsiębiorstwa. 

K_W05 

S1_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.  K_W06 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi 
funkcjami w małego przedsiębiorstwa oraz ich integrowania w ramach 
strategii, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące 
metody. 

K_U01 

S1_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na 
funkcjonowanie małego przedsiębiorstwa, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S1_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy 
i raporty dotyczące funkcjonowania małego przedsiębiorstwa oraz 
komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim- wykorzystując 
narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S1_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego.  

K_U04 

S1_U05 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową. K_U05 

S1_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji. 

K_U06 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z funkcjonowaniem małego przedsiębiorstwa.  

K_K01 

S1_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S1_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. K_K03 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE W KORPORACJI   

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 Zna i rozumie terminologię z obszaru zarządzania korporacją w zakresie 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne). 

K_W01 

S2_W02 Zna i rozumie specyfikę, zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności 
korporacji, jego kluczowych funkcji (operacyjnej, marketingowej, finansowej, 
zarządzania personelem) i jego relacji z otoczeniem. 

K_W02 

S2_W03 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorie i modele ekonomiczne 
odnoszące się do funkcjonowania korporacji. 

K_W03 

S2_W04 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym regulacje prawne odnoszące się do 
funkcjonowania korporacji. 

K_W04 

S2_W05 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie 
korporacji. 

K_W05 



9 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi 
funkcjami w korporacji oraz ich integrowania w ramach strategii, stosując 
właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. 

K_U01 

S2_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na 
funkcjonowanie korporacji, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S2_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy 
i raporty dotyczące funkcjonowania korporacji oraz komunikatywnie je 
prezentować, także w języku angielskim- wykorzystując narzędzia 
informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S2_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego.  

K_U04 

S2_U05 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  K_U05 

S2_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji. 

K_U06 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z funkcjonowaniem korporacji. 

K_K01 

S2_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S2_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. K_K03 

 

  

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE W E-GOSPODARCE  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 Zna i rozumie terminologię z obszaru zarządzania w e-gospodarce w zakresie 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(ekonomia i finanse, nauki prawne). 

K_W01 

S3_W02 Zna i rozumie specyfikę, zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności w 
e-biznesie, jego kluczowych funkcji (operacyjnej, marketingowej, finansowej, 
zarządzania personelem) i jego relacji z otoczeniem 

K_W02 

S3_W03 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorie i modele ekonomiczne 
odnoszące się do funkcjonowania e-biznesu i gospodarki cyfrowej.  

K_W03 

S3_W04 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym prawne odnoszące się do 
funkcjonowania e-biznesu i gospodarki cyfrowej.  

K_W04 
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S3_W05 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie w e-
biznesie i gospodarce cyfrowej.  

K_W05 

S3_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości 
w e-biznesie. 

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi 
funkcjami w e-biznesie  oraz ich integrowania w ramach strategii, stosując 
właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. 

K_U01 

S3_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na 
funkcjonowanie e-biznesu i gospodarki cyfrowej, stosując właściwy dobór 
źródeł. 

K_U02 

S3_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy 
i raporty dotyczące funkcjonowania e-biznesu i gospodarki cyfrowej oraz 
komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim- wykorzystując 
narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S3_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego.  

K_U04 

S3_U05 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  K_U05 

S3_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji. 

K_U06 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z funkcjonowaniem e-biznesu i gospodarki cyfrowej.  

K_K01 

S3_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S3_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

K_K03 

 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 Zna i rozumie terminologię z obszaru zarządzania w sektorze publicznym 
w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne). 

K_W01 

S4_W02 Zna i rozumie specyfikę, zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności 
w organizacji niedochodowych i administracji, ich kluczowych funkcji 
(operacyjnej, marketingowej, finansowej, zarządzania personelem) i ich relacji 
z otoczeniem. 

K_W02 

S4_W03 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorie i modele ekonomiczne 
donoszące się do funkcjonowania organizacji niedochodowych i administracji.  

K_W03 

S4_W04 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym regulacje prawne odnoszące się do 
funkcjonowania organizacji niedochodowych i administracji.  

K_W04 
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S4_W05 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie 
organizacji niedochodowych i administracji.  
 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  oraz nauk 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi 
funkcjami w organizacjach niedochodowych i administracji oraz ich 
integrowania w ramach strategii, stosując właściwy dobór źródeł oraz 
przystosowując istniejące metody. 

K_U01 

S4_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na 
funkcjonowanie organizacji niedochodowych i administracji, stosując właściwy 
dobór źródeł. 

K_U02 

S4_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy 
i raporty dotyczące funkcjonowania organizacji niedochodowych i administracji 
oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim- 
wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S4_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego.  

K_U04 

S4_U05 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  K_U05 

S4_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji. 

K_U06 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z funkcjonowaniem organizacji niedochodowych i administracji. 

K_K01 

S4_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. K_K02 

S4_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. K_K03 

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S - dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).Zajęcia lub grupy zajęć przypisane 

do danego etapu studiów  

OBJAŚNIENIA skrótów użytych do opisu sposobów weryfikacji efektów uczenia się w tabelach poniżej 
 

 
 

  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EP - egzamin pisemny 

– SP - sprawdzian pisemny 

– T - test 

– Proj - projekt   

– PP - praca pisemna 

– RZ - rozwiązywanie zadań  

– PU - prezentacja ustna 

– GD - gra decyzyjna 
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Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Podstawy 
zarządzania  

18 18       36 6 K_W01 K_W02 K_W05 
K_W06 K_U01  K_U02 
K_U03  K_U05  K_U06 
K_K01  K_K02  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Wprowadzenie do zarządzania 
2. Naukowe zarządzanie 
3. Biurokracja i teoria organizacji 
4. Zarządzanie ludźmi 
5. Podejmowanie decyzji 
6. Społeczna odpowiedzialność biznesu 
7. Umiędzynarodowienie i zarządzanie międzynarodowe 
8. Planowanie 
9. Organizacja jako system. Analiza otoczenia 
10. Zarządzanie strategiczne 
11. Marketing 
12. Zarządzanie operacjami 
13. Przedsiębiorczość, innowacje i modele biznesu 
14. Teorie, paradygmaty, mody i trendy w zarządzaniu 
15. Praca nad studium przypadku – przygotowanie do egzaminu 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, SP, PU, PP 

 
Mikroekonomia 
w biznesie 

18 18       36 6 K_W01 K_W03 K_W05 
K_U01  K_U02  K_U05 
K_U06  K_K01  K_K03 

Ekonomia 
i finanse 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Podstawowe zagadnienia ekonomii w biznesie .  
2. Mechanizm funkcjonowania rynku  
3. Elastyczność popytu i podaży  
4. Teoria wyboru konsumenta  
5. Teoria popytu konsumenta  
6. Teoria producenta  
7. Teoria kosztów i zysków 
8. Konkurencja doskonała  
9. Monopol pełny  
10. Konkurencja monopolistyczna i oligopol  
11. Rynek czynników wytwórczych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, RZ 

Podstawy prawa 
w gospodarce 

18 18       36 6 K_W01 K_W02 K_W04 
K_W05 K_W06 K_U02 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K03 

Nauki prawne 
 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Struktura prawa  
2. Akty normatywne 
3. Stosowanie prawa  
4. Władza ustawodawcza 
5. Władza wykonawcza – administracja gospodarcza 
6. Gospodarka w Konstytucji 
7. Przedsiębiorca 
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8. Podejmowanie działalności gospodarczej 
9. Działalność gospodarcza państwa i samorządu terytorialnego  
10. Ochrona konkurencji i konsumenta.  
11. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.  
12. Wykorzystanie zasobów środowiska 
13. Gospodarka nieruchomościami 
14. Kontrola i odpowiedzialność prawna w działalności gospodarczej  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Psychologia w 
biznesie  

 18       18 4 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U03  K_U05 
K_U06  K_K01  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Dlaczego wiedza psychologiczna jest potrzebna menedżerom? 
2. Funkcjonowanie poznawcze człowieka - znaczenie dla podejmowania decyzji w zarządzaniu \ 
3. Funkcjonowanie emocjonalne człowieka - budowanie swojej inteligencji emocjonalnej 
4. Funkcjonowanie behawioralne człowieka – jak działać skuteczniej? 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, SP, PP, PU 

Podstawy 
matematyki 
w biznesie 

6 18       24 4 K_U02 K_U06 K_K01 Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Przygotowanie studentów do poprawnego odczytywania i rozumienia wykresów i diagramów zależności funkcyjnych 
(określenie tempa i charakteru zmian, przewidywanie dalszego przebiegu). Poruszane będą następujące zagadnienia: 

1. Budowanie modeli matematycznych procesów gospodarczych 
2. Matematyczny  opis zjawisk ekonomicznych 
3. Wspieranie podejmowania decyzji przez wnioskowanie z modeli metodami obliczeniowymi 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 RZ 

Podstawy informatyki 
dla biznesu 

 18       18 3 K_W02 K_W05 K_U01 
K_U03  K_U06  K_K01 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe  

Zastosowania edytora w organizacji: 
1. formatowanie tekstu (czcionka, akapit, lista punktowana, numerowana), 
2. pełna obsługa formatowanych tabel (wczytywanie grafiki, obliczenia, wykresy) 
3. rola pola tekstowego w formatowaniu grafiki edytorskiej 
4. dodatkowe funkcje obróbki dokumentu (sekcja, nagłówek, stopka,  strony parzyste i nieparzyste) 
5. obiekty w edytorze tekstu na przykładzie grafiki ozdobnej, tworzenia schematu organizacyjnego oraz wzorów 

matematycznych, statystycznych itp. 
6. tworzenie źródeł danych i wykorzystanie ich w korespondencji seryjnej 
7. tworzenie spisu treści dokumentu, indeksu haseł itp. 
Ilustracją do haseł teoretycznych są case’y dotyczące działalności organizacji gospodarczej. 
 
Przykłady zastosowań arkusza kalkulacyjnego w organizacji: 
1. konwencja adresowania w arkuszu kalkulacyjnym - odwołania względne, bezwzględne i mieszane 
2. formatowanie komórek oraz czcionki oraz wykorzystanie paska formuł 
3. tworzenie symulacji finansowych 
4. wykorzystanie funkcji wbudowanych oraz zagnieżdżanie funkcji 
5. praca z danymi z wielu arkuszy kalkulacyjnych 
6. tworzenie wykresów z jedną oraz wieloma seriami danych 
7. wprowadzenie do wykorzystanie funkcji finansowych w arkuszu 
8. funkcje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym - sortowanie danych proste oraz wielopoziomowe, filtrowanie danych 

z wykorzystaniem autofiltra oraz filtrowania zaawansowanego 
Ilustracją do rozwiązań teoretycznych są przykłady wykorzystywane w kursach prowadzonych dla organizacji gospodarczych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

RZ 
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Bezpieczeństwo 
i higiena pracy 

 4       4 0.5   

Treści programowe   

Celem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Ochrona własności 
intelektualnej 

 4       4 0.5 K_W05  

Treści programowe   

Celem zajęć jest przekazanie informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 176 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1244 
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Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Makroekonomia 
w biznesie  

18 18       36 6 K_W01 K_W03 K_W05 
K_U01  K_U02  K_U05 
K_U06  K_K01  K_K03 

Ekonomia 
i finanse  

Treści programowe   

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kluczowymi pojęciami, kategoriami i modelami współczesnej analizy 
makroekonomicznej, które są użyteczne w biznesie. Po wstępnym przeanalizowaniu przedmiotu i  zainteresowań 
makroekonomii, wyjaśniane są podstawowe pojęcia wykorzystywane w analizach makroekonomicznych. Szczególna uwaga 
poświęcona jest makroekonomicznym miarom wielkości produktu i dochodu narodowego. W dalszej części zajęć 
analizowane są warunki równowagi na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniądza w krótkim w gospodarce autarkicznej. 
Sporo uwagi poświecone jest również zagadnieniom z zakresu dysproporcji gospodarczych – inflacji, bezrobociu i wahaniom 
koniunkturalnym. Zagadnienia zamykające wykłady z makroekonomii koncentrują się wokół pełnego modelu równowagi 
w gospodarce zamkniętej (model IS-LM-FE).  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, RZ 

Administracja 
publiczna 

18 18       36 5 K_W01 K_W02 K_W04 
K_W05 K_W06 K_U02 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K03 

Nauki prawne 
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Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Misja  w administracji publicznej 
2. Aparat pojęciowy z zakresu administracji publicznej 
3. Zasady funkcjonowania administracji publicznej 
4. Podstawy prawne funkcjonowania administracji publicznej 
5. Struktury administracji publicznej ( rządowej i samorządowej) 
6. Formy  i metody działania administracji publicznej:  
7. Współczesna kontrola w administracji publicznej(wewnętrzna i zewnętrzna) 
8. Rola sądownictwa w funkcjonowaniu administracji publicznej  
9. Prawo do dobrej administracji 
10. Administracja publiczna responsywna ( współdziałanie obywateli z administracją publiczną 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Socjologia 
w biznesie   
 

 18       18 4 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U03  K_U05 
K_U06  K_K01  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Socjologia a nauki o zarządzaniu  
2. Kultura społeczeństwa 
3. Stratyfikacja i klasy społeczne 
4. Demografia  
5. Wspólnoty, instytucje, organizacje 
6. Socjologia pracy 
7. Władza, polityka, środki masowego przekazu 
8. Globalizacja i społeczeństwo ponowoczesne 
9. Społeczeństwie ponowoczesne (konsumpcjonizm, indywidualizacja, kultura hedonizmu) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, SP, PP, PU 



22 

 

Wstęp do statystyki 
w biznesie  

 18       18 4 K_U02  K_U06 K_K01 Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Podstawowe pojęcia i definicje statystyki opisowej 
2. Formy prezentacji materiału statystycznego 
3. Graficzne formy prezentacji materiału statystycznego 
4. Podstawowe kształty rozkładów empirycznych 
5. Klasyczne i pozycyjne  miary tendencji centralnej  
6. Miary zróżnicowania  
7. Miary asymetrii 
8. Miary koncentracji i spłaszczenia 
9. Analiza współzależności zjawisk dwóch cech 
10. Metody analizy dynamiki zjawisk 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, RZ 

Umiejętności 
menedżerskie 

 18       18 4 K_W02 K_W05 K_W06  
K_U01  K_U02  K_U03 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Kurs prezentuje podstawy teorii organizacji i zarządzania, kształcąc najważniejsze umiejętności menedżerskie. Treści kursu 
obejmują metody i techniki pracy zespołowej, zarządzania zmianą organizacyjną, zarządzania projektami, zarządzania 
wiedzą i innowacjami, zarządzani własną karierą oraz podstawy przedsiębiorczości i modele biznesu. Kurs obejmuje 
realizację projektów, których celem jest kształtowanie postaw kluczowych z punktu widzenia zarządzania organizacjami. 
Bloki tematyczne: 

1. Praca zespołowa  
2. Zmiana organizacyjna i zarządzanie jakością  
3. Zarządzanie projektami  
4. Zarządzanie wiedzą i innowacjami  
5. Przedsiębiorczość i modele biznesu  
6. Zarządzanie własną karierą 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, PU 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki
/ humanistyczny 

        60 5   

Treści programowe  

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe   

Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

   

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 246 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1244 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów 
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Marketing  

18 18       36 6 K_W01 K_W02 K_W05 
K_W06 K_U01  K_U02 
K_U03  K_U05  K_U06  
K_K01  K_K02  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości  

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Zasady i instrumenty działalności marketingowej przedsiębiorstwa   
2. Decyzje strategiczne – STP 
3. Decyzje produktowe  
4. Decyzje dystrybucyjne  
5.Decyzje cenowe 
6.Decyzje promocyjne  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, T, PP, PU, SP 

Podstawy 
rachunkowości 

9 18       27 5 K_W01 K_W02 K_W03 
K_U01  K_U03  K_U06 
K_K01  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

 
 
 

 



25 

 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Wprowadzenie do rachunkowości. System informacyjny rachunkowości: rachunkowość finansowa, zarządcza 

i podatkowa. Pojęcie aktywów i pasywów. Zasada równowagi bilansowej. 
2. Budowa bilansu - aktywa trwałe i obrotowe 
3. Budowa bilansu - kapitały własne oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 
4. Pojęcie przychodów i wpływów oraz kosztów i wydatków. 
5. Budowa rachunku zysków i strat. 
6. Zasady rachunkowości. 
7. Zakres przedmiotowy rachunkowości – zadania ciążące na jednostce gospodarczej. 
8. Zakres podmiotowy rachunkowości. 
9. Sprawozdanie finansowe i jego struktura. 
10. Odpowiedzialność za rachunkowość. Formy ewidencji działalności gospodarczej, a dostęp do informacji o podmiocie 

gospodarczym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, RZ 

Finanse 
przedsiębiorstwa 

18 18       36 6 K_W01 K_W02 K_W03 
K_U01  K_U03  K_U06 
K_K01  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych koncepcji zarządzania finansami z punktu widzenia menedżera 
z przedsiębiorstwa, które nie jest instytucją finansową. Studentom zostanie dostarczona wiedza w zakresie podstawowych 
narzędzi wykorzystywanych w teorii finansów przedsiębiorstw oraz w praktycznych decyzjach podejmowanych 
w organizacjach gospodarczych.  W trakcie realizacji kursu każda decyzja analizowana będzie z uwzględnieniem 
konsekwencji w postaci przepływów pieniężnych i z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP,T, RZ, SP, PU 
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Metody statystyczne 
i probabilistyczne  

 18       18 4 K_U02 K_U06 K_K01 Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Pojęcie zmiennej losowej. Definicje zmiennej losowej, skokowe zmienne losowe, podstawowe parametry rozkładów 

zmiennej  
2. losowej skokowej, gra sprawiedliwa, podstawowe rozkłady dyskretne (dwumianowy, wielomianowy, zdarzeń rzadkich, 

ujemny dwumianowy, geometryczny, kombinatoryczny). Zmienna losowa ciągła, rozkłady ciągłe (prostokątny, 
wykładniczy, T- studenta,  chi kwadrat). 

3. Rozkład normalny. Standaryzowany rozkład normalny, przekształcenia normalnej zmiennej losowej, Centralne 
Twierdzenia Graniczne.  

4. Przedziały ufności. Konstruowanie przedziałów ufności dla średniej arytmetycznej, wariancji i odchylenia 
standardowego.  

5. Testowanie hipotez. Formułowanie hipotez, hipotezy parametryczne dla średniej arytmetycznej, hipotezy 
parametryczne dla wariancji  

6. i odchylenia standardowego.  
7. Nieparametryczne testy statystyczne. Przegląd metod (test serii, test U Manna-Whitneya, test znaków). Test 

zgodności chi kwadrat.  
8. Porównywanie dwóch populacji. Studium przypadku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, RZ 

Umowy w biznesie 
 

9 9       18 3 K_W01 K_W02 K_W04 
K_W05 K_W06 K_U02 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K03 

Nauki prawne 
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Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Pojęcia prawa cywilnego i handlowego, stosunek cywilnoprawny, prawo podmiotowe 
2. Podmioty prawa cywilnego. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych 
3. Czynności prawne. 
4. Formy czynności prawnych. 
5. Przedstawicielstwo. 
6. Terminy. Przedawnienie.  
7. Własność. 
8. Sposoby zawierania umów.  
9. Nadzwyczajna zmian stosunków. 
10. Nominalizm, waloryzacja. 
11. Odsetki, opóźnienie, zwłoka 
12. Kara umowna, zadatek, zaliczka, odstępne, umowne prawo odstąpienia. 
13. Odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy. 
14. Umowa przedwstępna.  
15. Wybrane rodzaje umów  i ich cechy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP, PU 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
/humanistyczny 

        45 4   

Treści programowe   
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04  
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Treści programowe   
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1244 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Sposoby weryfikacji 
Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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y
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Systemy 
informacyjne 
zarządzania 

18 18       36 6 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U01  K_U03  K_U06 
K_K01 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości  

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Zarządzanie informacją, a zarządzanie wiedzą 
2. System informacyjny organizacji i informacyjna infrastruktura zarządzania 
3. Analiza systemów informacyjnych organizacji z punktu widzenia użytkownika 
4. Metodyki projektowania współczesnej technologii informacyjnej 
5. Wdrażanie technologii informacyjnej w organizacji 
6. Zasoby informacyjne i ich przedstawienie w systemach informacyjnych 
7. Systemy transakcyjne, bazy i hurtownie danych 
8. Systemy informowania kierownictwa 
9. Systemy doradcze, bazy modeli i bazy wiedzy 
10. E- zarządzanie i charakterystyka wybranych zastosowań 
11. Efektywność zastosowań współczesnej technologii informacyjnej 
12. Społeczeństwo informacyjne i organizacje wirtualne 
13. Zjawisko mobilności w rozwoju informatyki m-commerce, m-banking 
14. Trendy rozwoju informatyki: Big Data, Cloud i Fog Computing 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj. 

Zarządzanie 
operacyjne 

9 18       27 5 K_W01 K_W02 K_W05 
K_W06 K_U01  K_U02 
K_U03  K_U05  K_U06 
K_K01  K_K02  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Wprowadzenie do zarządzania operacyjnego  
2. Istota zarządzania operacyjnego  
3. Ewolucja zarządzania operacyjnego  
4. Współczesne uwarunkowania działalności operacyjnej firm  
5. Strategia operacyjna w organizacji  
6. Techniki analizy procesów organizacyjnych  
7. Zarządzanie zapasami grup asortymentowych  
8. Planowanie zapasów/dostaw materiałowych  
9. Zarządzanie łańcuchem dostaw  
10. Zarządzanie dostawcami  
11. Istota kontroli jakości produkcji  
12. Rozwój zarządzania jakością i jego twórcy  
13. Zasady i metody kontroli jakości  
14. Wprowadzanie udoskonaleń w organizacji  
15. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM  
16. Systemy zarządzania jakością w organizacji  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, SP, Proj 
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Zachowania 
organizacyjne 

 18       18 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U03  K_U05 
K_U06  K_K01  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Kształtowanie własnej efektywności i kariery zawodowej w organizacji 
2. Psychiczne podstawy zachowania człowieka w organizacji 
3. Poczucie sprawstwa 
4. Komunikacja interpersonalna w organizacji 
5. Motywacyjne uwarunkowania zachowania się w organizacji 
6. Uczestnictwo w organizacji 
7. Zachowanie w grupie i budowanie zespołu 
8. Konflikt organizacyjny 
9. Kultura organizacyjna i wpływ społeczny 
10. Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP, PU, SP 

Zarządzanie 
innowacjami i 
technologiami 
 

18        18 4 K_W01 K_W02 K_W05 
K_W06 K_U01  K_U02 
K_U03  K_U05  K_U06 
K_K01  K_K02  K_03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości  

Treści programowe   

Kurs oferuje: 
1. przegląd podstawowych zagadnień, związanych z zarządzaniem innowacjami, 
2. dyskusję znaczenia innowacji we współczesnych firmach oraz korzyści z ich komercjalizacji, 
3. prezentację najważniejszych modeli dyfuzji innowacji i sposobów wprowadzania na rynek nowych produktów, 
4. okazję do opracowania pomysłu komercjalizacji wybranego, innowacyjnego produktu lub usługi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj, PU 
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Zatrudnienie w 
organizacji 

9 9       18 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_W06 K_U01  K_U02 
K_U03  K_U05  K_U06 
K_K01  K_K02  K_K03 

Nauki prawne 
 

Treści programowe   

Zatrudnienie w organizacji to cykl zajęć  prowadzonych w formie warsztatowej, który umożliwi zdobycie kluczowej wiedzy 
i umiejętności, niezbędnych do rozumienia procesów związanych z polityką zatrudnienia. 
Umiejętności praktyczne nabyte w trakcie warsztatów pozwolą na efektywne włączenie się  w kreowanie polityki zatrudnienia 
od momentu rekrutacji aż po ustanie stosunku pracy.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP, PU, SP 

Badania 
marketingowe 
 

 18       18 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_W06 K_U01  K_U02 
K_U03  K_U05  K_U06 
K_K01  K_K02  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Badania marketingowe – istota, procedura 
2. Przegląd rodzajów badań wraz z przykładami pochodzącymi z praktyki badawczej  
3. Określenie zasad współpracy z agencją badawczą: stworzenie poprawnego briefu, napisanie oferty badawczej 

odpowiadającej na brief 
4. Ćwiczenie praktycznych umiejętności związanych z planowaniem badań marketingowych: tworzenie konceptów 

pozycjonowania, projektowanie kwestionariusza badań ilościowych, scenariusza do FGI 
5. Analiza zebranych danych z badań ilościowych – SPP 
6. Analiza zebranych danych z badań jakościowych . 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, PP, PU, SP  
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System finansowy 
gospodarki 

9 18       27 4 K_W01 K_W02 K_W03 
K_U01  K_U03  K_U06 
K_K01  K_K03 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

Podstawowym celem zajęć jest zrozumienie roli pieniądza, instrumentów finansowych, instytucji pośrednictwa finansowego 
i rynków finansowych w systemie gospodarki rynkowej.  
Wykład : 

1. Ewolucja systemów walutowych i form pieniądza w historii gospodarczej, FinTech  
2. Zadania i struktura systemu finansowego gospodarki rynkowej  
3. Instrumenty finansowe   
4. Oprocentowanie i dyskontowanie 
5. Instytucje pośrednictwa finansowego   
6. Rynki finansowe w gospodarce    

Ćwiczenia: 
1. Rynki finansowe – klasyfikacja i funkcjonowanie  
2. Pieniądz i jego obecne formy  
3. Instrumenty finansowe 
4. Elementy matematyki finansowej  
5. Charakterystyka instytucji pośrednictwa finansowego 
6. Faktoring, forfaiting oraz leasing i sekurytyzacja  
7. FinTech  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe   
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 222 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1244 
 

Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów  

dla specjalności: Zarządzanie małym przedsiębiorstwem 
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 
strategiczne 

18 18       36 6 K_W01 K_W02 K_W06  
K_U01  K_U02  K_U03 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Czym jest strategia firmy – ewolucja definicji i rozumienia strategii  
2. 5 elementowy model strategii 
3. Historia dyscypliny zarządzania strategicznego i wkład teorii organizacji 
4. Nadawanie sensu otoczeniu  i metody analizy otoczenia organizacji  
5. PEST, trendy, scenariusze, analiza interesariuszy, model 5 sił, model GE  
6. Dominująca logika jako ograniczenie poznawcze 
7. Budowa hipotezy strategicznej – pasja i jej tworzywo 
8. Konstruowanie strategii 
9. Rola misji  
10. Definiowanie domeny strategicznej czyli granic organizacji – główne wymiary  
11. W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej  
12. Formułowanie celów i priorytetów – zasady formułowania i ograniczenia tego procesu  
13. Logika modelu biznesowego organizacji i diagnozy organizacji : zasoby, umiejętności, łańcuch wartość i typy modeli 

biznesowych  
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14. Podstawowe cechy strategii 
15. Główne błędy popełniane w budowie strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, SP 

Ekonomia 
międzynarodowa 

9 18       27 6 K_W01 K_W03 K_W05 
K_U02  K_U05  K_U06 
K_K01 

Ekonomia 
i finanse 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Megatrendy we współczesnym świecie   
2. Teorie wymiany międzynarodowej  
3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  
4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   
5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 
6. Międzynarodowy system walutowy  
7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  
8. Międzynarodowe stosunki finansowe  
9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  
10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, Proj 

Zajęcia do wyboru 1 

 9       9 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości, 
Ekonomia 
i finanse lub 
Nauki prawne 
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Treści programowe   

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
licencjackie 

  12      12 3 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium, w tym 
wybrane spośród: K_W01  
K_W02  K_W05  K_U01   
K_U02   K_U03   K_U04   
K_U05   K_U06   K_K01   
K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe   

Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Egzamin 
certyfikacyjny 
z języka obcego  

         2 K_U04  

Treści programowe   

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 
Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Podstawy 
przedsiębiorczości 
 

 18       18 4 S1_W01 S1_W02 S1_W05  
S1_W06 S1_U02  S1_U05 
S1_U06  S1_K02  S1_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Przedmiot prezentuje podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości i ich praktyczną aplikację. W trakcie zajęć zostaną 

omówione, a także przećwiczone w praktyce (ćwiczenia, studia przypadków) następujące zagadnienia: 
1. ekosystem przedsiębiorczości i startupów – podstawowe elementy, 
2. kompetencje przedsiębiorcze: istota, identyfikacja, możliwości doskonalenia, 
3. pomysły na biznes i identyfikacja szans rynkowych, 
4. kreatywność w poszukiwaniu szans, 
5. ocena szans rynkowych, 
6. od oceny szans do stworzenia koncepcji biznesu:  teoria i praktyka, 
7. networking w biznesie. 

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki 
słuchaczy. Podczas zajęć analizowane będą studia przypadków polskich przedsiębiorców, które będą stanowić bieżącą 
ilustrację omawianych koncepcji teoretycznych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 
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Biznesplan – 
organizowanie 
przedsięwzięć 

 18       18 4 S1_W02 S1_W05 S1_W06 
S1_U02  S1_U05  S1_U06 
S1_K02  S1_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Biznesplany są nie tylko dokumentami mającymi zastosowanie przy uruchamianiu nowych firm. Mogą być również stosowane 
przez istniejące firmy zarówno w uruchamianiu przedsięwzięć inwestycyjnych jak i w codziennej działalności. Biznesplan jest 
podstawowym narzędziem organizowania działań. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami: 

1. funkcje, korzyści i ograniczenia planowania – czy warto planować, 
2. niezbędne cechy, umiejętności i doświadczenia przedsiębiorców, wiedza niezbędna przy organizowaniu 

przedsięwzięć, 
3. typy i forma biznesplanów, 
4. typowe błędy planujących, typowe słabości biznesplanów – jak postępować z zewnętrznym analitykiem, 
5. skrócone biznesplany: objętość, zawartość, warunki powstawania, 
6. rozbudowany (pełny) biznesplan. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 

Przedsiębiorczość 
internetowa 

 9       9 2 S1_W02 S1_W05 S1_U01 
S1_U03 S1_U06  S1_K01 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Podczas zajęć studenci zostaną zaznajomieni z zaawansowanymi aspektami prowadzenia firmy w Internecie.   
W trakcie zajęć zostaną omówione, a także przećwiczone w praktyce następujące zagadnienia: 

1. elementy sztucznej inteligencji w zarządzaniu startupem internetowym, 
2. innowacyjne modele biznesowe w działalności internetowej,  
3. media społecznościowe w modelach biznesowych, 
4. modele biznesowe spółki spin-off, 
5. wpływ Internetu na wartość dla klienta. 

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki 
słuchaczy. Studenci podczas zajęć będą również samodzielnie przechodzi pewne procesy zakładania firmy co pozwoli im 
zdobyć praktyczne doświadczenia mogące później pomóc w zakładaniu firmy.  Podczas zajęć przewidziany jest udział gości – 
przedsiębiorców specjalizujących się w prowadzeniu firmy przez Internet. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 189 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1244 

 

 
Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Komunikacja w 
biznesie 

18        18 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U05  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 
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Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Komunikacja w biznesie - wprowadzenie. 
2. Komunikacja w organizacjach 
3. Komunikacja mailowa 
4. Komunikacja telefoniczna 
5. Komunikacja a relacje interpersonalne 
6. Efektywne słuchanie 
7. Komunikacja słowna 
8. Komunikacja niewerbalna 
9. Prezentacje i wystąpienia publiczne w biznesie 
10. Różne sytuacje komunikacyjne w organizacji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, PU 

Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu 

9        9 2 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Modele teoretyczne CSR 
2. Jakość życia i jakość życia w pracy 
3. Work – life balace 
4. Prywatność w  organizacji 
5. Inicjatywy/programy CSR 
6. Normy/standardy CSR 
7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu  
8. Raportowanie społecznie odpowiedzialne wg standardów GRI  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, SP 

Gra biznesowa 

 9       9 1 K_W02 K_W05 K_U02 
K_U06  K_K01  K_K02 
K_K03 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 
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Treści programowe   

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, 
planowania strategicznego i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 
Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, 
finansów, psychologii, zarządzania strategicznego oraz marketingu. 
Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają 
rozgrywkę. Po każdej rundzie następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. 
W zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 
Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających 
na wynik osiągnięty podczas rozgrywki. 
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań 
oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, GD 

Konwersatorium 
English 

 9       9 2 K_U04 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu 
(konwersatorium). 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości, 
Ekonomia 
i Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Zajęcia do wyboru 2 

 9       9 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości, 
Ekonomia 
i Finanse lub 
Nauki Prawne 
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Treści programowe   

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
licencjackie 

  12      12 
 

9 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium, w tym 
wybrane spośród: K_W01  
K_W02  K_W05  K_U01   
K_U02   K_U03   K_U04   
K_U05   K_U06   K_K01   
K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca dyplomowa  

Praktyki 

       60 60 2 K_U01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od  miejsca / stanowiska 
praktyki, wybrane 
spośród: K_W02 K_W04 
K_W05   K_U01  K_U02  
K_U03    K_U04  K_U05  
K_U06    K_K01  K_K02  
K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 
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Treści programowe   

W zależności od stanowiska: 
- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 
- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  
- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 
- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu 
planowania pracy, kontroli, 
- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, 
odpowiedzialności za powierzone zadania, 
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 
 
Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub 
umów cywilnoprawnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub 
organizowana przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) 
dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę dokumentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Uruchamianie 
działalności 
gospodarczej 

 18       18 4 S1_W02 S1_W05 
S1_W06 S1_U02 
S1_U05 S1_U06 
S1_K02 S1_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

 

 

 

 

 



45 

 

Treści programowe   

W trakcie zajęć zostaną omówione, a także przećwiczone w praktyce następujące zagadnienia: 
1. formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i konsekwencje wyboru formy prawnej, 
2. czynności niezbędne do założenia firmy: od koncepcji do działania 
3. rekrutacja pracowników i formy ich motywowania,  
4. formy zatrudnienia pracowników,  
5. organizowanie nowej działalności – projektowanie struktury, procedur i procesów, 
6. wsparcie dla nowych przedsiębiorstw (inkubatory, fundacje, inwestorzy itd.) 
7. metody analizy rynku. 

 
Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki 
słuchaczy. Studenci podczas zajęć będą również samodzielnie przechodzi pewne procesy zakładania firmy co pozwoli im 
zdobyć praktyczne doświadczenia mogące później pomóc w zakładaniu firmy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, SP 

Podatki w małym 
przedsiębiorstwie 

 9       9 2 S1_W02 S1_W04 
S1_W06 S1_U01 
S1_U02  S1_U05 
S1_U06  S1_K02 
S1_K03 

Nauki prawne  

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1.Podatki i opłaty obciążające koszty działalności 
2.Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy 
3.Rozliczanie wypłat osób fizycznych 
4.Ryczałtowe podatki dochodowe od wyników z działalności gospodarczej osób fizycznych 
5.Rozliczanie dochodów przedsiębiorców na zasadach ogólnych 
6.Podatek dochodowy od osób prawnych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP 

Planowanie nowych 
produktów i usług 

 9       9 2 S1_W02 S1_W05  
S1_W06 S1_U02 
S1_U05  S1_U06 
S1_K02  S1_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 
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Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Znaczenie nowych produktów i usług w działalności organizacji  
2. Zarządzanie cyklem życia produktu  
3. Definicja i etapy planowania nowych produktów  
4. Przyczyny niepowodzeń wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek 
5. Rola projektowania w planowaniu produktów i usług  
6. Metody planowania nowych produktów  i usług Rola innowacji otwarty w planowaniu nowych produktów i usług  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, PP 

Finansowanie 
nowych 
przedsięwzięć 

 9       9 2 S1_W02 S1_W03 
S1_W05 S1_W06 
S1_U01  S1_U06 
S1_K01  S1_K02 
S1_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości  

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Problematyka finansowania przedsięwzięć w kontekście zjawiska luki finansowania  
2. Typologia źródeł finansowania 
3. Identyfikacja źródeł finansowania z punktu widzenia specyfiki i potrzeb rozwojowych przedsięwzięcia 
4. Źródła finansowania przedsięwzięć gospodarczych w praktyce 
5.    Przykłady programów wsparcia finansowego o charakterze zwrotnym dla nowych przedsięwzięć gospodarczych  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 171 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  1244  
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dla specjalności: Zarządzanie w korporacji 
 
Rok studiów: trzeci 
Semestr: piąty 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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których odnosi 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 
strategiczne 

18 18       36 6 K_W01 K_W02 K_W06  
K_U01  K_U02  K_U03 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 
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Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Czym jest strategia firmy – ewolucja definicji i rozumienia strategii  
2. 5 elementowy model strategii 
3. Historia dyscypliny zarządzania strategicznego i wkład teorii organizacji 
4. Nadawanie sensu otoczeniu  i metody analizy otoczenia organizacji  
5. PEST, trendy, scenariusze, analiza interesariuszy, model 5 sił, model GE  
6. Dominująca logika jako ograniczenie poznawcze 
7. Budowa hipotezy strategicznej – pasja i jej tworzywo 
8. Konstruowanie strategii 
9. Rola misji  
10. Definiowanie domeny strategicznej czyli granic organizacji – główne wymiary  
11. W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej  
12. Formułowanie celów i priorytetów – zasady formułowania i ograniczenia tego procesu  
13. Logika modelu biznesowego organizacji i diagnozy organizacji : zasoby, umiejętności, łańcuch wartość i typy modeli 

biznesowych  
14. Podstawowe cechy strategii 
15. Główne błędy popełniane w budowie strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, SP 

Ekonomia 
międzynarodowa 

9 18       27 6 K_W01 K_W03 K_W05 
K_U02  K_U05  K_U06 
K_K01 

Ekonomia 
i finanse 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Megatrendy we współczesnym świecie   
2. Teorie wymiany międzynarodowej  
3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  
4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   
5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 
6. Międzynarodowy system walutowy  
7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  
8. Międzynarodowe stosunki finansowe  
9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  
10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, Proj 

Zajęcia do wyboru 1 

 9       9 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości, 
Ekonomia 
i Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe   
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
licencjackie 

  12      12 3 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium, w tym 
wybrane spośród: K_W01  
K_W02  K_W05  K_U01   
K_U02   K_U03   K_U04   
K_U05   K_U06   K_K01   
K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe   

Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Egzamin 
certyfikacyjny 
z języka obcego 

         2 K_U04  

Treści programowe   

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Procesy i struktury 
zarządzania w 
korporacji 

 18       18 4 S2_W01 S2_W02 
S2_W05 S2_U02 
S2_U05 S2_U06 
S2_K02 S2_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 
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Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Wstęp - rola i znaczenie korporacji we współczesnej gospodarce, korporacja jako pracodawca. 
2. Pojęcie corporate governance. 
3. Struktury korporacyjne (rola centrali i oddziałów). 
4. Planowanie strategiczne. 
5. Zarządzanie wynikami (performance management and appraisal). 
6. Zarządzanie ludźmi. 
7. Zarządzanie technologią. 
8. Zarządzanie wiedzą. 
9. Zarządzanie komunikacją. 
10. Zarządzanie relacjami. 
11. Zarządzanie zmianą. 
12. Zarządzanie działalnością międzynarodową. 
13. Wyzwania etyczne zarządzania korporacją. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, SP, Proj. 

Zarządzanie 
międzynarodowe 

 18       18 4 S2_W01 S2_W02 
S2_W05 S2_U02 
S2_U05  S2_U06 
S2_K02  S2_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Globalizacja i przedsiębiorstwo międzynarodowe / globalne  
2. Teorie internacjonalizacji przedsiębiorstwa  
3. Motywy umiędzynarodawiania przedsiębiorstwa 
4. Formy umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa 
5. Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych: integracja, responsywność, i uczenie się 
6. Struktury przedsiębiorstw międzynarodowych / globalnych 
7. Łańcuch wartości przedsiębiorstw międzynarodowych / globalnych  
8. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw międzynarodowych / globalnych  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, SP, Proj. 
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System podatkowy 
 9       9 2 S2_W04 S2_W05 

S2_U02  S2_U06 
S2_K01  S2_K03 

Nauki prawne 
 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Istota podatku 
2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego 
3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 
4. Podatki pośrednie w Polsce 
5. Inne podatki i opłaty w Polsce 
6. Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe 
7. Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej oraz dostosowanie polskich rozwiązań podatkowych do unormowań 
europejskich  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 189 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1244 
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Komunikacja w 
biznesie 

18        18 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U05  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Komunikacja w biznesie - wprowadzenie. 
2. Komunikacja w organizacjach 
3. Komunikacja mailowa 
4. Komunikacja telefoniczna 
5. Komunikacja a relacje interpersonalne 
6. Efektywne słuchanie 
7. Komunikacja słowna 
8. Komunikacja niewerbalna 
9. Prezentacje i wystąpienia publiczne w biznesie 
10. Różne sytuacje komunikacyjne w organizacji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, PU 
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Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu 

9        9 2 K_W01 K_W02 
K_W05 K_U02 
K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Modele teoretyczne CSR 
2. Jakość życia i jakość życia w pracy 
3. Work – life balace 
4. Prywatność w  organizacji 
5. Inicjatywy/programy CSR 
6. Normy/standardy CSR 
7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu  
8. Raportowanie społecznie odpowiedzialne wg standardów GRI  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, SP 

Gra biznesowa 
 9       9 1 K_W02 K_W05 K_U02  

K_U06  K_K01 K_K02 

K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe 

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, 
planowania strategicznego i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 
Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, 
finansów, psychologii, zarządzania strategicznego oraz marketingu. 
Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają 
rozgrywkę. Po każdej rundzie następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. 
W zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 
Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających 
na wynik osiągnięty podczas rozgrywki. 
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań 
oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, GD 



55 

 

Konwersatorium 
English 

 9       9 2 K_U04 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu 
(konwersatorium) 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości, 
Ekonomia 
i Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Zajęcia do wyboru 2 

 9       9 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości, 
Ekonomia 
i Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe 
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
licencjackie 

  12      12 9 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium, w tym 
wybrane spośród: K_W01  
K_W02  K_W05  K_U01   
K_U02   K_U03   K_U04   
K_U05   K_U06   K_K01   
K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe 
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca dyplomowa 

Praktyki 

       60 60 2 K_U01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od  miejsca / stanowiska 
praktyki, wybrane 
spośród: K_W02 K_W04 
K_W05   K_U01  K_U02  
K_U03    K_U04  K_U05  
K_U06    K_K01  K_K02  
K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe 

W zależności od stanowiska: 
- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 
- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  
- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 
- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu 
planowania pracy, kontroli, 
- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, 
odpowiedzialności za powierzone zadania, 
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 
 
Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub 
umów cywilnoprawnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub 
organizowana przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) 
dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę dokumentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 
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Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Ład korporacyjny 

 18       18 4 S2_W01 S2_W02 
S2_U01 S2_U02 
S2_U06 S2_K02 
S2_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Pojęcie ładu korporacyjnego i jego teoretyczne i praktyczne znaczenie.  
2. Spółki kapitałowe. 
3. Rozdzielenie własności i kontroli jako cecha współczesnej korporacji. 
4. Uwarunkowania funkcjonowania współczesnych korporacji: 
5. Teorie ładu korporacyjnego i ich praktyczne implikacje.  
6. Główne problemy ładu korporacyjnego:  
7. Zewnętrzne i wewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego jako instrumenty kształtowania ładu korporacyjnego 

oraz ograniczania problemów jego funkcjonowania.  
8. Kodeksy dobrych praktyk ładu korporacyjnego w Polsce i innych krajach. Międzynarodowe standardy ładu 

korporacyjnego.   
9. Modele ładu korporacyjnego: anglosaski, niemiecki, japoński, łaciński.  
10. Polski model ładu korporacyjnego.  
11. Współczesne praktyczne problemy ładu korporacyjnego 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, SP 

Marketing 
międzynarodowy 

 9       9 2 S2_W02 S2_W05  
S2_U02  S2_U05 
S2_U06  S2_K02 
S2_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Motywy i fazy internacjonalizacji działalności marketingowej przedsiębiorstw Podejścia do decyzji cenowych 

w przedsiębiorstwie  
2. Ramowe strategie marketingowe na rynkach międzynarodowych 
3. Budowanie przewagi konkurencyjnej w układzie międzynarodowym. 
4. Standaryzacja a adaptacja działań marketingowych w układzie międzynarodowym 
5. Decyzje związane z kształtowaniem instrumentów mieszanki marketingowej 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP 

Controlling 

 9       9 2 S2_W02 S2_W03 
S2_U01  S2_U02 
S2_U06  S2_K01 
S2_K02  S2_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Istota controllingu 
2. Warunki zastosowania controllingu w przedsiębiorstwie 
3. Główne narzędzia controllingu (omówienie na przykładach) 
4. Idea zrównoważonej karty wyników (ang. Balanced scorecard) Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona 
5. Zrównoważona karta wyników - jako uniwersalny instrument zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie 
6. Budżetowanie w ośrodkach odpowiedzialności (studium przypadku) 
7. Kierunki rozwoju controllingu oraz potencjalne obszary nowych zastosowań. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP 

Operacje handlu 
zagranicznego 

 9       9 2 S2_W01 S2_W02 
S2_W03 S2_W04 
S2_W05 S2_U01 
S2_U02  S2_U03 
S2_U05  S2_U06 
S2_K01  S2_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości  
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Treści programowe   

I. Handel zagraniczny – formy, pośrednicy, zwyczaje i formuły  
1. Formy handlu zagranicznego na rynkach niezorganizowanych 
2. Formy handlu zagranicznego na rynku zorganizowanym (targi, aukcje, przetargi, giełdy towarowe)  
3. Zwyczaje i formuły stosowane w handlu zagranicznym 

 
II. Przygotowanie i realizacja transakcji eksportowej i importowej 

1. Rozpoznanie i badanie rynku zagranicznego. 
2. Oddziaływanie na rynek zagraniczny. 
3. Przygotowanie negocjacji kontraktowych (w eksporcie i imporcie). 
4. Negocjacje kontraktowe. 
5. Kontrakt zagraniczny i jego realizacja. 
6. Cło, prawo i procedury celne 
7. Rozliczenia w handlu zagranicznym 
8. Finansowanie handlu zagranicznego (kredyty eksportowe, factoring, forfaiting)  

 
III. Ryzyko w handlu zagranicznym i sposoby zabezpieczenia  

1. Ryzyko – jego istota i źródła, 
2. Rodzaje ryzyk w działalności międzynarodowej,  
3. Pasywne metody ograniczania ryzyka (wybór formy płatności, gwarancje bankowe, ubezpieczenia kontraktu). 
4. Aktywne metody ograniczania ryzyka (operacje walutowe spot, operacje terminowe, inne instrumenty pochodne). 
5. Ubezpieczenia w operacjach handlu zagranicznego 
6. Instrumenty rynków towarowych 
7. Zabezpieczenie producenta i konsumenta z wykorzystaniem instrumentów finansowych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 171 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  1244 
  



60 

 

dla specjalności: Zarządzanie w e-gospodarce 
 
Rok studiów: trzeci 
Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zarządzanie 
strategiczne 

18 18       36 6 K_W01 K_W02 K_W06  
K_U01  K_U02  K_U03 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 
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Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Czym jest strategia firmy – ewolucja definicji i rozumienia strategii  
2. 5 elementowy model strategii 
3. Historia dyscypliny zarządzania strategicznego i wkład teorii organizacji 
4. Nadawanie sensu otoczeniu  i metody analizy otoczenia organizacji  
5. PEST, trendy, scenariusze, analiza interesariuszy, model 5 sił, model GE  
6. Dominująca logika jako ograniczenie poznawcze 
7. Budowa hipotezy strategicznej – pasja i jej tworzywo 
8. Konstruowanie strategii 
9. Rola misji  
10. Definiowanie domeny strategicznej czyli granic organizacji – główne wymiary  
11. W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej  
12. Formułowanie celów i priorytetów – zasady formułowania i ograniczenia tego procesu  
13. Logika modelu biznesowego organizacji i diagnozy organizacji : zasoby, umiejętności, łańcuch wartość i typy 

modeli biznesowych  
14. Podstawowe cechy strategii 
15. Główne błędy popełniane w budowie strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, SP 

Ekonomia 
międzynarodowa 

9 18       27 6 K_W01 K_W03 K_W05 
K_U02  K_U05  K_U06 
K_K01 

Ekonomia 
i finanse 
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Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Megatrendy we współczesnym świecie   
2. Teorie wymiany międzynarodowej  
3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, 

technologii)  
4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   
5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 
6. Międzynarodowy system walutowy  
7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  
8. Międzynarodowe stosunki finansowe  
9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  
10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, Proj 

Zajęcia do wyboru 1 

 9       9 1 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe -
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości, 
Ekonomia 
i Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe   

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Seminarium licencjackie 

  12      12 3 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - 
uzależnione od treści 
wybranego seminarium, 
w tym wybrane spośród: 
K_W01  K_W02  K_W05  
K_U01   K_U02   K_U03   
K_U04   K_U05   K_U06   
K_K01   K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe   

Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Egzamin certyfikacyjny 
z języka obcego 

         2 K_U04  
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Treści programowe   

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Technologie 
informatyczne 

 18       18 4 S3_W01 S3_W02 
S3_W05 S3_U01 
S3_U03 S3_U06 
S3_K01 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Podstawowe pojęcia z zakresy technologii informatycznych zarządzania 
2. Powstanie i kierunki rozwoju technologii informatycznych zarządzania 
3. Charakterystyka technologii informatycznych zarządzania wg rozwoju architektury logicznej 
4. Charakterystyka technologii informatycznych wg stopnia i zakresu integracji  
5. Charakterystyka technologii informatycznych wg rozwoju sieci: sieci prywatne, sieci komercyjne, sieć Internet: 
6. Statystyki dotyczące rozwoju technologii informacyjnych w Polsce i na świecie 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj. 

Strategie i 
organizacja e-
przedsiębiorstw 

 18       18 4 S3_W01 S3_W02 
S3_W05 S3_U01 
S3_U03  S3_U06 
S3_K01 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Charakterystyka e-biznesu i e-przedsiębiorstwa 
2. Modele biznesowe w środowisku cyfrowym 
3. Strategie e- przedsiębiorstwa 
4. Tworzenia strategii e- przedsiębiorstwa 
5. Wyzwania i zagrożenia dla e-przedsiębiorstw 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP  

Zintegrowane 
systemy 
wspomagające 
zarządzanie 

 9       9 2 S3_W02 S3_W05 
S3_U01 S3_U03 
S3_U06 S3_K01 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
 
1.Zintegrowane systemy informatyczne 
2.Zintegrowane systemy Informatyczne wspomagające zarządzanie  
3.Zintegrowany system wspomagania zarządzania IFS Applications  
4.Praktyczna obsługa systemu IFS - przypadek hurtowni materiałów budowlanych lub dystrybutora z rynku wydawniczego 
5.Wykonanie zadania zaliczeniowego z zakresu obsługi omawianych funkcjonalności aplikacji IFS Applications 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 189 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1244 
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Komunikacja 
w biznesie 

18        18 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U05  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Komunikacja w biznesie - wprowadzenie. 
2. Komunikacja w organizacjach 
3. Komunikacja mailowa 
4. Komunikacja telefoniczna 
5. Komunikacja a relacje interpersonalne 
6. Efektywne słuchanie 
7. Komunikacja słowna 
8. Komunikacja niewerbalna 
9. Prezentacje i wystąpienia publiczne w biznesie 
10. Różne sytuacje komunikacyjne w organizacji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, PU 
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Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu 

9        9 2 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Modele teoretyczne CSR 
2. Jakość życia i jakość życia w pracy 
3. Work – life balace 
4. Prywatność w  organizacji 
5. Inicjatywy/programy CSR 
6. Normy/standardy CSR 
7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu  
8. Raportowanie społecznie odpowiedzialne wg standardów GRI  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, SP 

Gra biznesowa 
 9       9 1 K_W02 K_W05 K_U02  

K_U06  K_K01 K_K02 

K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe 

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, 
planowania strategicznego i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 
Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, 
finansów, psychologii, zarządzania strategicznego oraz marketingu. 
Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają 
rozgrywkę. Po każdej rundzie następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. 
W zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 
Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających 
na wynik osiągnięty podczas rozgrywki. 
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań 
oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, GD 
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Konwersatorium 
English 

 9       9 2 K_U04 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu 
(konwersatorium) 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości,  
Ekonomia 
i finanse 

Treści programowe 
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Zajęcia do wyboru 

 9       9 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości, 
Ekonomia 
i Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe 
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
licencjackie 

  12      12 9       K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium, w tym 
wybrane spośród: K_W01  
K_W02  K_W05  K_U01   
K_U02   K_U03   K_U04   
K_U05   K_U06   K_K01   
K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe 
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca dyplomowa 

Praktyki 

       60 60 2 K_U01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od  miejsca / stanowiska 
praktyki, wybrane 
spośród: K_W02 K_W04 
K_W05   K_U01  K_U02  
K_U03    K_U04  K_U05  
K_U06    K_K01  K_K02  
K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe 

W zależności od stanowiska: 
- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 
- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  
- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 
- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu 
planowania pracy, kontroli, 
- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, 
odpowiedzialności za powierzone zadania, 
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 
 
Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub 
umów cywilnoprawnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub 
organizowana przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) 
dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę dokumentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 
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Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Marketing 
internetowy 

 18       18 4 S3_W01  S3_W02 
S3_W05  S3_U02 
S3_U05  S3_K01 
S3_K02  S3_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Media marketingu internetowego na tle rozwoju rynków elektronicznych  
2. Powstanie i rozwój marketingu internetowego – marketing tradycyjny, a internetowy – różnice i zależności 
3. Statystyki rozwoju marketingu internetowego w Polsce na tle tendencji światowych 
4. Charakterystyka marketingu internetowego  
5. Miejsce i rola mediów marketingowych w elektronicznym biznesie 
6. Kształtowanie działań marketingowych w mediach społecznościowych 
7. Przykłady wykorzystania poszczególnych mediów marketingu internetowego 
8. Wady i zalety marketingu w Internecie 
9. Pozycjonowanie jako metoda marketingu w Internecie 
10. Pomiar skuteczności marketingu w Internecie 
11. Zjawisko mobilności w marketingu internetowym 
12. Kierunki rozwoju marketingu w Internecie – awataring, story telling, etc. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, SP 

Transakcje 
elektroniczne 

 9       9 2 S3_W02  S3_W05 
S3_U01   S3_U02 
S3_U06   S3_K01 
S3_K02   S3_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Powstanie i rozwój handlu elektronicznego  
2. Zalety i wady stosowania handlu elektronicznego  
3. Transakcje pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem w handlu elektronicznym (B2C)  
4. Transakcje pomiędzy przedsiębiorstwami w handlu elektronicznym (B2B 
5. Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych  
6. Handel elektroniczny w Polsce i na świecie  



71 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP 

Bazy danych 

 9       9 2 S3_W02  S3_W05 
S3_U01   S3_U02 
S3_U06   S3_K01 
S3_K02   S3_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Definicje baz i systemów baz danych, modele baz danych  
2. Projektowanie baz danych  
3. Modelowanie baz danych  
4. Język SQL, Relacyjny System Zarządzania Bazą Danych MySQL, stos LAMP  
5. Hurtownie danych  
6. System zarządzania bazą danych MS Access 2010  
7. Definiowanie tabel w relacyjnej bazie danych  
8. Budowanie modelu oraz definiowanie relacji w bazie danych  
9. Obsługa bazy danych  
10. Język zapytań SQL  
11. Podstawowe struktury danych, struktura tablicy, tworzenie, usuwanie i modyfikacja tablic, składnia SQL  
12. Zapytania oraz klauzule (SELECT, FROM, WHERE), operatory i wyrażenia, funkcje agregujące (GROUP BY, HAVING, 

ORDER BY),  
13. Pojęcie klucza, rodzaje kluczy znaczenie kluczy w strukturze bazy danych oraz inne warunki 
14. Wprowadzenie do tematyki relacyjnych baz danych Wykonanie relacyjnej bazy danych przy zastosowaniu aplikacji  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Uruchomienie 
działalności 
gospodarczej 

 9       9 2 S3_W02 S3_U01  
S3_U02  S3_U06 
S3_K02  S3_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości  

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Rejestracja działalności gospodarczej:  
2. Obowiązki prawne i administracyjne związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej. 
3. Opodatkowanie  indywidualnej działalności gospodarczej: 
4. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy: 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T  

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 171 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  1244 
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dla specjalności: Zarządzanie w sektorze publicznym 
 
Rok studiów: trzeci 
Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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specjalności 
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się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 

Zarządzanie 
strategiczne 

18 18       36 6 K_W01 K_W02 K_W06  
K_U01  K_U02  K_U03 
K_U05  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Czym jest strategia firmy – ewolucja definicji i rozumienia strategii  
2. 5 elementowy model strategii 
3. Historia dyscypliny zarządzania strategicznego i wkład teorii organizacji 
4. Nadawanie sensu otoczeniu  i metody analizy otoczenia organizacji  
5. PEST, trendy, scenariusze, analiza interesariuszy, model 5 sił, model GE  
6. Dominująca logika jako ograniczenie poznawcze 
7. Budowa hipotezy strategicznej – pasja i jej tworzywo 
8. Konstruowanie strategii 
9. Rola misji  
10. Definiowanie domeny strategicznej czyli granic organizacji – główne wymiary  
11. W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej  
12. Formułowanie celów i priorytetów – zasady formułowania i ograniczenia tego procesu  
13. Logika modelu biznesowego organizacji i diagnozy organizacji : zasoby, umiejętności, łańcuch wartość i typy modeli 

biznesowych  
14. Podstawowe cechy strategii 
15. Główne błędy popełniane w budowie strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, SP 

Ekonomia 
międzynarodowa 

9 18       27 6 K_W01 K_W03 K_W05 
K_U02  K_U05  K_U06 
K_K01 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Megatrendy we współczesnym świecie   
2. Teorie wymiany międzynarodowej  
3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  
4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   
5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 
6. Międzynarodowy system walutowy  
7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  
8. Międzynarodowe stosunki finansowe  
9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  
10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, Proj 

Zajęcia do wyboru 1 

 9       9 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości, 
Ekonomia 
i Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 
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Seminarium 
licencjackie 

  12      12 3 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium, w tym 
wybrane spośród: K_W01  
K_W02  K_W05  K_U01   
K_U02   K_U03   K_U04   
K_U05   K_U06   K_K01   
K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe   

Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 
językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Egzamin 
certyfikacyjny 
z języka obcego 

         2 K_U04  

Treści programowe   

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zarządzanie 
publiczne 

 18       18 4 S4_W01 S4_W02  
S4_W03 S4_W05 
S4_U02 S4_U05 
S4_U06 S4_K01  
S4_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Sektor publiczny –  istota, zakres i funkcje; 
2. Organizacje publiczne – istota i uwarunkowania działalności;  
3. Menedżerowie organizacji publicznych; 
4. Istota i charakterystyka zarządzania publicznego;  
5. Ujęcie systemowe zarządzania publicznego i jego zakres;  
6. Wymiar strategiczny i operacyjny zarządzania publicznego; 
7. Analiza strategiczna i przygotowanie strategii w organizacjach publicznych; 
8. Obszary i zasady zarządzania strategicznego w organizacjach publicznych;  
9. Wdrażanie strategii organizacji publicznych; 
10.  Zarządzanie procesami w organizacjach publicznych i ich doskonalenie; 
11. Metody doskonalenia jakości organizacji publicznych;  
12. Metody odchudzania organizacji publicznych;  
13. Rola komunikowania w zarządzaniu organizacjami publicznymi; 
14. Wybrane obszary zarządzania organizacjami publicznymi; 
15. Zarządzanie partnerstwem publiczno-prywatnym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, SP 

Ekonomia sektora 
publicznego 

 18       18 4 S4_W01 S4_W03 
S4_W05 S4_U02 
S4_U05  S4_U06 
S4_K01  S4_K03 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Funkcje sektora publicznego: dobra publiczne i społeczne; zakres sektora publicznego;  
2. Co to jest budżet państwa;  
3. Dochody – przychody, wydatki – rozchody;  
4. Deficyt i obsługa długu publicznego;  
5. Dochody i wydatki budżetu;  
6. Zadania i funkcje budżetu a problem reformy finansów publicznych;  
7. Podatki jako główne zasilenie budżetu centralnego i budżetów lokalnych;  
8. Makroekonomiczne funkcje podatków a redystrybucja siły nabywczej;  
9. Ekonomiczne konsekwencje podatków majątkowych;  
10. Funkcje i skutki podatku VAT;  
11. Indywidualny podatek dochodowy a problem progresji;  
12. Opodatkowanie zysków z kapitału i wpływ opodatkowania na oszczędności;  
13. Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw;  
14. Znaczenie ulg podatkowych;  
15. Kwestia prorodzinności podatku;  
16. Reformy podatkowe i ich skutki;  
17. Wybrane zagadnienia lokalnego sektora publicznego;  
18. Wybrane zagadnienia instytucji sektora publicznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Procedury 
administracyjne 

 9       9 2 S4_W02  S4_W04 
S4_W05  S4_U02 
S4_U05   S4_U06 
S4_K01   S4_K03 

Nauki prawne 
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Treści programowe   

I.W administracji publicznej stosowane są liczne procedury zwane administracyjnymi.  
1. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego. Zasady ogólne postępowania administracyjnego 
2. Uczestnicy postępowania administracyjnego 
3. Stadia postępowania administracyjnego i czynności procesowe w toku postępowania 
4. Decyzja jako forma rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej. Postanowienie. Ugoda w postępowaniu administracyjnym 
5. Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji i poza tokiem instancji. Odwołanie, zażalenie, tryby nadzwyczajne 

II. W administracji stosowane są tzw. procedury niejurysdykcyjne, które składają się na system obywatelskiej kontroli 
administracji publicznej, poza  kontrolą sądową.  

1. Postępowanie skargowe, wnioskowe i petycyjne 
2. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń 
3. Pozostałe postępowania szczególne 

III. Władczy charakter administracji publicznej zabezpieczony jest odrębną procedurą administracyjną związaną ze sposobami 
egzekwowania obowiązków publicznych w stosunku do  obywatela i przedsiębiorcy.  

1. Charakter prawny postępowania egzekucyjnego w administracji 
2. Uczestnicy i podstawy prawne egzekucji administracyjnej 
3. Przebieg postępowania egzekucyjnego 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, SP 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 189 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  1244 
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

z
a

ję
ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Komunikacja w 
biznesie 

18        18 3 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U05  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe  

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Komunikacja w biznesie - wprowadzenie. 
2. Komunikacja w organizacjach 
3. Komunikacja mailowa 
4. Komunikacja telefoniczna 
5. Komunikacja a relacje interpersonalne 
6. Efektywne słuchanie 
7. Komunikacja słowna 
8. Komunikacja niewerbalna 
9. Prezentacje i wystąpienia publiczne w biznesie 
10. Różne sytuacje komunikacyjne w organizacji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, PU 



81 

 

Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu 

9        9 2 K_W01 K_W02 K_W05 
K_U02  K_U06  K_K01 
K_K02  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Modele teoretyczne CSR 
2. Jakość życia i jakość życia w pracy 
3. Work – life balace 
4. Prywatność w  organizacji 
5. Inicjatywy/programy CSR 
6. Normy/standardy CSR 
7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu  
8. Raportowanie społecznie odpowiedzialne wg standardów GRI  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, SP 

Gra biznesowa 
 9       9 1 K_W02 K_W05 K_U02  

K_U06  K_K01 K_K02 

K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe 

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, 
planowania strategicznego i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 
Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, 
finansów, psychologii, zarządzania strategicznego oraz marketingu. 
Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają 
rozgrywkę. Po każdej rundzie następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. W zależności 
od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 
Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających 
na wynik osiągnięty podczas rozgrywki. 
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań 
oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, GD 
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Konwersatorium 
English 

 9       9 2 K_U04 i inne efekty 
kierunkowe - 
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(konwersatorium) 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości, 
Ekonomia 
i Finanse lub 
Nauki Prawne 

Treści programowe Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Zajęcia do wyboru 

 9       9 1 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe -  
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości, 
Ekonomia 
i Finanse lub 
Nauki Prawne 

 

Treści programowe 
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
licencjackie 

  12      12 9 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - 
uzależnione od treści 
wybranego seminarium, 
w tym wybrane spośród: 
K_W01  K_W02  K_W05  
K_U01   K_U02   K_U03   
K_U04   K_U05   K_U06   
K_K01   K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca dyplomowa 

Praktyki 

       60 60 2 K_U01 i inne efekty 
kierunkowe - 
uzależnione od  miejsca 
/ stanowiska praktyki, 
wybrane spośród: 
K_W02 K_W04 K_W05 
K_U01  K_U02  K_U03 
K_U04  K_U05  K_U06 
K_K01  K_K02  K_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe 

W zależności od stanowiska: 
- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 
- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  
- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 
- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu 
planowania pracy, kontroli, 
- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, 
odpowiedzialności za powierzone zadania, 
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 
 
Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub 
umów cywilnoprawnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub 
organizowana przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) 
dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę dokumentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 
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Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Finanse publiczne 

 18       18 4 S4_W01 S4_W03 
S4_W05 S4_U02 
S4_U06  S4_K01 
S4_K02  S4_K03 

Ekonomia 
i finanse 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1.   Teorie finansów publicznych   
2.   Charakterystyka finansów publicznych  
3.   Elementy teorii wyboru publicznego  
4.   Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych  
5.   Środki publiczne i ich formy 
6.   Budżet państwa 
7.   Struktura dochodów budżetu państwa. 
8.   Charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków budżetu państwa  
9.   Zadaniowy układ budżetu – budżet zadaniowy 
10. Problem deficytu budżetowego w Polsce  
11. Dług publiczny w Polsce.  
12. Finanse samorządu terytorialnego  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PU 

Zamówienia 
publiczne 

 9       9 2 S4_W02 S4_U01 
S4_U02  S4_U06 
S4_K02  S4_K03 

Nauki prawne 
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Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Prawa zamówień publicznych 
2. Zasady zamówień publicznych 
3. Przygotowanie procedury o udzielenie zamówienia publicznego 
4. Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych 
5. Unieważnienie postępowania 
6. Kryteria wyboru oferty 
7. Zawieranie umów w procedurze zamówień publicznych 
8. Środki ochrony prawnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Organizacje 
pozarządowe 

 9       9 2 S4_W02 S4_U02 
S4_U05 S4_U06 
S4_K01 S4_K02 
S4_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Społeczeństwo obywatelskie 
2. Trzeci sektor – pojęcie, cele, cechy, funkcje i zadania 
3. Pojęcie, typologia i systematyka organizacji pozarządowych  
4. Prawna regulacja działalności organizacji pozarządowych w Polsce 
5. Współdziałanie organizacji pozarządowych z administracją publiczną oraz ich rola w społeczeństwie i gospodarce. 
6.  Zarządzanie partnerstwem publiczno-społecznym 
7. Aktualne problemy i dylematy organizacji pozarządowych w Polsce i na świecie.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

Marketing 
organizacji 
niedochodowych 

 9       9 2 S4_W02 S4_U02 
S4_U05  S4_U06 
S4_K01  S4_K02 
S4_K03 

Nauki 
o zarządzaniu 
i jakości  
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Treści programowe   

Poruszane będą następujące zagadnienia: 
1. Specyfika organizacji niedochodowej 
2. Narzędzia marketingu organizacji niedochodowej 
3. Komunikacja marketingowa w organizacji niedochodowej 
4. Fundraising 
5. Wolontariat 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 171 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  1244 
 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki społeczne  Nauki o zarządzaniu i jakości  63% 

Ekonomia i finanse 13% 

Nauki prawne  11% 

Uwaga: udział średniej (po wszystkich specjalnościach) liczby punktów ECTS w 180 ECTS, bez uwzględnienia przedmiotów: Bezpieczeństwo i higiena 
pracy, Ochrona własności intelektualnej, Języka Obcego, Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistycznych, Zajęć do wyboru, Konwersatorium 
English”. 

 

 



Załącznik nr 38 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 139 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

zarządzanie finansami i rachunkowość  

nazwa kierunku studiów zarządzanie finansami i rachunkowość 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Financial Management and Accounting 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać 
w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia 

112 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 

9 
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5 ECTS) 

 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne Ekonomia i finanse  55% Ekonomia i finanse 

Nauki społeczne Nauki o zarządzaniu i 
jakości 

35%  

Nauki społeczne Nauki prawne 10%  

Razem: - 100% - 

 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Sposoby 

weryfikacji 

efektów 

uczenia się 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 

stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
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Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą 

rachunkowości w organizacjach gospodarczych w zakresie dyscypliny 

ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu 

i jakości, nauki prawne), w szczególności dla zarządzania finansami 

i rachunkowości.  

P6S_WG Zakres i głębia 

 

 

K_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące 

działalności finansowej różnych typów organizacji i wykorzystuje teorię 

ekonomii i finansów i dyscyplin uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, 

nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów 

związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, 

zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych.  

P6S_WG Zakres i głębia 

 

K_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne 

dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.  

P6S_WG Zakres i głębia 

 

K_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne dotyczące 

funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.  

P6S_WG Zakres i głębia 

K_W05 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, 

społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na 

decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej 

gospodarki, w tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego. 

P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

 

K_W06 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady tworzenia i rozwoju różnych 

form przedsiębiorczości.  

P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz dyscyplin 

uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) 

do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych 

z decyzjami finansowymi w organizacji  i zarządzaniem instytucjami 

finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące 

metody. 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 

problemy i wykonywane zadania 

 

 

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, 

społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na 

decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości 

gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 

problemy i wykonywane zadania 

 

K_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy 

i raporty dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, 

zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz 

komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując 

narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie 

i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 

w środowisku naukowym i posługiwanie się 

językiem obcym 

K_U04 

 

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu 

opisu Kształcenia Językowego.  

P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie 

i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 

w środowisku naukowym i posługiwanie się 

językiem obcym 

K_U05 

 

Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  

 

 P6S_UO Organizacja pracy / planowanie i praca 

zespołowa 

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji. P6S_UU Uczenie się / planowanie własnego 

rozwoju i rozwoju innych osób 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 

z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem 

instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych. 

P6S_KK Oceny / krytyczne podejście 

 

 

K_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P6S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie 

zobowiązań społecznych i działanie na rzecz 

interesu publicznego 

 K_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój 

etosu 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K - dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 

kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 

na poziomie 4 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 

Nazwa specjalności: RACHUNKOWOŚĆ W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH 

Symbol efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 

zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą rachunkowości 

w organizacjach gospodarczych w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz 

w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne).  

K_W01 

 

S1_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki odnoszące się 

do rachunkowości w organizacjach gospodarczych.    

K_W02 

 

S1_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne odnoszące 

się do rachunkowości w organizacjach gospodarczych. 

K_W03 
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S1_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne odnoszące się 

do rachunkowości w organizacjach gospodarczych. 

K_W04 

S1_W05 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, 

społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ 

na prowadzenie rachunkowości w organizacjach gospodarczych. 

K_W05 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz dyscyplin 

uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, 

diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem 

rachunkowości w organizacjach gospodarczych, stosując właściwy dobór źródeł oraz 

przystosowując istniejące metody. 

K_U01 

S1_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 

polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na prowadzenie 

rachunkowości w organizacjach gospodarczych, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S1_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące 

rachunkowości w organizacjach gospodarczych oraz komunikatywnie je prezentować, 

także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 

 

S1_U04 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową. K_U05 

S1_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji. K_U06 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 

z prowadzeniem rachunkowości w organizacjach gospodarczych. 

K_K01 

S1_K02 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych z prowadzeniem 

rachunkowości w organizacjach gospodarczych. 

K_K03 

 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 

Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI  

Symbol efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 

zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą zarządzania 

instytucjami finansowymi w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz 

w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne). 

K_W01 

 

S2_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące  

zarządzania instytucjami finansowymi.  

K_W02 

 

S2_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne odnoszące 

się do zarządzania instytucjami finansowymi.  

K_W03 

S2_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne odnoszące się 

do zarządzania instytucjami finansowymi.  

K_W04 
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S2_W05 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, 

społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ 

na zarządzanie instytucjami finansowymi.  

K_W05 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplin 

uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, 

diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem instytucjami 

finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. 

K_U01 

S2_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 

polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na zarządzanie 

instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S2_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące  

zarządzania instytucjami finansowymi oraz komunikatywnie je prezentować, także 

w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 

 

S2_U04 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  K_U05 

S2_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji. K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 

z zarządzaniem instytucjami finansowymi.  

K_K01 

S2_K02 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych z zarządzaniem 

instytucjami finansowymi.  

K_K03 
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Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 

Nazwa specjalności: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 

Symbol efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 

zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą zarządzania 

finansami w przedsiębiorstwie w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz 

w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne). 

K_W01 

 

S3_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące  

zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.  

K_W02 

 

S3_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne odnoszące 

się do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.  

K_W03 

S3_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne odnoszące się 

do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.  

K_W04 

S3_W05 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, 

społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ 

na zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie.   

K_W05 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplin 

uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne)  do rozpoznawania, 

diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem finansami 

w przedsiębiorstwie, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące 

metody. 

K_U01 

S3_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 

polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na zarządzanie finansami 

w przedsiębiorstwie, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S3_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące  

zarządzania finansami w przedsiębiorstwie  oraz komunikatywnie je prezentować, 

także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 

 

S3_U04 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  K_U05 

S3_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji. K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 

z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie .  

K_K01 

S3_K02 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych z zarządzaniem 

finansami w przedsiębiorstwie.  

K_K03 
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Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 

Nazwa specjalności: PODATKI I FINANSE PUBLICZNE 

Symbol efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 

zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą podatków 

i finansów publicznych w zakresie ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach 

uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne). 

K_W01 

 

S4_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące 

podatków i finansów publicznych. 

K_W02 

 

S4_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne odnoszące 

się do podatków i finansów publicznych. 

K_W03 

S4_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu uwarunkowania prawne odnoszące się 

do podatków i finansów publicznych. 

K_W04 

S4_W05 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, 

społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na podatki 

i finanse publiczne. 

K_W05 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplin 

uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, 

diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z podatkami i finansami 

publicznymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. 

K_U01 

S4_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 

polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na podatki i finanse 

publiczne, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S4_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące 

podatków i finansów publicznych  oraz komunikatywnie je prezentować, także 

w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 

 

S4_U04 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  K_U05 

S4_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji. K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 

z podatkami i finansami publicznymi. 

K_K01 

S4_K02 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych z podatkami 

i finansami publicznymi. 

K_K03 

 
 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S - dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów  
 

OBJAŚNIENIA skrótów użytych do opisu sposobów weryfikacji efektów uczenia się w tabelach poniżej 

 

 

 

  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU - egzamin ustny 

– EP - egzamin pisemny 

– SP - sprawdzian pisemny 

– T - test 

– Proj - projekt 

– PP - praca pisemna 

– RZ - rozwiązywanie zadań  

– GD - gra decyzyjna



 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

z
a

ję
ć
 

 R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

dla programu 

studiów 

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Podstawy 

rachunkowości  

14   16     30 5 K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U03 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse  

Treści programowe  

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić w zagadnienia rachunkowości i stanowi podstawę do takich przedmiotów, jak: rachunkowość finansowa, 

zarządcza, podatkowa, budżetowa oraz finanse przedsiębiorstw i analiza finansowa. 

W ramach przedmiotu zostaną omówione następujące zagadnienia: Rachunkowość jako system informacyjny. Podstawowe pojęcia związane 

z: bilansem (aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej), rachunkiem zysków i strat (przychody i koszty, a wpływy i wydatki). Nadrzędne 

zasady rachunkowości. Operacja gospodarcza. Konto księgowe i jego funkcjonowanie. Ustawowe zadania jednostek w zakresie rachunkowości - 

zakres przedmiotowy (w tym: sprawozdania finansowe). Jednostki zobowiązane do prowadzenia rachunkowości – zakres podmiotowy. 

Odpowiedzialność za rachunkowość. 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Mikroekonomia 

w biznesie  

30   30     60 6 K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_U01  

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse  

Treści programowe  

Podstawowe zagadnienia ekonomii w biznesie: Przedmiot i cel ekonomii. Ekonomia pozytywna i normatywna. Metoda ekonomii (obserwacja życia 

gospodarczego, indukcja, dedukcja, krytyka). Prawa ekonomiczne i model ekonomiczny. Wybory ekonomiczne i właściwości czynników produkcji. 

Problem rzadkości i pojęcie kosztu alternatywnego. Granica możliwości produkcyjnych w krótkim i długim okresie. Krzywa możliwości produkcyjnych 

(PPC). Model prosty okrężnego obiegu dochodów; Mechanizm funkcjonowania rynku; Elastyczność popytu i podaży; Teoria wyboru konsumenta; 

Teoria popytu konsumenta; Teoria producenta; Teoria kosztów i zysków; Konkurencja doskonała; Monopol pełny; Konkurencja monopolistyczna 

i oligopol; Rynek czynników wytwórczych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 
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Podstawy 

zarządzania 

30        30 5 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_W06  

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 

Treści programowe  

Wprowadzenie do zarządzania; Naukowe zarządzanie; Biurokracja i teoria organizacji; Zarządzanie ludźmi; Podejmowanie decyzji; Planowanie; 

Organizacja jako system. Analiza otoczenia; Zarządzanie strategiczne; Przedsiębiorczość, innowacje i modele biznesu; Zarządzanie operacjami; 

Społeczna odpowiedzialność biznesu; Umiędzynarodowienie i zarządzanie międzynarodowe; Marketing; Teorie, paradygmaty, mody i trendy 

w zarządzaniu; Praca nad studium przypadku - przygotowanie do egzaminu 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T 

Podstawy prawa w 

gospodarce 

 

30   30     60 6 K_W01 

K_W02 

K_W05 

Nauki prawne 
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K_W06  

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Treści programowe  

 

1. Struktura prawa: Norma i przepis prawa; System prawa, prawo publiczne i prywatne, materialne i procesowe; Podmioty prawa i stosunki prawne 

2. Akty normatywne: Akty prawne - krajowe i Unii Europejskiej; Procedury prawodawcze, publikacja i dostęp do informacji o prawie 

3. Stosowanie prawa: Obowiązywanie prawa; Stosowanie i przestrzeganie prawa; Wykładnia i podmioty dokonujące wykładni prawa; Stosunki 

prawne 

4. Władza ustawodawcza: Funkcje prawotwórcze i kontrolne organów parlamentarnych.; Procedury parlamentarne – stanowienie prawa 

5. Władza wykonawcza – administracja gospodarcza: Struktura, funkcje i zadania organów władzy wykonawczej; Administracja gospodarcza - 

funkcje ministrów, urzędów centralnych, agencji i terenowej administracji rządowej.; Funkcje gospodarcze samorządu terytorialnego 

6. Gospodarka w Konstytucji: Społeczna gospodarka rynkowa, wolność gospodarcza i ochrona własności; Równość przedsiębiorców, wolność 

zrzeszania się, wolność wyboru zawodu; Kontrola konstytucyjności prawa 

7. Przedsiębiorca: Przedsiębiorca, przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza; Działalność gospodarcza podmiotów zagranicznych; Mikro, mali 

i średni przedsiębiorcy 

8. Podejmowanie działalności gospodarczej 

− Legalizacja działalności gospodarczej – rejestry 

− Reglamentacja działalności gospodarczej 

− Zawody regulowane i uprawnienia zawodowe  

9. Działalność gospodarcza państwa i samorządu terytorialnego  

− Zakres działalności gospodarczej państwa i samorządu terytorialnego 

− Formy prawne przedsiębiorców publicznych  

− Uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego. 

10. Ochrona konkurencji i konsumenta.  

− Konkurencja i jej naruszenia 
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− Zakres i formy ochrony konkurencji 

− Zakres i formy ochrony konsumenta 

− Organy ochrony konkurencji i konsumenta 

11. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.  

− Zasady udzielania i formy pomocy.  

− Pomoc regionalna, sektorowa, horyzontalna.  

− Wyłączenia spod reguł pomocy publicznej 

− Nadzór nad pomocą publiczną.  

12. Wykorzystanie zasobów środowiska 

− Uprawnienia do eksploatacji środowiska 

− Emisje zanieczyszczeń 

− Zagospodarowanie odpadów i produktów niebezpiecznych 

− Opłaty za korzystanie ze środowiska 

13. Gospodarka nieruchomościami 

− Plany zagospodarowania przestrzeni 

− Warunki korzystania z nieruchomości  

− Gospodarka nieruchomościami państwa i samorządu terytorialnego 

− Wywłaszczenie 

− Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców 

14. Kontrola i odpowiedzialność prawna w działalności gospodarczej  

− Zakres i organy kontroli działalności gospodarczej 

− Rodzaje odpowiedzialności prawnej  

− Organy orzekające o odpowiedzialności i tryb orzekania 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T 

Podstawy 

matematyki 

w biznesie  

10   30     40 4 K_U02 

K_U06 

K_K01 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości  
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Treści programowe   

Przygotowanie studentów do poprawnego odczytywania i rozumienia wykresów i diagramów zależności funkcyjnych (określenie tempa  i charakteru 

zmian, przewidywanie dalszego przebiegu).  

Budowanie modeli matematycznych procesów gospodarczych.  

Matematyczny opis zjawisk ekonomicznych. 

Wspieranie podejmowania decyzji przez wnioskowanie z modeli metodami obliczeniowymi. 

Treści szczegółowe: 

1. Ciągłość 

- granica funkcji w punkcie, funkcje ciągłe i ich własności (monotoniczność, wklęsłość i wypukłość, własność Darboux); 

- pochodna funkcji, obliczanie pochodnych iloczynów i ilorazów funkcji, pochodna funkcji złożonej, interpretacja jako tempo zmian; 

2. Optymalizacja 

- ekstrema lokalne i globalne funkcji jednej zmiennej; 

- ekstrema lokalne funkcji wielu zmiennych (pochodne cząstkowe, macierz Hessego); 

3. Wielkości wyrażane jako pola powierzchni (przychód, wielkość produkcji w czasie itp.) 

- całka nieoznaczona i metody wyznaczania całki, warunki brzegowe; 

- całka oznaczona, podstawowe twierdzenie rachunku całkowego; 

- wyznaczanie pola obszaru pod krzywą. 

4. Modele liniowe wielowymiarowe 

- macierze, mnożenie macierzy; 

- zastosowanie rachunku macierzowego w zrządzaniu (macierz komunikacji, macierz przejścia); 

- układy równań liniowych jako modele problemów gospodarczych, metody rozwiązywania układów równań liniowych. 

5. Wstęp do probabilistyki 



7 

 

- modelowanie zjawisk losowych, aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa, 

- pomiar i własności prawdopodobieństwa, zmienna losowa i jej rozkład. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

RZ 

 

Zastosowanie 

informatyki 

w biznesie  

   30     30 3 K_W02 

K_W05 

K_U01 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości  

Treści programowe  

Zastosowania edytora w organizacji: 

1. formatowanie tekstu (czcionka, akapit, lista punktowana, numerowana), 

2. pełna obsługa formatowanych tabel (wczytywanie grafiki, obliczenia, wykresy) 

3. rola pola tekstowego w formatowaniu grafiki edytorskiej 

4. dodatkowe funkcje obróbki dokumentu (sekcja, nagłówek, stopka, strony parzyste i nieparzyste) 

5. obiekty w edytorze tekstu na przykładzie grafiki ozdobnej, tworzenia schematu organizacyjnego oraz wzorów matematycznych, statystycznych itp. 

6. tworzenie źródeł danych i wykorzystanie ich w korespondencji seryjnej 

7. tworzenie spisu treści dokumentu, indeksu haseł itp. 
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Przykłady zastosowań arkusza kalkulacyjnego w organizacji: 

1. konwencja adresowania w arkuszu kalkulacyjnym - odwołania względne, bezwzględne i mieszane 

2. formatowanie komórek oraz czcionki oraz wykorzystanie paska formuł 

3. tworzenie symulacji finansowych 

4. wykorzystanie funkcji wbudowanych oraz zagnieżdżanie funkcji 

5. praca z danymi z wielu arkuszy kalkulacyjnych 

6. tworzenie wykresów z jedną oraz wieloma seriami danych 

7. wprowadzenie do wykorzystanie funkcji finansowych w arkuszu 

8. funkcje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym - sortowanie danych proste oraz wielopoziomowe, filtrowanie danych z wykorzystaniem autofiltra 

oraz filtrowania zaawansowanego 

Ilustracją do rozwiązań teoretycznych są przykłady dotyczące rachunkowości, efektywności, rachunku kosztów 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

RZ 

Bezpieczeństwo 

i higiena pracy 

 4       4 0.5   

Treści programowe  
Celem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T 

Ochrona własności 

intelektualnej 

 4       4 0.5 K_K05 

K_K02 
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K_K03 

Treści programowe  
Celem zajęć jest przekazanie informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T 

Wychowanie 

fizyczne 

   30     30 0   

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu rozwój sprawności fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 288 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 
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Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
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Symbole efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 

W
y

k
ła

d
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o
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w

e
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a
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u
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Makroekonomia 

w biznesie  

30   30     60 6 K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_U01  

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse  

Treści programowe  

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kluczowymi pojęciami, kategoriami i modelami współczesnej analizy makroekonomicznej, które są 

użyteczne w biznesie . Po wstępnym przeanalizowaniu przedmiotu i zainteresowań makroekonomii, wyjaśniane są podstawowe pojęcia 

wykorzystywane w analizach makroekonomicznych. Szczególna uwaga poświęcona jest makroekonomicznym miarom wielkości produktu i  dochodu 

narodowego. W dalszej części zajęć analizowane są warunki równowagi na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniądza w krótkim w gospodarce 

autarkicznej. Sporo uwagi poświęcone jest również zagadnieniom z zakresu dysproporcji gospodarczych – inflacji, bezrobociu i wahaniom 

koniunkturalnym. Zagadnienia zamykające wykłady z makroekonomii koncentrują się wokół pełnego modelu równowagi w gospodarce zamkniętej 
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(model IS-LM-FE). 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

System finansowy 

gospodarki 

14   30     44 5 K_W01 

K_W02  

K_W03 

K_U01 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse  

Treści programowe  

Podstawowym celem zajęć jest zrozumienie roli pieniądza, instrumentów finansowych, instytucji pośrednictwa finansowego i rynków finansowych 

w systemie gospodarki rynkowej.  

Wykład (14h): 

1. Ewolucja systemów walutowych i form pieniądza w historii gospodarczej,  

2. Zadania i struktura systemu finansowego gospodarki rynkowej  

3. Instrumenty finansowe   

4. Oprocentowanie i dyskontowanie.  (2 godz.) 

5. Instytucje pośrednictwa finansowego (3 godz.) 
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6. Rynki finansowe w gospodarce (3 godz.) 

Ćwiczenia (30h): 

1. Rynki finansowe – klasyfikacja i funkcjonowanie (4 godz.) 

2. Pieniądz i jego obecne formy (4 godz.) 

3. Instrumenty finansowe (4 godz.) 

4. Elementy matematyki finansowej (6 godz.) 

5. Charakterystyka instytucji pośrednictwa finansowego (4 godz.) 

6. Faktoring, forfaiting oraz leasing i sekurytyzacja (2 godz.) 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Rachunkowość 

finansowa 

30   30     60 5 K_W01 

K_W02  

K_W03 

K_U01 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse 
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Treści programowe  Ewidencja inwestycji krótkoterminowych: aktywów pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych. Składniki inwestycji krótkoterminowych oraz 

elementy je różnicujące. Zasady wyceny inwestycji krótkoterminowych. Przykłady ewidencji inwestycji krótkoterminowych. 

Ewidencja rozrachunków – należności i zobowiązania. Rodzaje rozrachunków oraz zasady wyceny należności i zobowiązań. Przykłady ewidencji 

rozrachunków z kontrahentami, z pracownikami, publicznoprawnych i pozostałych. 

Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy). - Zapasy materiałów, towarów i produktów. Zasady wyceny – metody: FIFO, LIFO, AVCO i średniej ważonej. 

Wycena bilansowa. Ewidencja analityczna, a inwentaryzacja. Przykłady ewidencji zakupu i rozchodu materiałów, towarów i produktów. 

Wartości niematerialne i prawne. - Podstawowe kategorie, zasady wyceny i metody amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. Przykłady 

ewidencji nabycia oraz zmiany wartości i stanu wartości niematerialnych i prawnych. 

Rzeczowe aktywa trwałe. - Podstawowe kategorie, zasady wyceny i metody amortyzacji środków trwałych. Przykłady ewidencji nabycia oraz zmiany 

stanu i wartości rzeczowych aktywów trwałych. 

Inwestycje długoterminowe. - Podstawowe kategorie i zasady wyceny inwestycji długoterminowych. 

Przykłady ewidencji inwestycji długoterminowych w nieruchomości i aktywa finansowe. 

Kapitały własne i rezerwy. - Rodzaje i zasady wyceny kapitałów własnych i rezerw. Przykłady ewidencji tworzenia i wykorzystania kapitałów własnych 

i rezerw. 

Księgowe ustalenie wyniku ze sprzedaży w różnych wariantach ewidencyjnych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Podstawy 

ubezpieczeń  

14   16     30 4 K_W01 

K_W03 

K_W05  

K_U01 

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse  
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K_K03 

Treści programowe  

Celem wykładu jest wyjaśnienie szeregu zagadnień i procesów mających miejsce w ramach ubezpieczeń gospodarczych. Celem wykładu jest  także 

wyjaśnienie pojęcia ryzyka, ryzyka ubezpieczeniowego i całego procesu zarządzania ryzykiem (począwszy od jego identyfikacji aż po weryfikację 

zastosowanych metod) ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metody ubezpieczeniowej. Wykład poświęcony będzie również omówieniu 

i wyjaśnieniu podstawowej terminologii ubezpieczeniowej. Podczas zajęć pogłębione zostanie zagadnienie umowy ubezpieczenia w tym zwłaszcza 

kwestii stron umowy, jej cech, zawierania czy też wykonywania. Przedstawione zostaną również ważniejsze zapisy podstawowych regulacji 

ubezpieczeniowych w Polsce w tym zwłaszcza ustawy o działalności ubezpieczeniowej i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zaprezentowane zostaną także podstawowe 

instytucje działające na polskim rynku ubezpieczeń: Komisja Nadzoru Finansowego, Polska Izba Ubezpieczeń, Rzecznik Ubezpieczonych, 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Omówione zostaną podstawowe produkty ubezpieczeń 

działu I i II. Przeprowadzona będzie też analiza głównych tendencji i wskaźników ilustrujących stan rozwoju i obecną sytuację mającą miejsce 

na polskim oraz wspólnotowym rynku ubezpieczeń. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Matematyka 

finansowa 

   30     30 3 K_W01 

K_W02 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse 
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Treści programowe   

1. Procent prosty. Procent składany. Kapitalizacja ciągła. Stopa efektywna. Przeciętna stopa procentowa. Stopa nominalna i realna. 

Wykorzystanie funkcji finansowych arkusza kalkulacyjnego i/lub kalkulatora finansowego.    

2. Wartość przyszła i bieżąca strumieni pieniężnych. Fundusz rentowy – regularne wpłaty i wypłaty. Renta skończona i nieskończona.    

3. Spłata kredytu – raty annuitetowe i raty malejące. Roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO). Zmiana parametrów kredytu, 

np. zmiany stóp procentowych, przedwczesna spłata, wakacje kredytowe, kredyt konsolidacyjny. (6h) 

4. Ocena decyzji inwestycyjnych. NPV (aktualna wartość inwestycji netto), IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), MIRR (zmodyfikowana 

wewnętrzna stopa zwrotu), DPP (zdyskontowany okres zwrotu).    

5. Wycena papierów wartościowych. Rachunek obligacji. Rentowność i cena wybranych instrumentów finansowych.    

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

RZ 

Przedmiot 

ogólnouniwersyteck

i / humanistyczny 

        60 5   

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04  

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych na odpowiednim 

poziomie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Wychowanie 

fizyczne 

   30     30 0  - 

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu rozwój sprawności fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 374 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 
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Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 
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Bankowość 

3

0 

  14     44 6 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse  
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Treści programowe  

1. Dwuszczeblowy sektor bankowy – bank centralny. 

• Dwuszczeblowość systemu bankowego: bank centralny, banki komercyjne. 

• Funkcje banku centralnego i wynikający stąd schemat bilansu banku centralnego. 

• Mechanizm podaży pieniądza – mnożnik kreacji pieniądza 

• Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego – polityka minimalnej stopy rezerw obowiązkowych, polityka kursowa, polityka stóp 

procentowych, polityka otwartego rynku 

• Problem niezależności banku centralnego. NBP i jego organa: Rada Polityki Pieniężnej. 

• Nadzór bankowy w ramach Komisji Nadzoru Finansowego 

• Europejski System Banków Centralnych (ESBC) i jego organa (EBC, NBC) jako bank centralny Europejskiej Unii Monetarnej. 

• Problemy związane z przystąpieniem Polski do Europejskiej Unii Monetarnej i z wprowadzeniem euro. 

2. Banki depozytowo-kredytowe na tle innych pośredników finansowych 

• Bankowość uniwersalna versus bankowość wyspecjalizowana. 

• Banki depozytowo-kredytowe, banki specjalistyczne (hipoteczne, kredytu ratalnego, kasy oszczędnościowo-budowlane). 

3. Usługi i operacje bankowe 

• Klasyfikacja czynności bankowych w Prawie bankowym. Usługi czynne bierne i pośredniczące. 

• Metody rozliczeń bezgotówkowych: polecenie przelewu, polecenie zapłaty, czek, karty płatnicze, inkaso faktur, akredytywa. 

• Systemy rozliczeń międzybankowych – KIR, SYBIR, ELIXIR, SORBNET, SWIFT, TARGET. 

4. Działalność kredytowa banku 

• Procedury kredytowe w banku. Strategia kredytowa banku. 

• Etapy działalności kredytowej: etap przygotowawczy, realizacji kredytu i obsługi kredytu. Wniosek kredytowy i jego elementy. 

• Metody oceny zdolności kredytowej klientów: rating i scoring. 

• Wskaźniki i limity koncentracji kredytowej banku. 
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• Prawne formy zabezpieczania kredytów i pożyczek. 

• Klasyfikacja portfela kredytowego i rezerwy celowe na nieściągalne należności. 

• Postępowanie ze złymi dłużnikami – sądowy układ wierzycielski, upadłość. 

5. Ryzyko w działalności bankowej 

• Zarządzanie aktywami banku - portfel kredytowy i portfel inwestycyjny banku. Zarządzanie pasywami banku - źródła i koszty pozyskiwania 

kapitału. 

• Rola kapitału własnego banku w ograniczaniu ryzyka jego działalności. 

• Rodzaje ryzyka w działalności bankowej: ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko wypłacalności, ryzyko stopy procentowej, ryzyko 

kursu walutowego, ryzyko operacyjne, itp. 

• Metody pozycji bilansowych i luki w badaniu narażenia banku na poszczególne rodzaje ryzyka. 

6. Ryzyko kredytowe 

• Umowy kapitałowe (Bazylea I, II i III) 

• Wykorzystanie zewnętrznych ratingów w ocenie ryzyka indywidualnych klientów 

• Ratingi wewnętrzne – metoda wartości zagrożonej (VaR - Value at Risk) 

• Ryzyko portfelowe – zasada dekoncentracji ryzyka 

• Wymóg kapitałowy ze względu na ryzyko kredytowe 

7. Ryzyko płynności 

• Klasyfikacja aktywów banku z punku widzenia terminów ich zapadalności i pasywów z punktu widzenia terminów ich wymagalności. 

• Złota reguła bankowa. 

• Zasada osadzania się wkładów i zasada przesunięć w terminach zapadalności aktywów. Sekurytyzacja jako metoda upłynniania aktywów. 

• Bilans płynności banku. Pozycje bilansowe banku ze względu na terminy wymagalności i zapadalności. 

8. Ryzyko walutowe 
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• Pomiar narażenia banku na ryzyko walutowe. Indywidualne pozycje walutowe i całkowita pozycja walutowa. 

• Normy KNB w zakresie ryzyka walutowego. 

9. Ryzyko stopy procentowej 

• Definicja ryzyka stopy procentowej. 

• Aktywa i pasywa wrażliwe na zmianę stóp procentowych: metoda luki oraz duracji w badaniu narażenia banku na ryzyko stopy 

procentowej. 

• Zasady funkcjonowania międzybankowego rynku pieniężnego – stopy WIBOR i WIBID, LIBOR, EURIBOR. 

• Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej – SWAP procentowy i kontrakty FRA jako przykładowe instrumenty wykorzystywane w 

zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej. 

10. Ryzyko wypłacalności 

• Wymogi kapitałowe ze względu na poszczególne rodzaje ryzyka. 

• Współczynnik wypłacalności banku – definicja funduszy własnych i wag ryzyka, 

11. Komercyjny bank depozytowo kredytowy jako przedsiębiorstwo – elementy sprawozdania finansowego 

• Struktura bilansu komercyjnego banku depozytowo-kredytowego. 

• Rachunek zysków i strat w banku komercyjnym – zysk na działalności bankowej, zysk operacyjny, zysk brutto i netto. 

• Główne wskaźniki oceny sytuacji finansowej banku. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 
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Rachunkowość 

zarządcza 

1

4 

  30     44 6 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

 

Ekonomia 

i finanse 

 
            

Treści programowe  

1. Istota, zakres i zadania rachunku kosztów 

Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja dla celów rachunku kalkulacyjnego. Etapy ewidencji i rozliczania kosztów. 

2. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej. 

3. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej. 

Pojęcie, przedmiot i zadania kalkulacji kosztów. Rodzaje i metody kalkulacji. Struktura jednostkowego kosztu wytworzenia produktu. 

4. Rozliczanie kosztów przy zastosowaniu metod kalkulacji podziałowej 

Kalkulacja podziałowa prosta. Ustalenie bieżącego i przeciętnego jednostkowego kosztu wytworzenia produktu. Kalkulacja podziałowa 
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ze współczynnikami. 

5. Rozliczanie kosztów przy zastosowaniu metod kalkulacji wielostopniowej 

Kalkulacja półfabrykatowa i bezpółfabrykatowa przy produkcji fazowej (procesowej). Kalkulacja przy produkcji sezonowej. Kalku lacja przy produkcji 

sprzężonej (łącznej). 

6. Rozliczanie kosztów przy zastosowaniu metod kalkulacji doliczeniowej 

Istota kalkulacji doliczeniowej asortymentowej i zleceniowej. Wielowariantowe rozliczanie kosztów pośrednich produktu. 

7. Rachunek kosztów działań (metoda ABC) 

Przedstawienie koncepcji rachunku kosztów działań. Zastosowanie rachunku kosztów działań w przykładach. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Umowy w biznesie 

1

4 

  16     30 3 K_W01 

K_W02  

K_W04 

K_W05 

K_W06 

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Nauki prawne  



23 

 

Treści programowe  

1. Pojęcia prawa cywilnego i handlowego, stosunek cywilnoprawny, prawo podmiotowe 

2. Podmioty prawa cywilnego. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych 

3. Czynności prawne. 

4. Formy czynności prawnych. 

5. Przedstawicielstwo. 

6. Terminy. Przedawnienie.  

7. Własność. 

8. Sposoby zawierania umów.  

9. Nadzwyczajna zmian stosunków. 

10. Nominalizm, waloryzacja. 

11. Odsetki, opóźnienie, zwłoka 

12. Kara umowna, zadatek, zaliczka, odstępne, umowne prawo odstąpienia. 

13. Odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy. 

14. Umowa przedwstępna.  

15. Wybrane rodzaje umów i ich cechy.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Wstęp statystyki w 

biznesie  

   30     30 5 K_U02 

K_U06 

K_K01 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakością  

Treści programowe  1. Podstawowe pojęcia – statystyka, jednostka i zbiorowość statystyczna, skale, cechy, badania statystyczne.    
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2. Procedura budowy tablic, szeregów statystycznych i wykresów.    

3. Miary średnie klasyczne i pozycyjne oraz zależności między nimi. Kwantyle.   

4. Miary zróżnicowania – wariancja, odchylenie standardowe, współczynniki zmienności. Miary asymetrii i koncentracji.   

5. Wyznaczanie miar średnich, zróżnicowania, asymetrii i kurtozy w arkuszu kalkulacyjnym.   

6. Wykresy w arkuszu kalkulacyjnym – wielobok, kumulata, wykresy skrzynkowe – i wnioskowanie z nich    

7. Kompleksowa analiza przekrojowa. Związki między miarami. Standaryzacja zmiennej. Obserwacje odstające. Twierdzenie Czebyszewa. 

Zależność Snedecora.    

8. Korelacja. Zależność rzeczywista i pozorna. Metody badania współzależności – współczynnik korelacji liniowej Pearsona, 

nieparametryczne miary zależności. Regresja.    

9. Typy szeregów czasowych i cel analizy dynamiki zmiennych. Indywidualne indeksy dynamiki. Agregatowe indeksy dynamiki.  Średnia 

geometryczna.    

10. Zmienna losowa skokowa i ciągła, parametry rozkładu, dystrybuanta.   

11. Rozkłady teoretyczne zmiennych losowych skokowych. Rozkład Bernoulliego, Poissona, geometryczny.   

12. Rozkłady teoretyczne zmiennych losowych ciągłych. Rozkład jednostajny, wykładniczy, normalny, t-studenta, Chi-kwadrat, F-Snedecora.   

13. Praktyczne zastosowania rozkładów teoretycznych – zmiennej skokowej i ciągłej – zadania.    

14. Badanie zgodności rozkładów empirycznych z rozkładami teoretycznymi – test zgodności Chi-kwadrat, test normalności rozkładu Shapiro-

Wilka.   

15. Centralne twierdzenia graniczne. Wnioskowanie z próby o populacji. Zagadnienie minimalnej liczebności próby.   

16. Istota estymacji. Estymacja punktowa. Estymacja przedziałów ufności – dla średniej arytmetycznej, dwóch średnich arytmetycznych, 

wariancji, wskaźnika struktury. Przedziały ufności dla parametrów równania regresji.    

17. Istota wnioskowania statystycznego. Pojęcie hipotez statystycznych. Błędy I i II rodzaju, moc testu.   

18. Parametryczne testy istotności – dla średniej arytmetycznej, dwóch średnich arytmetycznych, wariancji, wskaźnika struktury. Test t dla 

prób niezależnych. Test t dla prób zależnych. Istotność współczynnika korelacji. Istotność współczynników w regresji.     

19. Nieparametryczne testy statystyczne – porównanie rozkładów z prób (test zgodności Kołmogorowa – Smirnowa, test znaków); badanie 
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losowości próby (test serii) oraz badanie niezależności (test niezależności Chi-kwadrat).   

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, RZ 

 

Marketing 

3

0 

       30 4 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_W06  

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 

Treści programowe  

1. Zasady i instrumenty działalności marketingowej przedsiębiorstwa   

− Określenie miejsca (roli) marketingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 

− Definicja marketingu  

− Zasady orientacji marketingowej  

− Specyfika marketingu usług finansowych  

− Inne orientacji prowadzenia działalności gospodarczej  
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− Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie  

2. Decyzje strategiczne – STP 

− Procedura STP 

− Segmentacja rynku  

− Wybór rynku docelowego 

− Różnicowanie i pozycjonowanie oferty  

3. Decyzje produktowe  

− Pojęcie i rodzaje produktu 

− Tworzenie asortymentu rynkowego 

− Projektowanie atrybutów produktu indywidualnego 

− Planowanie nowego produktu 

− Kształtowanie cyklu życia produkt 

4. Decyzje dystrybucyjne  

− Determinanty i efekty wyboru kanałów dystrybucji  

− Wyznaczenie liczby kanałów dystrybucji 

− Ustalenie typu dystrybucji (offline i online) 

− Określenie długości kanałów dystrybucji  

− Wyznaczenie szerokości kanału dystrybucji,  

5. Decyzje promocyjne  

− Istota promocji i modele komunikacji 

− Formy promocji i ich efekty  
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− Formy promocji offline 

− Formy promocji online 

6. Decyzje cenowe 

− Determinanty decyzji cenowych 

− Ustalenie ceny podstawowej (kalkulacja kosztowa, kalkulacja marketingowa, boty cenowe) 

− Formułowanie odchyleń od ceny podstawowej  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP 

Przedmiot 

ogólnouniwersytecki / 

humanistyczny 

        45 4   

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04  

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych na 

odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Wychowanie fizyczne 
   30     30 0   

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu rozwój sprawności fizycznej studenta 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 313 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 
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Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

z
a

ję
ć
 

 R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Finanse 

przedsiębiorstwa 

30   30     60 5 K_W01 

K_W02  

K_W03 

K_U01 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych koncepcji zarządzania finansami z punktu widzenia menedżera z przedsiębiorstwa, które nie jest 

instytucją finansową. Studentom zostanie dostarczona wiedza w zakresie podstawowych narzędzi wykorzystywanych w teorii finansów przedsiębiorstw 

oraz w praktycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach gospodarczych.  W trakcie realizacji kursu każda decyzja analizowana będzie 

z uwzględnieniem konsekwencji w postaci przepływów pieniężnych i z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych. 

 

1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw. Obszary finansów. Problem agencji. Zasady finansów.  

2. Analiza sprawozdań finansowych. Analiza wskaźnikowa. Ocena płynności, sprawności, zadłużenia i rentowności, rynku kapitałowego. 
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3. Wartość pieniądza w czasie. Kapitalizacja, wartość przyszła i wartość bieżąca. Płatności annuitetowe z dołu i z góry. Annuity rosnące. Perpetuity. 

Model Gordona. Efektywna stopa procentowa. Inflacja.  

4. Ocena decyzji inwestycyjnych podejmowanych w warunkach pewności. Kryteria oceny projektów: wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu, 

zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, okres zwrotu. Inwestycje non-profit. 

5. Ryzyko i stopa zwrotu. Analiza zależności.  

6. Koszt kapitału. Składniki kosztu kapitału. Dług. Kapitał własny zwykły. Średni ważony koszt kapitału. Model Hamady. Ekonomiczna wartość 

dodana. 

7. Długoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa. Kapitał własny, dług, leasing. Hybrydowe finansowanie.  

8. Analiza progu rentowności. Dźwignia operacyjna, finansowa i łączna. Ocena ryzyka operacyjnego i finansowego z wykorzystaniem koncepcji progu 

rentowności i dźwigni.  

9. Zarządzanie kapitałem obrotowym. Alternatywne polityki kapitału obrotowego. Krótkoterminowe źródła finansowania. Przygotowanie planu 

wpływów i wydatków. 

10. Fuzje i przejęcia. Motywy połączeń. Ocena efektywności. Wykupy akcji własnych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Rynek finansowy 

30   14     44 5 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W06  

K_U01 

K_U03 

K_U05 

K_U06 

Ekonomia 

i finanse  
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K_K01 

K_K03 

Treści programowe  

1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja rynku finansowego   

a. Określenie miejsca rynku finansowego w gospodarce 

b. Cechy rynku finansowego 

c. Klasyfikacja rynku finansowego według miejsca obrotu 

d. Rynek pieniężny i rynek kapitałowy 

e. Instytucje rynku finansowego 

2. Pojęcie i klasyfikacja instrumentu finansowego 

a. Rodzaje instrumentów finansowych 

b. Charakterystyka instrumentów finansowych  

c. Instrumenty kasowe i terminowe 

3. Rynek instrumentów dłużnych 

a. Pojęcie i rodzaje instrumentów dłużnych 

b. Cechy instrumentu dłużnego 

c. Cena a rentowność instrumentu dłużnego 

d. Rentowność a zapadalność 

e. Ryzyko instrumentu dłużnego 

f. Wrażliwość ceny instrumentu dłużnego na zmiany rynkowe 

4. Rynek instrumentów udziałowych  

a. Rodzaje i cechy instrumentów udziałowych  
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b. Spółka akcyjna, WZA 

c. Prawa i obowiązki akcjonariusza  

d. Kwity depozytowe 

e. Tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 

f. Jednostki indeksowe 

5. Obrót papierami wartościowymi 

a. Rynek pierwotny. Cechy i uczestnicy 

b. Rynek wtórny. Cechy i uczestnicy 

c. Droga spółki na giełdę (dokumentacja i warunki dopuszczenia) 

d. Emisja akcji, kanały dystrybucji nowych emisji 

e. Prospekt emisyjny 

f. Nadzór nad rynkiem finansowym 

6. Giełda papierów wartościowych  

a. Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce 

b. Systemy obrotu 

c. Zlecenia giełdowe 

d. Sesja giełdowa 

e. Procedura obrotu giełdowego 

f. Operacje zakazane 

7. Podstawy decyzji inwestycyjnych  

a. Hipotezy efektywności rynku kapitałowego 



33 

 

b. Analiza fundamentalna 

c. Analiza techniczna 

d. Analiza behawioralna 

e. Spekulacje 

f. Krótka sprzedaż 

8. Analiza techniczna  

a. Podstawowe strategie 

b. Teoria fal Elliota 

c. Analiza trendu 

d. Formacje 

e. Świece japońskie 

9. Podstawowe modele rynku kapitałowego 

a. Model jednowskaźnikowy Sharpe’a 

b. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM 

10. Analiza wskaźników rynku kapitałowego  

a. Płynność rynku 

b. Szerokość rynku 

c. Relacja ceny do zysku 

d. Wskaźniki obrotu. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 
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Teoria finansów 

14   16     30 4 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse  

Treści programowe  

Elementy teorii finansów (założenia i warunki zastosowania teorii; modele w teorii finansów; hipotezy, przewidywania i implikacje; przykładowe badania 

empiryczne teorii finansów; zastosowania praktyczne teorii). 

Pojęcia, zagadnienia i narzędzia, którymi posługuje się teoria finansów: m.in.: pojęcie wartości pieniądza w czasie, pojęcie ryzyka i stopy zwrotu, 

pojęcie struktury terminowej stóp procentowych i zastosowanie w wycenie instrumentów dłużnych, podstawy wyceny instrumentów udziałowych. 

Taksonomia teorii finansowych: 

(1) teorie finansów klasycznych 

• Teorie struktury kapitału (teoria struktury kapitału Modiglianiego i Millera, 1958; teoria kosztów agencji Jensena i Meckling-a, 1976 (ang. 

agency costs theory); teoria preferowanej struktury kapitału w sytuacji asymetrii informacji Donaldson-a (1961) oraz Myers-a i Majluf-a, 1984 

(ang. pecking-order theory of capital structure); teoria wymienności struktury kapitału Kraus-a i Litzenberger-a, 1971 (ang. static trade-off 

theory of capital structure);   

• Teorie wyceny aktywów (teoria efektywności rynków finansowych Fama, 1965 i jej modyfikacje Brown-a, 1968 i 1978; teoria wyceny opcji 

Black- a i Scholes-a, 1973) 

•  Teorie budżetowania kapitałowego i kosztu kapitału własnego (udziałowego) (model wyceny aktywów kapitałowych Sharp-a i Lintner-a, 1964; 
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teoria zdyskontowanych przepływów pieniężnych; teoria ekonomicznej wartości dodanej) 

• Teorie zachowań finansowych (teoria Mecklinga, 1976, model REMM zachowań „człowieka” (Resourceful, Evaluative, Maximizing Model) 

• Teorie finansów międzynarodowych (teoria liberalizacji działalności sektora finansowego McKinnon-a (1973) i Shaw-a (1973); instytucjonalna 

teoria finansów Arestis-a, Nissanke i Stein-a, 2005) 

(2) Teorie finansów behawioralnych: 

● Teoria ograniczeń strategii arbitrażowych 

● Teoria psychologii poznawczej (błędy poznawcze) w finansach 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 EP, Proj, SP, T 

Ekonometria 

   30     30 3 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03  

K_U05 

K_U06 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse  
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Treści programowe  

 

 

 

1. Przedmiot ekonometrii. Teoria ekonomii a model ekonometryczny.  

2. Estymacja metodą najmniejszych kwadratów (MNK) – dopasowanie prostej do obserwacji. Model z jedną zmienną objaśniającą i z wieloma 

zmiennymi objaśniającymi. 

3. Miary dopasowania modelu i interpretacja parametrów modelu – zależność liniowa (w tym dla przekształconych zmiennych). Analiza wariancji. 

4. Metody doboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego. Wstępna analiza danych statystycznych. Zmienne zerojedynkowe 

w modelu. Obserwacje odstające (ang. outliers) – wykrywanie ich obecności w zbiorze danych i metody postępowania. 

5. Klasyczny Model Regresji Liniowej (KMRL) – założenia, własności estymatora MNK, efektywność estymatora MNK w KMRL: twierdzenie 

Gaussa-Markowa. 

6. Wnioskowanie statystyczne w KMRL. Założenia na temat rozkładu błędu losowego. Testy statystyczne t i F. 

7. Testy diagnostyczne – testowanie postaci funkcyjnej (test RESET), normalności rozkładu (test Jarque-Berra), stabilności parametrów (testy 

Chowa), homoskedastyczności (test Breusch-Pagana, test White), autokorelacji (test Durbina-Watsona, test Breuscha-Godfreya). 

8. Podstawowe problemy estymacji za pomocą MNK – zmienne pominięte, zmienne nieistotne, współliniowość, równoczesność. 

9. Heteroskedastyczność i autokorelacja – przyczyny występowania i konsekwencje. UMNK. 

10. Pojęcie stacjonarności i niestacjonarności szeregu czasowego. Kointegracja. Test Dickey-Fullera, test KPSS. Problem regresji pozornej. 

11. Analiza dynamiki szeregów czasowych. Modele ARIMA. Przyczynowość w sensie Grangera. Problem autokorelacji w modelach 

dynamicznych. 

12. Modele dla dyskretnych zmiennych zależnych: logit, probit. 

13. Heteroskedastyczność.  Modele ARCH, GARCH i EGARCH. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T, RZ 

Technologie 

informacyjne -  

Fintech 

14   16     30 3 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W05 

K_U01 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakością  
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K_U03 

K_U06 

K_K01 

Treści programowe  

1. Miejsce i rola finansowych systemów informatycznych w rozwoju systemów informatycznych zarządzania  

2. Tendencje integracyjne systemów informatycznych a systemy finansowe  

3. Cechy charakterystyczne finansowych systemów informatycznych 

4. Wady i zalety zastosowania finansowych systemów informatycznych 

5. Systemy informatyczne bankowości jako przykład finansowych systemów informatycznych (powstanie i rozwój bankowych systemów 

informatycznych, typologia tradycyjnych systemów informatycznych w banku i ich charakterystyka, specyfika tradycyjnych bankowych systemów 

informatycznych. 

6. Systemy elektronicznej bankowości i systemów bankowości i systemów płatności  

7. Systemy rozliczeń międzybankowych i transferu finansowego (system Elixir i EuroElixir Krajowej Izby Rozliczeniowej, Sorbnet i Sorbnet-Euro, 

Target, SWIFT) 

8. Informatyczne i rozliczeniowe systemy bankowe - stan i kierunki rozwoju w Polsce i na świecie - przegląd statystyczny i komentarz 

9. Kierunki rozwoju finansowych systemów informatycznych m-banking, m-payments 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 T, E, Proj. 

 

Zatrudnienie w 

organizacji 

14   16     30 4 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W05 

K_U01 

Nauki prawne  
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K_U03 

K_U06 

K_K01 

Treści programowe  

Zatrudnienie w organizacji to cykl zajęć prowadzonych w formie warsztatowej, który umożliwi zdobycie kluczowej wiedzy i umiejętności, niezbędnych 

do rozumienia procesów związanych z polityką zatrudnienia. 

Umiejętności praktyczne nabyte w trakcie warsztatów pozwolą na efektywne włączenie się w kreowanie polityki zatrudnienia od momentu rekrutacji 

aż po ustanie stosunku pracy 

Zatrudnienie w organizacji obejmie: 

1. Przygotowywanie umów o zatrudnienie (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menedżerskie) 

2. Negocjowanie warunków zatrudnienia  

3. Wynagradzanie i motywowanie  

4. Przygotowywanie ocen pracowniczych  

5. Przygotowywanie harmonogramów czasu pracy  

6. Przygotowywanie dokumentów rozwiązujących umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne 

7. Przygotowywanie regulaminów związanych z zatrudnieniem (Regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, telepracy, ZFŚS)  

8. Przygotowywanie wewnętrznych polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych  

9. Przygotowywanie porozumień w zakresie kontroli warunków pracy i płacy w łańcuchach dostaw (fair trade, fair employment, Multistakeholder 

initiativess)  

10. Negocjacje zbiorowe ze związkami zawodowymi i radami pracowników w szczególności w zakresie restrukturyzacji, sporów płacowych  

i sporów zbiorowych  

11. Opracowywanie Kodeksów Etycznego Zatrudnienia 

12. Zatrudnianie w warunkach międzynarodowych 
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13. Różnorodność w zatrudnieniu 

Wymienione wyżej warsztaty pozwolą uzyskać uczestnikom wiedzę i umiejętności kluczowe zarówno do wykonywania pracy w przedsiębiorstwie, jak 

i kreowania warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie. 

Wymienione propozycje odpowiadają zarówno wymogom polskiego prawa, jak również zjawiskom występującym na współczesnym rynku pracy. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, E, Proj. 

Psychologia 

w finansach 

   30     30 4 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakością 

Treści programowe  

1. Specyfika poznania naukowego w psychologii i jego zastosowania 

- badania psychologiczne a psychologia stosowana 

-  współzależności zmiennych i związki przyczynowo- skutkowe w badaniach psychologicznych 

- krytyczny nurt we współczesnej psychologii: psychologia dyskursywna i jej metody badawcze 

- kompetencje psychologiczne  
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- integracja problematyki finansowej i psychologicznej w ramach psychologii finansowej: tzw. finanse behawioralne 2.0.  

2. Reakcje poznawcze: percepcja i myślenie 

- kategorie poznawcze: pojęcia klasyczne i naturalne 

- percepcja pieniądza 

-sieci połączeń 

-poznawcze procesy automatyczne i kontrolowane 

- przetwarzanie informacji 

- błędy poznawcze w działaniach finansowych 

 

3. Pamięć 

-reprezentacje poznawcze i dynamika zapisów pamięciowych 

- funkcjonalne rodzaje pamięci 

-zapis doświadczenia vs. zapis werbalny, metafory świata finansów 

- organizacyjny i instytucjonalny kontekst pamiętania w odniesieniu do instytucji finansowych 

 

4. Reakcje afektywne 

- rodzaje reakcji emocjonalnych 

- fizjologiczne podstawy emocji 

-dynamika reakcji emocjonalnych 

- stres finansisty 

-   psychologiczne aspekty chciwości 
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5. Decyzje finansisty – ujęcie zintegrowane 

- zależność formułowania sądów od motywacji 

- poznawcze i emocjonalne wymiary decyzji 

- dynamika procesu decyzyjnego 

- czy finansiści (i nie tylko oni) są zaprogramowani do popełniania błędów decyzyjnych? 

- psychologiczne uwarunkowania decyzji inwestora: efekt Pigmaliona na giełdzie 

6.  Reakcje behawioralne 

- efekt fokusowania  

- prospektywne uzasadnianie zachowania: redukowanie dysonansu poznawczego 

- podstawowe uwarunkowania zachowań inwestorów giełdowych  

- psychospołeczne mechanizmy bańki spekulacyjnej 

7. Wybrane zagadnienia szczegółowe psychologii finansowej 

-  inteligencja finansowa- istota i sposoby rozwijania 

-postawy wobec pieniędzy 

- psychopatologia pieniądza – podstawowe informacje 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, E, Proj. 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04  
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Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych na odpowiednim 

poziomie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 314 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817  
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów  

dla specjalności: Rachunkowość w organizacjach gospodarczych 
 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

z
a

ję
ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbol 

efektów zdefiniowanych 

dla specjalności 

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse publiczne 

14   30     44 5 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01  

K_U02 

K_U03 

K_U05 

Nauki prawne  
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K_U06 

K_K01 

K_K03 

Treści programowe  

1. Teorie finansów publicznych (z uwzględnieniem roli i zadań państwa oraz budżetu i podejścia do kwestii równowagi budżetowej)  

2. Charakterystyka finansów publicznych  

- pojęcie i funkcje finansów publicznych  

- dobra i usługi publiczne oraz społeczne 

3. Elementy teorii wyboru publicznego  

4. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych  

5. Budżet państwa 

- procedura budżetowa 

- ustawa budżetowa i jej składniki  

6. Charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków budżetu państwa  

- struktura działowa i rodzajowa wydatków budżetu państwa 

- wydatki publiczne a polityka społeczna  

- zabezpieczenie społeczne  

- ubezpieczenia społeczne  

- świadczenia społeczne  

- usługi społeczne  

- problematyka inwestycji w człowieka  

- rola trzeciego sektora w finansowaniu zadań społecznie użytecznych  
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- problem sztywności wydatków publicznych  

- zadaniowy układ budżetu  

7. Struktura dochodów budżetu państwa.  

- charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje dochodów budżetu państwa  

- charakterystyka i rodzaje danin publicznych 

- analiza struktury podatkowych dochodów budżetu  

- analiza struktury niepodatkowych dochodów budżetu   

8. Problem deficytu budżetowego w Polsce  

- pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego 

- przyczyny i skutki nierównowagi budżetowej  

- deficyt budżetowy a deficyt sektora finansów publicznych 

- analiza poziomu i źródeł finansowania deficytu budżetowego 

9. Dług publiczny w Polsce.  

- pojęcie i rodzaje długu publicznego.  

- przyczyny powstawania zadłużenia publicznego.  

- strategia zarządzania długiem publicznym 

10. Finanse samorządu terytorialnego  

- Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego 

-  Indywidualny wskaźnik zadłużenia  

- budżet zadaniowy 

Sposoby weryfikacji 
EP, Proj, SP, T  
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efektów uczenia się  

Ekonomia 

międzynarodowa 

14   30     44 4 K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe 

1. Megatrendy we współczesnym świecie   

a. globalizacja, 

b. regionalizacja gospodarki 

2. Teorie wymiany międzynarodowej  

a. klasyczne, 

b. neotechnologiczne, 

c. neoczynnikowe, 

d. eklektyczne etc. 

3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  

a. warunki, formy i kierunki przepływu kapitału, 

b. przepływ innowacji i technologii,  

c. zagraniczne inwestycje bezpośrednie,  
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d. zagraniczne inwestycje portfelowe,  

e. inwestycje zagraniczne w Polsce; 

4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   

5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 

a. polityka ekonomiczna i instrumenty oddziaływujące na wszystkie podmioty gospodarcze;  

b. polityka handlowa i instrumenty odziaływujące na podmioty biorące udział w wymianie międzynarodowej: 

i. taryfowe,  

ii. parataryfowe  

iii. pozataryfowe;  

6. Międzynarodowy system walutowy  

a. pieniądz międzynarodowy i jego funkcje,  

b. system waluty złotej,  

c. system z Bretton Woods,  

d. współczesny międzynarodowy system walutowy,  

e. Europejski System Walutowy,  

f. system walutowy w Polsce; 

7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  

8. Międzynarodowe stosunki finansowe  

a. kurs walutowy, podstawowe teorie kursu walutowego,  

b. rynek walutowy – uczestnicy i funkcje;  

c. wymienialność waluty;  
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d. międzynarodowy rynek finansowy: mechanizmy, główni uczestnicy, podstawowe aktywa finansowe  

9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  

a. bilans płatniczy i jego struktura,  

b. zasady sporządzania i analizy bilansu płatniczego,  

c. przyczyny nierównowagi i sposoby równoważenia bilansu płatniczego,  

10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T, Proj 

Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć 

do wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 

licencjackie 

  20      20 3 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

Ekonomia 

i finanse 
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K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Treści programowe 
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych na odpowiednim 

poziomie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Egzamin 

certyfikacyjny z 

języka obcego 

         2 K_U04  

Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, EU 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Rachunek kosztów 

 30       30 4 S1_W01 

S1_W02 

S1_W03 

S1_W05 

S1_U01 

S1_U02 

S1_U03 

S1_U04 

S1_U05  

S1_K01 

S1_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

Istota, zakres i zadania rachunku kosztów. Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowości finansowej i zarządczej. Pojęcie kosztów i ich 

klasyfikacja dla celów sprawozdawczych, decyzyjnych i kontrolnych.  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, Proj. 
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Komputerowe 

wspomaganie 

rachunkowości 

 30       30 4 S1_W01 

S1_W02 

S1_W03 

S1_U01 

S1_U02 

S1_U03 

S1_U04 

S1_K01 

S1_K02 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 

Treści programowe  

1. Funkcjonalność modułów finansowo-księgowych w systemach informatycznych. Przedstawienie zasad funkcjonowania programu finansowo- 

księgowego Symfonia. 

2. Zakładanie nowej firmy i przygotowanie programu do pracy: ustawienia administracyjne i merytoryczne. 

3. Zakładanie ksiąg rachunkowych jednostki gospodarczej, modyfikacja planu kont, definiowanie układów bilansu i rachunku zysków i strat. 

4. Zakładanie Kartotek i ich obsługa. Wprowadzanie bilansu otwarcia oraz obrotów rozpoczęcia. 

5. Ewidencja danych. Charakterystyka poszczególnych typów dokumentów: dokument prosty, faktura zakupu, sprzedaży, wyciąg bankowy, raport 

kasowy. 

6. Obsługa rejestrów VAT. i Sporządzanie deklaracji podatkowych. 

7. Rozrachunki krajowe. Obsługa rozrachunków w dokumencie. Rozrachunki w różnych typach dokumentów. Przeglądanie rozrachunków. Łączenie 

transakcji. Kompensata. 

8. Rozrachunki zagraniczne. Parametry operacji walutowych. Dokumenty walutowe: DEX, DIM. Dokumenty w obrocie wewnątrzwspólnotowym. 

Rozliczenia transakcji walutowych. 

9. Zestawienia danych. Obroty i zapisy konta. Bilans i rachunek zysków i strat. Sprawdzanie prawidłowości wygenerowanego sprawozdania 
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finansowego: RZiS. 

10. Procedury zamykania okresów sprawozdawczych: księgowanie dokumentów, zamykanie miesiąca i roku oraz otwierania nowego roku obrotowego. 

11. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przygotowanie prezentacji wyników w postaci wykresów przy wykorzystaniu możliwości modułu 

Analizy Finansowe 

Program realizowany przy wykorzystaniu oprogramowania firmy Sage Symfonia 2.0 Finanse i księgowość 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Proj. 

Kontrola 

wewnętrzna 

 30       30 4 S1_W01 

S1_W02 

S1_W05 

S1_U01 

S1_U02 

S1_U03 

S1_U04 

S1_U05 

S1_K01 

S1_K02 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 

Treści programowe  

1. System kontroli wewnętrznej: 

● pojęcie, cel i zadania kontroli wewnętrznej  

● przedmiot, zakres i etapy procesu kontroli oraz jej organizacja, 
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● metody, techniki i procedury kontroli wewnętrznej  

● kontrola wewnętrzna a ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej 

● ustalenia kontrolne i postępowanie pokontrolne 

● kontrola wewnętrzna jako instrument wspomagający zarządzanie. 

2. Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej a jakość ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych: 

● związek kontroli wewnętrznej z rachunkowością, 

● kontrolne funkcje rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 

● elementy i instrumenty kontroli wewnętrznej dla zapewnienia rzetelności ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej, 

● dokumentowanie zdarzeń w rachunkowości 

● znaczenie i procedury inwentaryzacji  

● kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym. 

3. Wykorzystanie systemów kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorców.  

4. Testy zgodności, sprawności i bezpieczeństwa systemu.  

5. Ocena elementów systemu kontroli wewnętrznej.  

6. Komunikacja w zakresie kontroli wewnętrznej. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 272 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

z
a

ję
ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 

uczenia się dla 

specjalności  

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse 

międzynarodowe 

30        30 3 K_W01, 

K_W02  

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie uczestników ze złożonością zagadnień                 w sferze finansów międzynarodowych. Dotyczy to zarówno skali 

mikro – czyli przedsiębiorstwa, jak i skali makro - czyli gospodarki. Umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania przedsiębiorstw, reprezentujących 

różne branże na jednolitym rynku europejskim, jak również aspektów powiązania polskiej gospodarki z gospodarką światową. Poruszane są na nich 

najistotniejsze fakty mające wpływ na oblicze dzisiejszego świata finansów światowych                             i funkcjonujących na nim instytucji. Wyjaśniają 

cele i kierunki transferu kapitałów oraz skutki tych działań. Poruszają i wyjaśniają istniejące problemy oraz możliwe do wystąpienia w nadchodzącej 
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przyszłości zagrożenia, mogące mieć niekorzystny wpływ na globalny rynek kapitałowy oraz finansowe rynki                 o charakterze 

międzynarodowym.  

  

Główne zagadnienia objęte nauczaniem w ramach przedmiotu: 

1)  Pojęcie finansów międzynarodowych. Finanse międzynarodowe w skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej. 

2)  Skala makroekonomiczna. Finanse państw i regionów. 

  3) Skala mikroekonomiczna. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Jego cele, funkcje, zadania i otoczenie. 

  4) Formy związków ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami na wolnym rynku. Omówienie wybranych rodzajów współpracy 

i powiazań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, między innymi, takimi jak: partycypacja, konsorcjum, syndykat, kartel, korporacja (amerykańska), 

koncern, holding, trust.  

  5) Główne strefy walutowe, aktualnie istniejące, historyczne i mogące powstać w nadchodzącym czasie. Przykłady stref: funta szterlinga, franka 

francuskiego, jena japońskiego, rubla transferowego, yuana chińskiego, rupii indyjskiej, dolara amerykańskiego i euro. 

  6) Funkcjonowanie strefy euro i zagrożenia związane z jej istnieniem. 

  7) Fenomen kryptowalut we współczesnym świecie. Ich geneza, założenia oraz systemy w jakich działają. Częstość występowania, charakterystyka 

i notowania. Przykłady na podstawie: Bitcoin, IOTA, Ethereum, Litecoin, Dash, Monero, Dogecoin, Ripple, NEM, Waves, Decred, ZCASH, Komodo, 

Steem, PIVX.   

  8) Rodzaje ryzyka w międzynarodowych operacjach finansowych. Ryzyko: handlowe, kursowe, kulturowe oraz polityczne. 

  9) Kursy walut oraz operacje walutowe. 

10) Globalizacja rynków finansowych. Geneza, znaczenie i zakres. 

11) Ratingi międzynarodowe państw oraz ich wpływ na gospodarkę oraz warunki działania przedsiębiorstw. Dominująca rola głównych agencji 

ratingowych na świecie: Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s. Inne agencje ratingowe na świecie i ich znaczenie: A. M. Best, Dominion Bond 

Rating Service, Japan Credit Rating Agency, Malaysian Rating Corporation, BRIC’S Nation Rating Agency.  

12) Transfery kapitałów w skali międzynarodowej. Ich przyczyny oraz skutki. 

13) Rozliczenia międzynarodowe: 

        a) obrót bezdewizowy, 

        b) rozliczenia pieniężne, 

        c) płatności bezpośrednie, 

        d) rozliczenia pośrednie. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_Credit_Rating_Agency&action=edit&redlink=1
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14) Najważniejsze światowe instytucje finansowe. Ich misja, przyczyny i okoliczności powstania, zadania oraz znaczenie. Omówienie: 

a) Europejski Bank Centralny, 

b) Bank Światowy, 

c) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 

d) Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 

e) Afrykański Bank Rozwoju, 

f) New Development Bank (BRICS Development Bank). 

15) Światowe kryzysy finansowe. Ich klasyfikacja i reperkusje dla gospodarki globalnej, regionów oraz poszczególnych krajów. Zagrożenie nowymi 

rodzajami kryzysów - w tym globalnym resetem walut. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Prawo podatkowe 

30        30 2 K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_U01 

K_U03 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki prawne 
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Treści programowe  1. Istota podatku 

- pojęcie podatku  

- elementy konstrukcji podatku  

- funkcje podatków  

- systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków  

- system podatkowy  

- zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego 

- pojęcie prawa podatkowego  

- norma prawa podatkowego  

- źródła prawa podatkowego  

- wykładnia prawa podatkowego 

3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, 

zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Podatek dochodowy od osób prawnych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, koszty uzyskania przychodów, podstawa 

opodatkowania, stawki podatku, zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta podatkowa) 

4. Podatki pośrednie w Polsce 

- Podatek od towarów i usług (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, podstawa 

opodatkowania, stawki podatkowe, podatek należny i naliczony, rozliczenie podatku VAT, prowadzenie ewidencji, technika poboru) 

- Podatek akcyzowy (podstawa oprawna, przedmiot podatku, podmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatku, obrót wyrobam i 

akcyzowymi, znaki akcyzy, technika poboru podatku 
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5. Inne podatki i opłaty w Polsce 

- Podatek od gier  

- Podatek rolny  

- Podatek leśny  

- Podatek od spadków i darowizn  

- Podatek od nieruchomości  

- Podatek od środków transportowych  

- Podatek od czynności cywilnoprawnych 

- Podatek od niektórych instytucji finansowych 

- Podatek od wydobycia niektórych kopalin  

- Opłata skarbowa  

- Opłaty lokalne 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 EP, Proj., SP, T 

Społeczna 

odpowiedzialności 

biznesu 

14        14 2 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_U02 

K_U06 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 
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K_K01 

K_K02 

K_K03 

Treści programowe  

1. Modele teoretyczne CSR: kontinuum Eellsa, Model Waltona, Piramida Carrolla, Model Carrolla-Schwartza, Hemingway i Maclagana, Jamali, 

Vissera, Ketoli, Portera i Kramera, teoria interesariuszy. 

2. Jakość życia i jakość życia w pracy: pracoholizm, stresy organizacyjne, monotonia i monotypia pracy, krzywa stresu, jakość życia w funkcji 

obciążenia pracą, syndrom wypalenia zawodowego, przypadki śmierci/samobójstw w pracy/spowodowanych pracą, karoshi, praca emocjami, praca 

ekstremalna, syndrom toksycznego sukcesu. 

3. Work – life balance: kategorie konfliktów, czynniki zaburzające i budujące WLB, formy programów WLB (elastyczna organizacja czasu pracy, 

telepraca, przerwy w pracy/urlopy, niepełny etat, praca w czasie roku szkolnego, wspólny etat), korzyści wprowadzenia programów WLB 

(dla pracownika, pracodawcy, otoczenia) 

4. Prywatność w organizacji: naruszenia sfery prywatnej pracownika, powody ingerencji w prywatność, ocena ingerencji w prywatność, dress code. 

5. Inicjatywy/programy CSR: Wytyczne OECD, Zasady okrągłego stołu w Caux, kodeks Fair Labor Association, Global Compact, SIGMA Project, 

Responsible Care, Protokół oceny IHA, Business Social Compliance Initiative, Electronic Industry Citizenship Coalition. 

6. Normy/standardy CSR: SA 8000, rodzina norm AA 1000, ISO 26000, Rodzina standardów Fairtrade, Rodzina standardów Global GAP, Rodzina 

standardów FSC, Rodzina standardów MSC. 

7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu: rozwój zrównoważony (zasady, zarys koncepcji), Systemy Zarządzania Środowiskowego wg ISO 

14001, System EMAS, Life Cycle Assessment (podseria ISO 14040), etykietowanie środowiskowe I i II typu (podseria ISO 14020).  

Raportowanie niefinansowe i społecznie odpowiedzialne: COP UN, International Integrated Reporting Framework, GRI standards, rachunkowość 

społecznie odpowiedzialna.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, SP 

Gra biznesowa  

   14     14 1 K_W02 

K_W05 

K_U02 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 
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K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Treści programowe  

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego 

i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 

Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, finansów, psychologii, 

zarządzania strategicznego oraz marketingu. 

Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Po każdej rundzie 

następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. W zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także 

pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 

Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty 

podczas rozgrywki. 

Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań oraz ich wpływu na wynik 

końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, GD 

Konwersatorium 

English 

 14       14 2 K_U04 i inne efekty 

kierunkowe  - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu 

(konwersatorium). 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  
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Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Zajęcia do wyboru 2 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć 

do wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 

licencjackie 

  20      20 9 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

Ekonomia 

i finanse 
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K_U04 

K_K01 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

 

Praktyki 

        60 2 K_U01 i inne efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od  miejsca / stanowiska 

praktyki, wybrane spośród: 

K_W02, K_W04, K_W05, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_U04, K_U05, K_U06, 

K_K01, K_K02, K_K03  

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

W zależności od stanowiska: 

- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 

- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 

- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  

- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 

- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli, 

- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności 

za powierzone zadania, 

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 
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Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub organizowana przez uczelnię działalności na rzecz 

Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę 

dokumentów.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Metody wyceny 

przedsiębiorstw  

 15       15 2 S1_W01 

S1_W02 

S1_W05  

S1_U01  

S1_U02 

S1_U03 

S1_U04 

S1_U05 

S1_K01 

S1_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

 

1. Definicje wartości i czynniki jej tworzenia   

2. Akty normatywne, uniwersalne zasady oraz funkcje wyceny 
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3. Księgowe i pozaksięgowe źródła informacji dla potrzeb wyceny 

4. Klasyfikacja metod wyceny (wprowadzenie)  

5. Majątkowe metody wyceny - rodzaje metod, zalety i wady, zakres stosowania  

5.1 Metoda wartości aktywów netto (metoda księgowa) 

5.2 Metoda skorygowanych aktywów netto 

5.3 Metoda odtworzeniowa 

5.4 Metoda likwidacyjna 

6. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF  

6.1 szacowanie wolnych przepływów pieniężnych (FCFF oraz FCFE)  

6.2 szacowanie kosztu kapitału  

6.3 szacowanie zdyskontowanych przepływów pieniężnych i  wartości rezydualnej  

7. Metody porównań rynkowych (zastosowanie metod mnożnikowych)  

8. Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Zarządzanie 

płynnością 

finansową 

 15       15 2 S1_W01 

S1_W02 

S1_W03 

S1_W05 

S1_U01 

Ekonomia 

i finanse 
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S1_U02 

S1_U03 

S1_U04 

S1_U05 

S1_K01 

S1_K02 

Treści programowe  

1. Wykorzystanie rachunkowości w zakresie zarządzania płynnością przedsiębiorstwa 

2. Pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie i metody przewidywania jej zagrożenia  

3. Znaczenie kapitału obrotowego dla stabilności finansowej jednostki gospodarczej 

4. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie 

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie 

6. Metody monitorowania i prognozowania należnościami 

7. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców 

8. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie 

9. Obrót wierzytelnościami, pozyskiwanie bankowych i pozabankowych źródeł finansowania 

10. Krótkoterminowe papiery dłużne  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Biznes plan 
 15       15 2 S1_W01 

S1_W02 

Ekonomia 

i finanse 
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S1_W03 

S1_W04 

S1_W05 

S1_U01 

S1_U02 

S1_U03 

S1_U05 

S1_U06 

S1_K01 

S1_K02 

Treści programowe  

 

1. Istota i zastosowania biznes planu w przedsiębiorstwie 

2. Zasady konstruowania biznes planu 

3. Układ i zawartość głównej części biznes planu 

4. Założenia projektowe w tworzeniu biznes planu 

5. Narzędzia wykorzystywane w procesie tworzenia części finansowej biznes planu 

6. Ocena ryzyka finansowego projektów gospodarczych 

7. Realizacja biznes planu tworzenia małego przedsiębiorstwa usługowego – studium przypadku 

8. Realizacja biznes planu tworzenia małego przedsiębiorstwa handlowego – studium przypadku 

9. Realizacja biznes planu tworzenia małego przedsiębiorstwa produkcyjnego – studium przypadku 

10. Realizacja biznes planu rozbudowy przedsiębiorstwa – studium przypadku 
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11. Ocena jakości biznes planu 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj. 

Prawo bankowe 

i ubezpieczeniowe  

 

 15       15 2 S1_W01 

S1_W04 

S1_W05 

S1_U01 

S1_U02 

S1_U03 

S1_U04 

S1_U05 

S1_U06 

S1_K01 

S1_K02 

Nauki prawne  

Treści programowe  

 

1.Systematyka źródeł polskiego prawa bankowego 

2.Pojęcie banku, instytucji kredytowej, instytucji finansowej, SKOK 

3.Czynności bankowe 

4.Podejmowanie i prowadzenie działalności bankowej. Tworzenie i rodzaje banków. Rola KNF 

5.Podstawowe rodzaje rachunków bankowych 
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6.Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków 

7.Kredyty i pożyczki pieniężne 

8.NBP jako bank centralny państwa 

9.Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

10.Podstawy prawne funkcjonowania rynku ubezpieczeń w Polsce 

11.Formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i nadzór 

12.Zawarcie umowy ubezpieczenia 

13.Konstrukcja produktu ubezpieczeniowego. Ogólne warunki ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczonych 

14.Jednolity rynek usług ubezpieczeniowych w UE 

15.Pośrednictwo ubezpieczeniowe 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 256 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 
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dla specjalności: Zarządzanie instytucjami finansowymi  

 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse publiczne 

14   30     44 5 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

Nauki prawne  
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K_W05 

K_U01  

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Treści programowe  

1. Teorie finansów publicznych (z uwzględnieniem roli i zadań państwa oraz budżetu i podejścia do kwestii równowagi budżetowej)  

2. Charakterystyka finansów publicznych  

- pojęcie i funkcje finansów publicznych  

- dobra i usługi publiczne oraz społeczne 

3. Elementy teorii wyboru publicznego  

4. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych  

5. Budżet państwa 

- procedura budżetowa 

- ustawa budżetowa i jej składniki  

6. Charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków budżetu państwa  

- struktura działowa i rodzajowa wydatków budżetu państwa 

- wydatki publiczne a polityka społeczna  
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- zabezpieczenie społeczne  

- ubezpieczenia społeczne  

- świadczenia społeczne  

- usługi społeczne  

- problematyka inwestycji w człowieka  

- rola trzeciego sektora w finansowaniu zadań społecznie użytecznych  

- problem sztywności wydatków publicznych  

- zadaniowy układ budżetu  

7. Struktura dochodów budżetu państwa.  

- charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje dochodów budżetu państwa  

- charakterystyka i rodzaje danin publicznych 

- analiza struktury podatkowych dochodów budżetu  

- analiza struktury niepodatkowych dochodów budżetu   

8. Problem deficytu budżetowego w Polsce  

- pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego 

- przyczyny i skutki nierównowagi budżetowej  

- deficyt budżetowy a deficyt sektora finansów publicznych 

- analiza poziomu i źródeł finansowania deficytu budżetowego 

9. Dług publiczny w Polsce.  

- pojęcie i rodzaje długu publicznego.  

- przyczyny powstawania zadłużenia publicznego.  
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- strategia zarządzania długiem publicznym 

10. Finanse samorządu terytorialnego  

- Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego 

-  Indywidualny wskaźnik zadłużenia  

- budżet zadaniowy 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Ekonomia 

międzynarodowa 

14   30     44 5 K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe 

1. Megatrendy we współczesnym świecie   

a. globalizacja, 

b. regionalizacja gospodarki 

2. Teorie wymiany międzynarodowej  

a. klasyczne, 

b. neotechnologiczne, 
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c. neoczynnikowe, 

d. eklektyczne etc. 

3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  

a. warunki, formy i kierunki przepływu kapitału, 

b. przepływ innowacji i technologii,  

c. zagraniczne inwestycje bezpośrednie,  

d. zagraniczne inwestycje portfelowe,  

e. inwestycje zagraniczne w Polsce; 

4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   

5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 

a. polityka ekonomiczna i instrumenty oddziaływujące na wszystkie podmioty gospodarcze;  

b. polityka handlowa i instrumenty odziaływujące na podmioty biorące udział w wymianie międzynarodowej: 

i. taryfowe,  

ii. parataryfowe  

iii. pozataryfowe;  

6. Międzynarodowy system walutowy  

a. pieniądz międzynarodowy i jego funkcje,  

b. system waluty złotej,  

c. system z Bretton Woods,  

d. współczesny międzynarodowy system walutowy,  

e. Europejski System Walutowy,  
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f. system walutowy w Polsce; 

7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  

8. Międzynarodowe stosunki finansowe  

a. kurs walutowy, podstawowe teorie kursu walutowego,  

b. rynek walutowy – uczestnicy i funkcje;  

c. wymienialność waluty;  

d. międzynarodowy rynek finansowy: mechanizmy, główni uczestnicy, podstawowe aktywa finansowe  

9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  

a. bilans płatniczy i jego struktura,  

b. zasady sporządzania i analizy bilansu płatniczego,  

c. przyczyny nierównowagi i sposoby równoważenia bilansu płatniczego,  

10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T, Proj. 

Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć 

do wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 

licencjackie 

  20      20 3 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04  

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych na odpowiednim 

poziomie. 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Egzamin 

certyfikacyjny z 

języka obcego 

         2 K_U04  

Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, EU 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Bankowość 

detaliczna i 

korporacyjna  

 

 30       30 4 S2_W01 

S2_W02 

S2_W03 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

S2_U03 

S2_U04 

S2_U05 

S2_K01  

Ekonomia 

i finanse 
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S2_K02 

Treści programowe  

1. Istota bankowości detalicznej i korporacyjnej 

2. Mechanizmy ochrony klienta detalicznego 

3. Bankowość detaliczna i korporacyjna a regulacje 

4. Czynniki rozwoju rynku bankowości detalicznej – uwarunkowania i potencjał rynku  

5. Instytucje niebankowe i parabankowe na rynku detalicznych usług finansowych – charakterystyka, oferta, trendy przemian  

6. Konkurencja na rynku bankowości detalicznej – czynniki przewagi konkurencyjnej, strategie konkurencyjne  

7. Dystrybucja w bankowości detalicznej – ewolucja kanałów, rola innowacji  

8. Placówka bankowa – tradycyjne i nowoczesne formuły funkcjonowania, wyzwania przyszłości  

9. Produkty bankowości detalicznej – główne kierunki przemian. Kształtowanie się podziału „bankowość masowa vs. bankowość osobista”  

10. Bankowość detaliczna w perspektywie globalnej – specyfika bankowości detalicznej w wybranych krajach świata  

11. Bankowość islamska – produkty bankowe a ograniczenia etyczne i religijne            

12. Segmentacja klientów detalicznych. Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne kierowane do osób fizycznych (oferta standardowa i  wealth 

management). Usługi płatnicze i rozliczeniowe dla segmentu detalicznego. 

13. Kredyty hipoteczne i bankowość hipoteczna. Rozwój rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce. Regulacyjne i ekonomiczne uwarunkowania 

hipotecznych kredytów mieszkaniowych. 

14. Zachowania klienta detalicznego 

15. Strategie bankowości detalicznej 

16. Modele opłacalności klienta detalicznego 

17. Bankowość korporacyjna. Usługi bankowości korporacyjnej. Potrzeby współczesnego przedsiębiorstwa w zakresie usług finansowych  a oferta 

produktowa banków. Finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej przedsiębiorstw (kredyty bankowe, leasing, inne usługi finansowania). 

Konsorcja kredytowe. 

18. Oferta banków korporacyjnych w obszarze zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa, realizacji transakcji płatniczych bezgotówkowych, 
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obsługi transakcji walutowych, obsługi transakcji gotówkowych. 

19. Usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego i zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstw. Inne usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Usługi 

dla podmiotów sektora publicznego (rządowego i jednostek samorządu terytorialnego). 

20. Strategia i organizacja bankowości korporacyjnej. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Bankowość 

inwestycyjna  

 

 30       30 4 S2_W01 

S2_W02 

S2_W03 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

S2_U03 

S2_U04 

S2_U05 

S2_K01  

S2_K02 

Ekonomia 

i finanse 
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Treści programowe   

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez wyposażenie go w narzędzia niezbędne do prowadzenia prac z zakresu 

bankowości inwestycyjnej. 

W ramach zajęć studenci prace analityczne z wykorzystaniem danych dostępnych w bazach danych finansowych. 

Omawiane będą m.in. następujące zagadnienia: 

1. Działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej, przegląd rynków finansowych 

2. Zastosowanie mechaniki i technik wyceny 

3. Modelowanie finansowe i kompleksowa analiza wyceny 

4. Rynki kapitału udziałowego (Equity Capital Markets) 

5. Rynki kapitałów dłużnych (Debt Capital Markets) 

6. Wstępna oferta publiczna (Initial Public Offer) 

7. Fuzje i przejęcia (Mergers & Aquisitions) 

8. Finansowanie przy pomocy dźwigni (Leveraged Buy Out) 

9. Bank inwestycyjny 

10. Fundusz hedgingowy 

11. Produkty ustrukturyzowane 

12. Zaawansowane produkty inwestycyjne 

13. Praktyczne przykłady 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Rynek ubezpieczeń  
 30       30 4 S2_W01 Ekonomia 

i finanse 
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 S2_W02 

S2_W03 

S2_W04 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

S2_U03 

S2_U04 

S2_U05 

S2_K01  

S2_K02 

Treści programowe  Celem przedmiotu jest: 

● omówienie i przeprowadzenie analizy umowy ubezpieczenia (w tym m.in. źródeł umowy ubezpieczenia, cech umowy ubezpieczenia, trybów 

zawarcia umowy ubezpieczenia, pojęcia zdarzenia ubezpieczeniowego, pojęcia interesu ubezpieczenia stron umowy ubezpieczenia, podmiotów 

stosunku ubezpieczenia, powstania i wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia,), 

● omówienie i przeprowadzenie analizy umowy reasekuracyjnej (w tym m.in. pojęcia reasekuracji i retrocesji oraz funkcji, metod i form reasekuracji), 

● omówienie i przeprowadzenie analizy wybranych zagadnień zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa (podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą) (jak m.in. zagadnienie poziomu ubezpieczenia, systemów odpowiedzialności, franszyzy, udziału własnego etc.), 

● omówienia i przeprowadzenie analizy ochrony ubezpieczeniowej w przedsiębiorstwie (podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą), 

omówienie i przeprowadzenie analizy wybranych podstawowych produktów ubezpieczeniowych (w tym m.in. pojęcia, elementów składowych oraz 

klasyfikacji produktów ubezpieczeniowych, podstawowych produktów ubezpieczeń działu I, tj. ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń posagowych, 

ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym, ubezpieczeń rentowych oraz podstawowych produktów ubezpieczeń działu II, tj. ubezpieczeń 

komunikacyjnych, ubezpieczeń ogniowych, ubezpieczeń finansowych, ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń transportowych, 
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ubezpieczeń turystycznych, ubezpieczeń katastroficznych etc.). 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 272 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 

Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 
 

Nazwa przedmiotu 
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się dla specjalności  

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse 

międzynarodowe 

30        30 3 K_W01, 

K_W02  

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

Ekonomia 

i finanse 
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K_U03 

K_U05 

K_K01 

Treści programowe  

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie uczestników ze złożonością zagadnień w sferze finansów międzynarodowych. Dotyczy to zarówno skali mikro – 

czyli przedsiębiorstwa, jak i skali makro - czyli gospodarki. Umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania przedsiębiorstw, reprezentujących różne 

branże na jednolitym rynku europejskim, jak również aspektów powiązania polskiej gospodarki z gospodarką światową. Poruszane są na nich 

najistotniejsze fakty mające wpływ na oblicze dzisiejszego świata finansów światowych i funkcjonujących na nim instytucji. Wyjaśniają cele i kierunki 

transferu kapitałów oraz skutki tych działań. Poruszają i wyjaśniają istniejące problemy oraz możliwe do wystąpienia w nadchodzącej przyszłości 

zagrożenia, mogące mieć niekorzystny wpływ na globalny rynek kapitałowy oraz finansowe rynki o charakterze międzynarodowym.  

  

Główne zagadnienia objęte nauczaniem w ramach przedmiotu: 

1) Pojęcie finansów międzynarodowych. Finanse międzynarodowe w skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej. 

2)  Skala makroekonomiczna. Finanse państw i regionów. 

  3) Skala mikroekonomiczna. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Jego cele, funkcje, zadania i otoczenie. 

  4) Formy związków ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami na wolnym rynku. Omówienie wybranych rodzajów współpracy 

i owiazań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, między innymi, takimi jak: partycypacja, konsorcjum, syndykat, kartel, korporacja (amerykańska), 

koncern, holding, trust.  

  5) Główne strefy walutowe, aktualnie istniejące, historyczne i mogące powstać w nadchodzącym czasie. Przykłady stref: funta szterlinga, franka 

francuskiego, jena japońskiego, rubla transferowego, yuana chińskiego, rupii indyjskiej, dolara amerykańskiego i euro. 

  6) Funkcjonowanie strefy euro i zagrożenia związane z jej istnieniem. 

  7) Fenomen kryptowalut we współczesnym świecie. Ich geneza, założenia oraz systemy w jakich działają. Częstość występowania, charakterystyka 

i notowania. Przykłady na podstawie: Bitcoin, IOTA, Ethereum, Litecoin, Dash, Monero, Dogecoin, Ripple, NEM, Waves, Decred, ZCASH, Komodo, 

Steem, PIVX.   

  8) Rodzaje ryzyka w międzynarodowych operacjach finansowych. Ryzyko: handlowe, kursowe, kulturowe oraz polityczne. 

  9) Kursy walut oraz operacje walutowe. 

10) Globalizacja rynków finansowych. Geneza, znaczenie i zakres. 

11) Ratingi międzynarodowe państw oraz ich wpływ na gospodarkę oraz warunki działania przedsiębiorstw. Dominująca rola głównych agencji 

ratingowych na świecie: Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s. Inne agencje ratingowe na świecie i ich znaczenie: A. M. Best, Dominion Bond 

Rating Service, Japan Credit Rating Agency, Malaysian Rating Corporation, BRIC’S Nation Rating Agency.  

12) Transfery kapitałów w skali międzynarodowej. Ich przyczyny oraz skutki. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_Credit_Rating_Agency&action=edit&redlink=1
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13) Rozliczenia międzynarodowe: 

        a) obrót bezdewizowy, 

        b) rozliczenia pieniężne, 

        c) płatności bezpośrednie, 

        d) rozliczenia pośrednie. 

14) Najważniejsze światowe instytucje finansowe. Ich misja, przyczyny i okoliczności powstania, zadania oraz znaczenie. Omówienie: 

a) Europejski Bank Centralny, 

b) Bank Światowy, 

c) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 

d) Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 

e) Afrykański Bank Rozwoju, 

f) New Development Bank (BRICS Development Bank). 

15) Światowe kryzysy finansowe. Ich klasyfikacja i reperkusje dla gospodarki globalnej, regionów oraz poszczególnych krajów. Zagrożenie nowymi 

rodzajami kryzysów - w tym globalnym resetem walut. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Prawo podatkowe 

30        30 3 K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_U01 

K_U03 

K_K01 

Nauki prawne 
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K_K02 

K_K03  

Treści programowe  

1. Istota podatku 

- pojęcie podatku  

- elementy konstrukcji podatku  

- funkcje podatków  

- systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków  

- system podatkowy  

- zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego 

- pojęcie prawa podatkowego  

- norma prawa podatkowego  

- źródła prawa podatkowego  

- wykładnia prawa podatkowego 

3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, 

zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Podatek dochodowy od osób prawnych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, koszty uzyskania przychodów, podstawa 

opodatkowania, stawki podatku, zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta podatkowa) 

4. Podatki pośrednie w Polsce 

- Podatek od towarów i usług (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, podstawa 
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opodatkowania, stawki podatkowe, podatek należny i naliczony, rozliczenie podatku VAT, prowadzenie ewidencji, technika poboru) 

- Podatek akcyzowy (podstawa oprawna, przedmiot podatku, podmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatku, obrót wyrobami 

akcyzowymi, znaki akcyzy, technika poboru podatku 

5. Inne podatki i opłaty w Polsce 

- Podatek od gier  

- Podatek rolny  

- Podatek leśny  

- Podatek od spadków i darowizn  

- Podatek od nieruchomości  

- Podatek od środków transportowych  

- Podatek od czynności cywilnoprawnych 

- Podatek od niektórych instytucji finansowych 

- Podatek od wydobycia niektórych kopalin  

- Opłata skarbowa  

- Opłaty lokalne 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Społeczna 

odpowiedzialności 

biznesu 

14        14 2 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_U02 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 



86 

 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Treści programowe  

1. Modele teoretyczne CSR: kontinuum Eellsa, Model Waltona, Piramida Carrolla, Model Carrolla-Schwartza, Hemingway i Maclagana, Jamali, 

Vissera, Ketoli, Portera i Kramera, teoria interesariuszy. 

2. Jakość życia i jakość życia w pracy: pracoholizm, stresy organizacyjne, monotonia i monotypia pracy, krzywa stresu, jakość życia w funkcji 

obciążenia pracą, syndrom wypalenia zawodowego, przypadki śmierci/samobójstw w pracy/spowodowanych pracą, karoshi, praca emoc jami, 

praca ekstremalna, syndrom toksycznego sukcesu. 

3. Work – life balance: kategorie konfliktów, czynniki zaburzające i budujące WLB, formy programów WLB (elastyczna organizacja czasu pracy, 

telepraca, przerwy w pracy/urlopy, niepełny etat, praca w czasie roku szkolnego, wspólny etat), korzyści wprowadzenia programów WLB 

(dla pracownika, pracodawcy, otoczenia) 

4. Prywatność w organizacji: naruszenia sfery prywatnej pracownika, powody ingerencji w prywatność, ocena ingerencji w prywatność, dress code. 

5. Inicjatywy/programy CSR: Wytyczne OECD, Zasady okrągłego stołu w Caux, kodeks Fair Labor Association, Global Compact, SIGMA Project, 

Responsible Care, Protokół oceny IHA, Business Social Compliance Initiative, Electronic Industry Citizenship Coalition. 

6. Normy/standardy CSR: SA 8000, rodzina norm AA 1000, ISO 26000, Rodzina standardów Fairtrade, Rodzina standardów Global GAP, Rodzina 

standardów FSC, Rodzina standardów MSC. 

7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu: rozwój zrównoważony (zasady, zarys koncepcji), Systemy Zarządzania Środowiskowego wg ISO 

14001, System EMAS, Life Cycle Assessment (podseria ISO 14040), etykietowanie środowiskowe I i II typu (podseria ISO 14020).  

1. Raportowanie niefinansowe i społecznie odpowiedzialne: COP UN, International Integrated Reporting Framework, GRI standards, 

rachunkowość społecznie odpowiedzialna.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, SP 

Gra biznesowa  
   14     14 1 K_W02 

K_W05 

Nauki 

o zarządzaniu 
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K_U02 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

i jakości 

Treści programowe  

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego 

i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 

Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, finansów, psychologii, 

zarządzania strategicznego oraz marketingu. 

Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Po każdej rundzie 

następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. W zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także 

pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 

Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty 

podczas rozgrywki. 

Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań oraz ich wpływu na wynik 

końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, GD 

Konwersatorium 

English 

 14       14 2 K_U04 i inne efekty 

kierunkowe  - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu 

(konwersatorium). 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  
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Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Zajęcia do wyboru 2 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć 

do wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 

licencjackie 

  20      20 9 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

Ekonomia 

i finanse 
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K_U04 

K_K01 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, paca dyplomowa 

Praktyki 

        60 2 K_U01 i inne efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od  miejsca / stanowiska 

praktyki, wybrane spośród: 

K_W02, K_W04, K_W05, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_U04, K_U05, K_U06, 

K_K01, K_K02, K_K03  

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

W zależności od stanowiska: 

- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 

- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 

- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  

- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 

- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli, 

- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności 

za powierzone zadania, 

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 
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Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych , 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub organizowana przez uczelnię działalności na rzecz 

Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę 

dokumentów.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Podstawy 

gospodarki 

finansowej 

zakładów 

ubezpieczeń  

 

 

 15       15 2 S2_W01 

S2_W02 

S2_W03 

S2_W04 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

S2_U03 

S2_U04 

S2_U05 

S2_K01  

S2_K02 

Ekonomia 

i finanse 
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Treści programowe  Celem wykładu jest: 

● omówienie i przeprowadzenie analizy regulacji krajowych i wspólnotowych określających zasady prowadzenia gospodarki finansowej zakładu 

ubezpieczeń (dyrektywa Wypłacalność II, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), 

● omówienie i przeprowadzenie analizy specyfiki gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń, 

● omówienie i przeprowadzenie analizy sprawozdawczości finansowej w zakładach ubezpieczeń, 

● omówienie i przeprowadzenie analizy wymagań ustawowych dla gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń (w tym m. in. minimalnego wymogu 

wypłacalności, kapitałowego wymogu wypłacalności etc.), 

● omówienie i przeprowadzenie analizy zarządzania rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi w zakładach ubezpieczeń, 

● omówienie i przeprowadzenie analizy zarządzania działalnością inwestycyjną zakładów ubezpieczeń, 

● omówienie i przeprowadzenie analizy zarządzania płynnością zakładów ubezpieczeń, 

omówienie i przeprowadzenie analizy oceny działalności zakładów ubezpieczeń na podstawie sprawozdań finansowych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

System płatniczy 

 

 

 15       15 2 S2_W01 

S2_W02 

S2_W03 

S2_W04 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

S2_U03 

Ekonomia 

i finanse 
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S2_U04 

S2_U05 

S2_K01  

S2_K02 

Treści programowe  

Celem przedmiotu realizowanego w formie wykładu specjalnościowego jest zapoznanie studentów z tematyką transferu pieniądza w systemie 

płatniczym i zarządzania dostawcami usług płatniczych. Wykład obejmuje opis i analizę: 

● architektury systemu płatniczego,  

● form pieniądza i instrumentów płatniczych,  

● popytu na pieniądz i narodowej kultury płatniczej, 

● dostawców usług płatniczych, 

● innowacyjności i integracji rynku płatności, 

● ekonomii sieci i skali w systemach płatności, 

● kosztów i korzyści instrumentów płatniczych. 

1. Architektura systemu płatniczego 

2. Formy pieniądza i instrumenty płatnicze 

3. Popyt na pieniądz i narodowa kultura płatnicza 

4. Dostawcy usług płatniczych 

5. Innowacyjność i integracja rynku płatności 

6. Ekonomia sieci i skali w systemach płatności  

7. Koszty i korzyści instrumentów płatniczych  
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Ocena projektów 

inwestycyjnych  

 

 

 15       15 2 S2_W01 

S2_W02 

S2_W03 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

S2_U03 

S2_U04 

S2_U05 

S2_K01  

S2_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

1. Podstawowe zagadnienia oceny projektów inwestycyjnych  

1.1 Wartość pieniądza w czasie 

1.2 Struktura i koszt kapitału  

1.3 Kategoryzacja wolnych przepływów pieniężnych dla projektu inwestycyjnego i algorytmy ich kalkulacji 

2. Proste metody oceny efektywności inwestycji  

2.1 Koszty stałe i ich znaczenie dla podejmowania decyzji inwestycyjnej (próg rentowności dla inwestycji)   

2.2 Proste stopy zwrotu z inwestycji (ROI i ROE) 
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2.3 Metoda prostego okresu zwrotu – założenie, interpretacja i modyfikacje  

2.4 Metoda księgowej stopy zwrotu (ARR) – założenia, ograniczenia i wartości poznawcze w porównaniu ze stopą zwrotu z zaangażowanego 

kapitału ROCE   

3. Zaawansowane metody oceny opłacalności projektów rozwojowych - założenia, algorytm, modyfikacje, interpretacja, kryterium decyzyjne oraz 

zalety i wady 

3.1 Metoda wartości bieżącej netto (NPV) 

3.2 Metoda skorygowanej wartości zaktualizowanej netto (ANPV) 

3.3 Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) 

3.4 Czynnik reinwestycji w metodach oceny opłacalności (MNPV, MIRR) 

3.5 Wprowadzenie do opcji realnych (ROV) w ocenie projektów inwestycyjnych   

4. Wskaźniki obsługi zadłużenia jako mierniki efektywności inwestycji dla kredytodawców 

4.1 roczny wskaźnik obsługi zadłużenia (ADSCR), 

4.2 wskaźnik pokrycia dla całego okresu spłaty (LLCR), 

4.3 wskaźnik całkowitej obsługi zadłużenia (PLCR) 

5. Kryteria wyboru projektów rozwojowych o różnych parametrach  

5.1 wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich spośród opcji o różnych wartościach nakładów inwestycyjnych 

5.2 selekcja projektów o różnych okresach ekonomicznego życia 

5.3 wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich o różnych wartościach nakładów inwestycyjnych i różnych okresach ekonomicznego 

życia 

5.4 wybór projektów charakteryzujących się różnym ryzykiem i stopami dyskontowym 

Identyfikacja ryzyka w projektach inwestycyjnych i metody jego ograniczenia - wprowadzenie 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj. 
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Prawo bankowe 

i ubezpieczeniowe  

 

 15       15 2 S2_W01 

S2_W04 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

S2_U03 

S2_U04 

S2_U05 

S2_U06 

S2_K01 

S2_K02 

Nauki prawne  

Treści programowe  

 

1.Systematyka źródeł polskiego prawa bankowego 

2.Pojęcie banku, instytucji kredytowej, instytucji finansowej, SKOK 

3.Czynności bankowe 

4.Podejmowanie i prowadzenie działalności bankowej. Tworzenie i rodzaje banków. Rola KNF 

5.Podstawowe rodzaje rachunków bankowych 

6.Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków 

7.Kredyty i pożyczki pieniężne 

8.NBP jako bank centralny państwa 

9.Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
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10.Podstawy prawne funkcjonowania rynku ubezpieczeń w Polsce 

11.Formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i nadzór 

12.Zawarcie umowy ubezpieczenia 

13.Konstrukcja produktu ubezpieczeniowego. Ogólne warunki ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczonych 

14.Jednolity rynek usług ubezpieczeniowych w UE 

15.Pośrednictwo ubezpieczeniowe 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 256 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 
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dla specjalności: Finanse Przedsiębiorstwa 

 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

z
a

ję
ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 

uczenia się dla 

specjalności  

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 
W

y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse publiczne 

14   30     44 5 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01  

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_U06 

Nauki prawne  
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K_K01 

K_K03 

Treści programowe  

1. Teorie finansów publicznych (z uwzględnieniem roli i zadań państwa oraz budżetu i podejścia do kwestii równowagi budżetowej)  

2. Charakterystyka finansów publicznych  

- pojęcie i funkcje finansów publicznych  

- dobra i usługi publiczne oraz społeczne 

3. Elementy teorii wyboru publicznego  

4. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych  

5. Budżet państwa 

- procedura budżetowa 

- ustawa budżetowa i jej składniki  

6. Charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków budżetu państwa  

- struktura działowa i rodzajowa wydatków budżetu państwa 

- wydatki publiczne a polityka społeczna  

- zabezpieczenie społeczne  

- ubezpieczenia społeczne  

- świadczenia społeczne  

- usługi społeczne  

- problematyka inwestycji w człowieka  

- rola trzeciego sektora w finansowaniu zadań społecznie użytecznych  

- problem sztywności wydatków publicznych  
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- zadaniowy układ budżetu  

7. Struktura dochodów budżetu państwa.  

- charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje dochodów budżetu państwa  

- charakterystyka i rodzaje danin publicznych 

- analiza struktury podatkowych dochodów budżetu  

- analiza struktury niepodatkowych dochodów budżetu   

8. Problem deficytu budżetowego w Polsce  

- pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego 

- przyczyny i skutki nierównowagi budżetowej  

- deficyt budżetowy a deficyt sektora finansów publicznych 

- analiza poziomu i źródeł finansowania deficytu budżetowego 

9. Dług publiczny w Polsce.  

- pojęcie i rodzaje długu publicznego.  

- przyczyny powstawania zadłużenia publicznego.  

- strategia zarządzania długiem publicznym 

10. Finanse samorządu terytorialnego  

- Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego 

- Indywidualny wskaźnik zadłużenia  

- budżet zadaniowy 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 
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Ekonomia 

międzynarodowa 

14   30     44 5 K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe 

1. Megatrendy we współczesnym świecie   

a. globalizacja, 

b. regionalizacja gospodarki 

2. Teorie wymiany międzynarodowej  

a. klasyczne, 

b. neotechnologiczne, 

c. neoczynnikowe, 

d. eklektyczne etc. 

3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  

a. warunki, formy i kierunki przepływu kapitału, 

b. przepływ innowacji i technologii,  

c. zagraniczne inwestycje bezpośrednie,  

d. zagraniczne inwestycje portfelowe,  
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e. inwestycje zagraniczne w Polsce; 

4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   

5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 

a. polityka ekonomiczna i instrumenty oddziaływujące na wszystkie podmioty gospodarcze;  

b. polityka handlowa i instrumenty odziaływujące na podmioty biorące udział w wymianie międzynarodowej: 

i. taryfowe,  

ii. parataryfowe  

iii. pozataryfowe;  

6. Międzynarodowy system walutowy  

a. pieniądz międzynarodowy i jego funkcje,  

b. system waluty złotej,  

c. system z Bretton Woods,  

d. współczesny międzynarodowy system walutowy,  

e. Europejski System Walutowy,  

f. system walutowy w Polsce; 

7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  

8. Międzynarodowe stosunki finansowe  

a. kurs walutowy, podstawowe teorie kursu walutowego,  

b. rynek walutowy – uczestnicy i funkcje;  

c. wymienialność waluty;  

d. międzynarodowy rynek finansowy: mechanizmy, główni uczestnicy, podstawowe aktywa finansowe  
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9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  

a. bilans płatniczy i jego struktura,  

b. zasady sporządzania i analizy bilansu płatniczego,  

c. przyczyny nierównowagi i sposoby równoważenia bilansu płatniczego,  

10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T, Proj 

Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć 

do wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 

licencjackie 

  20      20 3 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

Ekonomia 

i finanse 
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K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04  

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych na odpowiednim 

poziomie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Egzamin 

certyfikacyjny 

z języka obcego 

         2 K_U04  

Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 
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Symbole efektów 

uczenia się 

EP, EU 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zarządzanie 

płynnością finansową 

 

 30       30 4 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03  

S3_W05  

S3_U01 

S3_U02 

S3_U03 

S3_U04 

S3_U05 

S3_K01 

S3_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe 

1. Pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie i metody przewidywania jej zagrożenia  

1.1 Istota zarządzania płynnością finansową 

1.2 Statyczne metody pomiaru płynności finansowej - interpretacja i ograniczenia poznawcze 

1.3 Wykorzystanie informacji o przepływach gotówki do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 

1.4 Rynkowa korekta płynności finansowej 
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1.5 Modele oceny zagrożenia niewypłacalnością 

1.6 Analiza ryzyka partnera biznesowego 

 

2. Znaczenie kapitału obrotowego dla stabilności finansowej jednostki gospodarczej 

2.1 Pojęcie kapitału obrotowego, kapitału obrotowego netto i metody jego pomiaru 

2.2 Poziom kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie 

2.3 Strategie zarządzania kapitałem obrotowym  

 

3. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie 

3.1 Cykl obiegu kapitału obrotowego (cykl konwersji gotówki) 

3.2 Ustalanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto 

3.3 Źródła pochodzenia i zasilania kapitału obrotowego  

 

4. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie 

4.1 Całkowity koszt zapasów i jego elementy składowe 

4.2 Optymalna wielkość zamówienia 

4.3 Wielkość zamówienia z uwzględnieniem rabatów "za ilość" 

4.4 Dwuskładnikowy model zapasów 

4.5 Nowe tendencje w zarządzaniu zapasami 

 

5. Metody monitorowania i prognozowania należnościami 
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5.1 Metody oceny należności przedsiębiorstw 

5.2 Sposoby ustalania okresu inkasowania należności 

5.3 Obliczanie wskaźnik cyklu regulowania należności (DSO) na podstawie średniej, dziennej sprzedaży 

5.4 Sposoby ustalania DSOLIFO 

5.5 Ustalanie Best DSO oraz Past Due DSO 

5.6 DSO średnio ważone 

5.7 Prognozowanie należności metodą stałego wzrostu (build-up method) 

5.8 Prognozowanie wpływów gotówkowych ze sprzedaży (roll-forward) 

 

6. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców 

6.1 Strategie polityki kredytowej  

6.2 Instrumenty polityki kredytowej przedsiębiorstwa 

6.3 Metody analizy ryzyka kredytowego (Metoda punktowa, metoda standardu kredytowego) 

6.4 Optymalizacja parametrów polityki kredytowej 

6.5 Zintegrowany system zarządzania kredytem kupieckim 

 

7. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie 

7.1 Motywy utrzymywania gotówki i potrzeba zarządzania gotówką w przedsiębiorstwie 

7.2 Wykorzystanie modelu J. Baumola do optymalizacji gotówki w przedsiębiorstwie 

7.3 Optymalizacja gotówki w przedsiębiorstwie za pomocą modelu Millera-Orra 

7.4 Preliminarz obrotów gotówkowych 
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7.5 Zagospodarowanie wolnej gotówki 

7.6 Analiza punktu krytycznego gotówki (cash breakeven point) 

 

8. Obrót wierzytelnościami, pozyskiwanie bankowych i pozabankowych źródeł finansowania 

8.1 Operacje bankowe 

8.2 Kredyty i gwarancje 

8.3 Rozliczenia pieniężne krajowe i zagraniczne 

8.4 Przelew wierzytelności 

8.5 Faktoring 

8.6 Forfaiting 

8.7 Sekurytyzacja aktywów 

8.8 Cash pooling 

8.9 Fundusze podwyższonego ryzyka 

8.10  Krótkoterminowe papiery dłużne 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, Proj. 

Metody wyceny 

przedsiębiorstw 

 

 30       30 4 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03  

S3_W05  

S3_U01 

Ekonomia 

i finanse 



108 

 

S3_U02 

S3_U03 

S3_U04 

S3_U05 

S3_K01 

S3_K02 

Treści programowe  

1. Definicje wartości i czynniki jej tworzenia  

2. Akty normatywne, uniwersalne zasady oraz funkcje wyceny  

3. Źródła informacji dla potrzeb wyceny  

4. Klasyfikacja metod wyceny (wprowadzenie)  

5. Majątkowe metody wyceny - rodzaje metod, zalety i wady, zakres stosowania  

6. Dochodowe metody wyceny, ich rodzaje oraz zakres stosowania  

7. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF  

7.1 szacowanie wolnych przepływów pieniężnych (FCFF oraz FCFE)  

7.2 szacowanie kosztu kapitału  

7.3 szacowanie zdyskontowanych przepływów pieniężnych i wartości rezydualnej  

8. Metody porównań rynkowych (zastosowanie metod mnożnikowych)  

9. Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw  

10. Niekonwencjonalne metody wyceny przedsiębiorstw – wprowadzenie  
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, Proj. 

Ocena projektów 

inwestycyjnych 

 30       30 4 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03  

S3_W05  

S3_U01 

S3_U02 

S3_U03 

S3_U04 

S3_U05 

S3_K01 

S3_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

1. Wprowadzenie do finansowania i budżetowania projektów rozwojowych finansowanych w formule corporate finance i project 

finance   

a. Istota i rodzaje inwestycji 

b. Decyzje inwestycyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa  

c. Project finance, corporate finance i partnerstwo publiczno-prawnego jako formy realizacji przedsięwzięć rozwojowych 

d. Scenariusze zastosowania kapitału w projektach rozwojowych (źródła kapitału i zasady finansowania przedsięwzięć rozwojowych)  

2. Budżetowanie finansowe projektów rozwojowych  
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a. Etapy procesu budżetowania inwestycji w formule corporate finance i project finance  

b. Dane wejściowe do modelu finansowego w formule corporate finance i project finance 

c. Najczęściej popełniane błędy w założeniach modelu finansowego  

d. Realizacji procesu inwestycyjnego i kontrola wykonania budżetu  

3. Podstawowe zagadnienia oceny projektów inwestycyjnych   

a. Wartość pieniądza w czasie 

b. Struktura i koszt kapitału  

c. Kategoryzacja wolnych przepływów pieniężnych dla projektu inwestycyjnego i algorytmy ich kalkulacji 

d. Wskaźniki obsługi zadłużenia jako mierniki efektywności inwestycji dla kredytodawców 

4. Proste metody oceny efektywności inwestycji  

a. Koszty stałe i ich znaczenie dla podejmowania decyzji inwestycyjnej (próg rentowności dla inwestycji)   

b. Proste stopy zwrotu z inwestycji (ROI i ROE) 

c. Metoda prostego okresu zwrotu – założenie, interpretacja i modyfikacje  

d. Metoda księgowej stopy zwrotu (ARR) – założenia, ograniczenia i wartości poznawcze w porównaniu ze stopą zwrotu z zaangażowanego 

kapitału ROCE   

5. Zaawansowane metody oceny opłacalności projektów rozwojowych - założenia, algorytm, modyfikacje, interpretacja, kryterium 

decyzyjne oraz zalety i wady 

a. Metoda wartości bieżącej netto (NPV) 

b. Metoda skorygowanej wartości zaktualizowanej netto (ANPV) 

c. Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) 

d. Czynnik reinwestycji w metodach oceny opłacalności (MNPV, MIRR) 

e. Wprowadzenie do opcji realnych (ROV) w ocenie projektów inwestycyjnych   

6. Wskaźniki obsługi zadłużenia jako mierniki efektywności inwestycji dla kredytodawców 
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a. roczny wskaźnik obsługi zadłużenia (ADSCR), 

b. wskaźnik pokrycia dla całego okresu spłaty (LLCR), 

c. wskaźnik całkowitej obsługi zadłużenia (PLCR). 

7. Kryteria wyboru alternatywnych projektów rozwojowych o różnych parametrach  

a. Wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich spośród opcji o różnych wartościach nakładów inwestycyjnych 

b. Selekcja projektów o różnych okresach ekonomicznego życia 

c. Wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich o różnych wartościach nakładów inwestycyjnych i różnych okresach ekonomicznego 

życia 

d. Wybór projektów charakteryzujących się różnym ryzykiem i stopami dyskontowymi 

8. Identyfikacja ryzyka w projektach inwestycyjnych i metody jego ograniczenia - wprowadzenie 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, Proj. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 272 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
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: 
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z
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R
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p
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 E
C

T
S

 

Symbole efektów 

uczenia się dla 

specjalności  

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 
 

W
y
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W
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P
ro
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n
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse 

międzynarodowe 

30        30 3 K_W01, 

K_W02  

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie uczestników ze złożonością zagadnień w sferze finansów międzynarodowych. Dotyczy to zarówno skali mikro – 

czyli przedsiębiorstwa, jak i skali makro - czyli gospodarki. Umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania przedsiębiorstw, reprezentujących różne 

branże na jednolitym rynku europejskim, jak również aspektów powiązania polskiej gospodarki z gospodarką światową. Poruszane są na nich 

najistotniejsze fakty mające wpływ na oblicze dzisiejszego świata finansów światowych i funkcjonujących na nim instytucji. Wyjaśniają cele i kierunki 
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transferu kapitałów oraz skutki tych działań. Poruszają i wyjaśniają istniejące problemy oraz możliwe do wystąpienia w nadchodzącej przyszłości 

zagrożenia, mogące mieć niekorzystny wpływ na globalny rynek kapitałowy oraz finansowe rynki o charakterze międzynarodowym.  

  

Główne zagadnienia objęte nauczaniem w ramach przedmiotu: 

3)  Pojęcie finansów międzynarodowych. Finanse międzynarodowe w skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej. 

4)  Skala makroekonomiczna. Finanse państw i regionów. 

  3) Skala mikroekonomiczna. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Jego cele, funkcje, zadania i otoczenie. 

  4) Formy związków ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami na wolnym rynku. Omówienie wybranych rodzajów współpracy 

i powiazań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, między innymi, takimi jak: partycypacja, konsorcjum, syndykat, kartel, korporacja (amerykańska), 

koncern, holding, trust.  

  5) Główne strefy walutowe, aktualnie istniejące, historyczne i mogące powstać w nadchodzącym czasie. Przykłady stref: funta szterlinga, franka 

francuskiego, jena japońskiego, rubla transferowego, yuana chińskiego, rupii indyjskiej, dolara amerykańskiego i euro. 

  6) Funkcjonowanie strefy euro i zagrożenia związane z jej istnieniem. 

  7) Fenomen kryptowalut we współczesnym świecie. Ich geneza, założenia oraz systemy w jakich działają. Częstość występowania, charakterystyka 

i notowania. Przykłady na podstawie: Bitcoin, IOTA, Ethereum, Litecoin, Dash, Monero, Dogecoin, Ripple, NEM, Waves, Decred, ZCASH, Komodo, 

Steem, PIVX.   

  8) Rodzaje ryzyka w międzynarodowych operacjach finansowych. Ryzyko: handlowe, kursowe, kulturowe oraz polityczne. 

  9) Kursy walut oraz operacje walutowe. 

10) Globalizacja rynków finansowych. Geneza, znaczenie i zakres. 

11) Ratingi międzynarodowe państw oraz ich wpływ na gospodarkę oraz warunki działania przedsiębiorstw. Dominująca rola  głównych agencji 

ratingowych na świecie: Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s. Inne agencje ratingowe na świecie i ich znaczenie: A. M. Best, Dominion Bond 

Rating Service, Japan Credit Rating Agency, Malaysian Rating Corporation, BRIC’S Nation Rating Agency.  

12) Transfery kapitałów w skali międzynarodowej. Ich przyczyny oraz skutki. 

13) Rozliczenia międzynarodowe: 

        a) obrót bezdewizowy, 

        b) rozliczenia pieniężne, 

        c) płatności bezpośrednie, 

        d) rozliczenia pośrednie. 

14) Najważniejsze światowe instytucje finansowe. Ich misja, przyczyny i okoliczności powstania, zadania oraz znaczenie. Omówienie: 

a) Europejski Bank Centralny, 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_Credit_Rating_Agency&action=edit&redlink=1
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b) Bank Światowy, 

c) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 

d) Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 

e) Afrykański Bank Rozwoju, 

f) New Development Bank (BRICS Development Bank). 

15) Światowe kryzysy finansowe. Ich klasyfikacja i reperkusje dla gospodarki globalnej, regionów oraz poszczególnych krajów. Zagrożenie nowymi 

rodzajami kryzysów - w tym globalnym resetem walut. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Prawo podatkowe 

30        30 3 K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_U01 

K_U03 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki prawne 

Treści programowe  

1. Istota podatku 

- pojęcie podatku  

- elementy konstrukcji podatku  

- funkcje podatków  

- systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków  
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- system podatkowy  

- zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego 

- pojęcie prawa podatkowego  

- norma prawa podatkowego  

- źródła prawa podatkowego  

- wykładnia prawa podatkowego 

3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, 

zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Podatek dochodowy od osób prawnych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, koszty uzyskania przychodów, podstawa 

opodatkowania, stawki podatku, zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta 

podatkowa) 

4. Podatki pośrednie w Polsce 

- Podatek od towarów i usług (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, podstawa 

opodatkowania, stawki podatkowe, podatek należny i naliczony, rozliczenie podatku VAT, prowadzenie ewidencji, technika poboru) 

- Podatek akcyzowy (podstawa oprawna, przedmiot podatku, podmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatku, obrót wyrobami 

akcyzowymi, znaki akcyzy, technika poboru podatku 

5. Inne podatki i opłaty w Polsce 

- Podatek od gier  

- Podatek rolny  

- Podatek leśny  
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- Podatek od spadków i darowizn  

- Podatek od nieruchomości  

- Podatek od środków transportowych  

- Podatek od czynności cywilnoprawnych 

- Podatek od niektórych instytucji finansowych 

- Podatek od wydobycia niektórych kopalin  

- Opłata skarbowa  

- Opłaty lokalne 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 EP, Proj, SP, T 

 

Społeczna 

odpowiedzialności 

biznesu 

14        14 2 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_U02 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 

Treści programowe  

1. Modele teoretyczne CSR: kontinuum Eellsa, Model Waltona, Piramida Carrolla, Model Carrolla-Schwartza, Hemingway i Maclagana, Jamali, 

Vissera, Ketoli, Portera i Kramera, teoria interesariuszy. 

2. Jakość życia i jakość życia w pracy: pracoholizm, stresy organizacyjne, monotonia i monotypia pracy, krzywa stresu, jakość życia w funkcji 

obciążenia pracą, syndrom wypalenia zawodowego, przypadki śmierci/samobójstw w pracy/spowodowanych pracą, karoshi, praca emoc jami, 
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praca ekstremalna, syndrom toksycznego sukcesu. 

3. Work – life balance: kategorie konfliktów, czynniki zaburzające i budujące WLB, formy programów WLB (elastyczna organizacja czasu pracy, 

telepraca, przerwy w pracy/urlopy, niepełny etat, praca w czasie roku szkolnego, wspólny etat), korzyści wprowadzenia programów WLB (dla 

pracownika, pracodawcy, otoczenia) 

4. Prywatność w organizacji: naruszenia sfery prywatnej pracownika, powody ingerencji w prywatność, ocena ingerencji w prywatność, dress code. 

5. Inicjatywy/programy CSR: Wytyczne OECD, Zasady okrągłego stołu w Caux, kodeks Fair Labor Association, Global Compact, SIGMA Project, 

Responsible Care, Protokół oceny IHA, Business Social Compliance Initiative, Electronic Industry Citizenship Coalition. 

6. Normy/standardy CSR: SA 8000, rodzina norm AA 1000, ISO 26000, Rodzina standardów Fairtrade, Rodzina standardów Global GAP, Rodzina 

standardów FSC, Rodzina standardów MSC. 

7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu: rozwój zrównoważony (zasady, zarys koncepcji), Systemy Zarządzania Środowiskowego wg ISO 

14001, System EMAS, Life Cycle Assessment (podseria ISO 14040), etykietowanie środowiskowe I i II typu (podseria ISO 14020).  

8. Raportowanie niefinansowe i społecznie odpowiedzialne: COP UN, International Integrated Reporting Framework, GRI standards, 

rachunkowość społecznie odpowiedzialna.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 EP, SP 

Gra biznesowa  
   14     14 1  Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

K_W02 

K_W05 

K_U02 

K_U06 

K_K01 

K_K02 
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K_K03 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, GD 

Konwersatorium 

English 

 14       14 2 K_U04 i inne efekty 

kierunkowe  - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu 

(konwersatorium). 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Zajęcia do wyboru 2 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć do 

wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Seminarium 

licencjackie 

  20      20 9 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

 

Praktyki 

        60 2 K_U01 i inne efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od  miejsca / stanowiska 

praktyki, wybrane 

spośród: K_W02, K_W04, 

K_W05, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U06, K_K01, K_K02, 

K_K03  

Ekonomia 

i finanse 
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Treści programowe  

W zależności od stanowiska: 

- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 

- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 

- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  

- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 

- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli, 

- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności 

za powierzone zadania, 

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 

 

Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cyw ilnoprawnych, 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub organizowana przez uczelnię działalności na rzecz 

Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę 

dokumentów.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Analiza 

ekonomiczno-

finansowa 

przedsiębiorstwa 

 

 

 15       15 2 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03  

S3_W05  

S3_U01 

Ekonomia 

i finanse 
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S3_U02 

S3_U03 

S3_U04 

S3_U05 

S3_K01 

S3_K02 

Treści programowe  

 

1. Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstw komercyjnych i organizacji gospodarczych non- profit. 

Istota i różnice w użyciu specjalnych instrumentów analitycznych wobec tych podmiotów gospodarczych. 

2. Kryteria klasyfikacji analiz techniczno- produkcyjnych i finansowych oraz obszary ich zastosowania w praktyce gospodarczej. 

3. Organizacja procesu prac analitycznych, źródła informacji wykorzystywane w analizach i użyteczność raportów analitycznych 

w przygotowaniu decyzji menedżerskich. 

4. Wykorzystywane metody w sporządzaniu i opracowywaniu analiz ekonomiczno - finansowych. 

5. Korzyści wynikające z zastosowania wskaźników ekonomicznych w analizach finansowo-ekonomicznych oraz sporządzaniu oceny 

przedsiębiorstwa. 

6. Metody oraz sposoby wstępnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Najważniejsze symptomy pogarszającej się sytuacji 

ekonomicznej przedsiębiorstwa. 

7. Obszary zastosowania rozwiniętej (wskaźnikowej) analizy oraz oceny finansowej przedsiębiorstwa. 

8. Metody analizy produkcji (wyroby i usługi) oraz określenia jakości produktu. 

9. Ocena poziomu kosztów w firmie. Analiza kosztów alternatywnych i outrourcingu. 

10. Badanie oraz ocena stanu posiadania i wykorzystania majątku trwałego w przedsiębiorstwie. 

11. Gospodarka materiałowa w firmie oraz jej analiza i ocena. 
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12. Analiza i ocena stanu, struktury i wykorzystania czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwie. 

13. Badanie efektywności projektów rozwojowych w firmie. 

14. Projektowanie kompleksowych systemów oceny w złożonych organizacjach gospodarczych. 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T   

 

Komputerowe 

wspomaganie 

rachunkowości 

 15       15 2 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03 

S3_U01 

S3_U02 

S3_U03 

S3_U04 

S3_K01 

S3_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

1. Funkcjonalność modułów finansowo-księgowych w systemach informatycznych. Przedstawienie zasad funkcjonowania programu finansowo- 

księgowego Symfonia. 

2. Zakładanie nowej firmy i przygotowanie programu do pracy: ustawienia administracyjne i merytoryczne. 

3. Zakładanie ksiąg rachunkowych jednostki gospodarczej, modyfikacja planu kont, definiowanie układów bilansu i rachunku zysków i strat. 

4. Zakładanie Kartotek i ich obsługa. Wprowadzanie bilansu otwarcia oraz obrotów rozpoczęcia. 

5. Ewidencja danych. Charakterystyka poszczególnych typów dokumentów: dokument prosty, faktura zakupu, sprzedaży, wyciąg bankowy, raport 
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kasowy. 

6. Obsługa rejestrów VAT. i Sporządzanie deklaracji podatkowych. 

7. Rozrachunki krajowe. Obsługa rozrachunków w dokumencie. Rozrachunki w różnych typach dokumentów. Przeglądanie rozrachunków. 

Łączenie transakcji. Kompensata. 

8. Rozrachunki zagraniczne. Parametry operacji walutowych. Dokumenty walutowe: DEX, DIM. Dokumenty w obrocie wewnątrzwspólnotowym. 

Rozliczenia transakcji walutowych. 

9. Zestawienia danych. Obroty i zapisy konta. Bilans i rachunek zysków i strat. Sprawdzanie prawidłowości wygenerowanego sprawozdania 

finansowego: RZiS. 

10. Procedury zamykania okresów sprawozdawczych: księgowanie dokumentów, zamykanie miesiąca i roku oraz otwierania nowego roku 

obrotowego. 

11. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przygotowanie prezentacji wyników w postaci wykresów przy wykorzystaniu możliwości 

modułu Analizy Finansowe 

Program realizowany przy wykorzystaniu oprogramowania firmy Sage Symfonia 2.0 Finanse i księgowość 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Proj 

Bankowość 

inwestycyjna  

 

 

 

 15       15 2 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03 

S3_W05 

S3_U01 

S3_U02 

S3_U03 

S3_U04 

Ekonomia 

i finanse 
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S3_U05 

S3_K01  

S3_K02 

Treści programowe  

 

 

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez wyposażenie go w narzędzia niezbędne do prowadzenia prac 

z zakresu bankowości inwestycyjnej. 

W ramach zajęć studenci prace analityczne z wykorzystaniem danych dostępnych w bazach danych finansowych. 

Omawiane będą m.in. następujące zagadnienia: 

1. Działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej, przegląd rynków finansowych 

2. Zastosowanie mechaniki i technik wyceny 

3. Modelowanie finansowe i kompleksowa analiza wyceny 

4. Rynki kapitału udziałowego (Equity Capital Markets) 

5. Rynki kapitałów dłużnych (Debt Capital Markets) 

6. Wstępna oferta publiczna (Initial Public Offer) 

7. Fuzje i przejęcia (Mergers & Aquisitions) 

8. Finansowanie przy pomocy dźwigni (Leveraged Buy Out) 

9. Bank inwestycyjny 

10. Fundusz hedgingowy 

11. Produkty ustrukturyzowane 

12. Zaawansowane produkty inwestycyjne 

13. Praktyczne przykłady 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Biznes plan 

 15       15 2 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03 

S3_W04 

S3_W05 

S3_U01 

S3_U02 

S3_U03 

S3_U05 

S3_U06 

S3_K01 

S3_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

 

1. Istota i zastosowania biznes planu w przedsiębiorstwie 

2. Zasady konstruowania biznes planu 

3. Układ i zawartość głównej części biznes planu 

4. Założenia projektowe w tworzeniu biznes planu 

5. Narzędzia wykorzystywane w procesie tworzenia części finansowej biznes planu 

6. Ocena ryzyka finansowego projektów gospodarczych 
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7. Realizacja biznes planu tworzenia małego przedsiębiorstwa usługowego – studium przypadku 

8. Realizacja biznes planu tworzenia małego przedsiębiorstwa handlowego – studium przypadku 

9. Realizacja biznes planu tworzenia małego przedsiębiorstwa produkcyjnego – studium przypadku 

10. Realizacja biznes planu rozbudowy przedsiębiorstwa – studium przypadku 

11. Ocena jakości biznes planu 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 256 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817  
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dla specjalności: Podatki i finanse publiczne 

 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

z
a

ję
ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 

uczenia się dla 

specjalności  

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 
W

y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse publiczne 

14   30     44 5 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01  

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_U06 

Nauki prawne  
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K_K01 

K_K03 

Treści programowe  

1. Teorie finansów publicznych (z uwzględnieniem roli i zadań państwa oraz budżetu i podejścia do kwestii równowagi budżetowej)  

2. Charakterystyka finansów publicznych  

- pojęcie i funkcje finansów publicznych  

- dobra i usługi publiczne oraz społeczne 

3. Elementy teorii wyboru publicznego  

4. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych  

5. Budżet państwa 

- procedura budżetowa 

- ustawa budżetowa i jej składniki  

6. Charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków budżetu państwa  

- struktura działowa i rodzajowa wydatków budżetu państwa 

- wydatki publiczne a polityka społeczna  

- zabezpieczenie społeczne  

- ubezpieczenia społeczne  

- świadczenia społeczne  

- usługi społeczne  

- problematyka inwestycji w człowieka  

- rola trzeciego sektora w finansowaniu zadań społecznie użytecznych  

- problem sztywności wydatków publicznych  
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- zadaniowy układ budżetu  

7. Struktura dochodów budżetu państwa.  

- charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje dochodów budżetu państwa  

- charakterystyka i rodzaje danin publicznych 

- analiza struktury podatkowych dochodów budżetu  

- analiza struktury niepodatkowych dochodów budżetu   

8. Problem deficytu budżetowego w Polsce  

- pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego 

- przyczyny i skutki nierównowagi budżetowej  

- deficyt budżetowy a deficyt sektora finansów publicznych 

- analiza poziomu i źródeł finansowania deficytu budżetowego 

9. Dług publiczny w Polsce.  

- pojęcie i rodzaje długu publicznego.  

- przyczyny powstawania zadłużenia publicznego.  

- strategia zarządzania długiem publicznym 

10. Finanse samorządu terytorialnego  

- Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego 

-  Indywidualny wskaźnik zadłużenia  

- budżet zadaniowy 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 
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Ekonomia 

międzynarodowa 

14   30     44 5 K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe 

1. Megatrendy we współczesnym świecie   

a. globalizacja, 

b. regionalizacja gospodarki 

2. Teorie wymiany międzynarodowej  

a. klasyczne, 

b. neotechnologiczne, 

c. neoczynnikowe, 

d. eklektyczne etc. 

3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  

a. warunki, formy i kierunki przepływu kapitału, 

b. przepływ innowacji i technologii,  

c. zagraniczne inwestycje bezpośrednie,  

d. zagraniczne inwestycje portfelowe,  
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e. inwestycje zagraniczne w Polsce; 

4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   

5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 

a. polityka ekonomiczna i instrumenty oddziaływujące na wszystkie podmioty gospodarcze;  

b. polityka handlowa i instrumenty odziaływujące na podmioty biorące udział w wymianie międzynarodowej: 

i. taryfowe,  

ii. parataryfowe  

iii. pozataryfowe;  

6. Międzynarodowy system walutowy  

a. pieniądz międzynarodowy i jego funkcje,  

b. system waluty złotej,  

c. system z Bretton Woods,  

d. współczesny międzynarodowy system walutowy,  

e. Europejski System Walutowy,  

f. system walutowy w Polsce; 

7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  

8. Międzynarodowe stosunki finansowe  

a. kurs walutowy, podstawowe teorie kursu walutowego,  

b. rynek walutowy – uczestnicy i funkcje;  

c. wymienialność waluty;  

d. międzynarodowy rynek finansowy: mechanizmy, główni uczestnicy, podstawowe aktywa finansowe  
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9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  

a. bilans płatniczy i jego struktura,  

b. zasady sporządzania i analizy bilansu płatniczego,  

c. przyczyny nierównowagi i sposoby równoważenia bilansu płatniczego,  

10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T, Proj. 

Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć do 

wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 

licencjackie 

  20      20 3 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

Ekonomia 

i finanse 



133 

 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04  

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych na odpowiednim 

poziomie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Egzamin 

certyfikacyjny 

z języka obcego 

         2 K_U04  

Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, EU 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Administracja 

skarbowa  

 30       30 4 S4_W01 

S4_W02 

S4_W04 

S4_W05 

S4_U01 

S4_U02 

S4_U03 

S4_U04 

S4_U05 

S4_K01 

S4_K02 

Nauki prawne  

Treści programowe:  

I. Administracja skarbowa w systemie administracji publicznej  

1. Administracja w systemie administracji rządowej 

2. Współdziałanie administracji skarbowej z innymi podmiotami publicznymi 

3. Funkcje kontrolne, reglamentacyjne, ochronne, informacyjne i analityczne administracji skarbowej  
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II. Administracja skarbowa jako urząd administracji publicznej i pracodawca 

1. Ustrój organów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) 

2. Izby administracji skarbowej, urzędy celno-skarbowe, urzędy skarbowe  

3. Zadania i kompetencje organów administracji skarbowej 

4. Status funkcjonariusza KAS 

 

III. Metody i formy działania administracji skarbowej 

1. Obsługa dużych podatników (standardy obsługi klientów kluczowych) 

2. Jednolita informacja podatkowa i celna oraz indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego 

3. Zapobieganie przestępczości  

4. Uprawnienia do pozyskiwania i przetwarzania informacji objętych ochroną prawną  

5. Kontrola celno skarbowa i audyt 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T, PP 

Ekonomia sektora 

publicznego 

 30       30 4 S4_W01 

S4_W03 

S4_W05 

S4_U02 

S4_U05 

S4_U06 

S4_K01 

Ekonomia 

i finanse 
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S4_K02 

Treści programowe  

Program obejmuje omówienie funkcji sektora publicznego w nowoczesnej gospodarce rynkowej, funkcje i metody tworzenia budżetu państwa i innych 

instytucji sektora publicznego, teorię wydatków publicznych, teorię i zasady polityki podatkowej, omówienie struktury sektora publicznego 

we współczesnej gospodarce. 

 

Tematy:  

1. Funkcje sektora publicznego: dobra publiczne i społeczne; zakres sektora publicznego;  

2. Co to jest budżet państwa;  

3. Dochody – przychody, wydatki – rozchody;  

4. Deficyt i obsługa długu publicznego;  

5. Dochody i wydatki budżetu;  

6. Zadania i funkcje budżetu a problem reformy finansów publicznych;  

7. Podatki jako główne zasilenie budżetu centralnego i budżetów lokalnych;  

8. Makroekonomiczne funkcje podatków a redystrybucja siły nabywczej;  

9. Ekonomiczne konsekwencje podatków majątkowych;  

10. Funkcje i skutki podatku VAT;  

11. Indywidualny podatek dochodowy a problem progresji;  

12. Opodatkowanie zysków z kapitału i wpływ opodatkowania na oszczędności;  

13. Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw;  

14. Znaczenie ulg podatkowych;  

15. Kwestia prorodzinności podatku;  
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16. Reformy podatkowe i ich skutki;  

17. Wybrane zagadnienia lokalnego sektora publicznego;  

18. Wybrane zagadnienia instytucji sektora publicznego. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP 

Finanse samorządu 

terytorialnego 

 30       30 4 S4_W01 

S4_W02 

S4_W03 

S4_W04 

S4_W05 

S4_U01 

S4_U02 

S4_U03 

S4_U04 

S4_U05 

S4_K01 

S4_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

1. Sektor samorządowy jako element sektora finansów publicznych. Decentralizacja finansów publicznych 

2. Podstawy prawne finansów jednostek samorządu terytorialnego (Konstytucji RP i EKST) 

3. Pojęcie budżetu samorządowego. Funkcje budżetu. Konstrukcja budżetu. Zasady budżetowe 
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4. Procedura budżetowa 

5. WPF (wieloletnia prognoza finansowa) – jej znaczenie i konsekwencje 

6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli 

7. Źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego – rodzaje, charakterystyka, znaczenie 

8. Władztwo podatkowe jednostki samorządu terytorialnego. Podatki i opłaty lokalne 

9. Subwencje ogólne i dotacje celowe jako źródła zewnętrznego zasilania jednostek samorządu terytorialnego – zasady subwencjonowania 

i dotowania samorządu 

10. Środki europejskie dla samorządów 

11.Wydatki jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

12.Zasady gospodarki finansowej jednostek pomocniczych w samorządzie terytorialnym 

13.Podstawy gospodarki finansowej związków komunalnych i związków metropolitalnych 

14.Dług i deficyt jednostki samorządu terytorialnego. Pojęcia i źródła finansowania 

15.Indywidualny wskaźnik zadłużenia 

16.Nadzór nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego. Kontrola i audyt w jednostkach samorządu terytorialnego 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 272 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 

 
 
 
 
 
 



139 

 

Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 
 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

z
a

ję
ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 

uczenia się dla 

specjalności  

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 
 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse 

międzynarodowe 

30        30 3 K_W01 

K_W02  

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie uczestników ze złożonością zagadnień w sferze finansów międzynarodowych. Dotyczy to zarówno skali mikro – 

czyli przedsiębiorstwa, jak i skali makro - czyli gospodarki. Umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania przedsiębiorstw, reprezentujących różne 

branże na jednolitym rynku europejskim, jak również aspektów powiązania polskiej gospodarki z gospodarką światową. Poruszane są na nich 

najistotniejsze fakty mające wpływ na oblicze dzisiejszego świata finansów światowych i funkcjonujących na nim instytucji. Wyjaśniają cele i kierunki 

transferu kapitałów oraz skutki tych działań. Poruszają i wyjaśniają istniejące problemy oraz możliwe do wystąpienia w nadchodzącej przyszłości 
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zagrożenia, mogące mieć niekorzystny wpływ na globalny rynek kapitałowy oraz finansowe rynki o charakterze międzynarodowym.  

  

Główne zagadnienia objęte nauczaniem w ramach przedmiotu: 

1) Pojęcie finansów międzynarodowych. Finanse międzynarodowe w skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej. 

2)  Skala makroekonomiczna. Finanse państw i regionów. 

  3) Skala mikroekonomiczna. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Jego cele, funkcje, zadania i otoczenie. 

  4) Formy związków ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami na wolnym rynku. Omówienie wybranych rodzajów współpracy 

i powiazań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, między innymi, takimi jak: partycypacja, konsorcjum, syndykat, kartel, korporacja (amerykańska), 

koncern, holding, trust.  

  5) Główne strefy walutowe, aktualnie istniejące, historyczne i mogące powstać w nadchodzącym czasie. Przykłady stref: funta szterlinga, franka 

francuskiego, jena japońskiego, rubla transferowego, yuana chińskiego, rupii indyjskiej, dolara amerykańskiego i euro. 

  6) Funkcjonowanie strefy euro i zagrożenia związane z jej istnieniem. 

  7) Fenomen kryptowalut we współczesnym świecie. Ich geneza, założenia oraz systemy w jakich działają. Częstość występowania, charakterystyka 

i notowania. Przykłady na podstawie: Bitcoin, IOTA, Ethereum, Litecoin, Dash, Monero, Dogecoin, Ripple, NEM, Waves, Decred, ZCASH, Komodo, 

Steem, PIVX.   

  8) Rodzaje ryzyka w międzynarodowych operacjach finansowych. Ryzyko: handlowe, kursowe, kulturowe oraz polityczne. 

  9) Kursy walut oraz operacje walutowe. 

10) Globalizacja rynków finansowych. Geneza, znaczenie i zakres. 

11) Ratingi międzynarodowe państw oraz ich wpływ na gospodarkę oraz warunki działania przedsiębiorstw. Dominująca rola głównych agencji 

ratingowych na świecie: Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s. Inne agencje ratingowe na świecie i ich znaczenie: A. M. Best, Dominion Bond 

Rating Service, Japan Credit Rating Agency, Malaysian Rating Corporation, BRIC’S Nation Rating Agency.  

12) Transfery kapitałów w skali międzynarodowej. Ich przyczyny oraz skutki. 

13) Rozliczenia międzynarodowe: 

        a) obrót bezdewizowy, 

        b) rozliczenia pieniężne, 

        c) płatności bezpośrednie, 

        d) rozliczenia pośrednie. 

14) Najważniejsze światowe instytucje finansowe. Ich misja, przyczyny i okoliczności powstania, zadania oraz znaczenie. Omówienie: 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_Credit_Rating_Agency&action=edit&redlink=1
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a) Europejski Bank Centralny, 

b) Bank Światowy, 

c) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 

d) Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 

e) Afrykański Bank Rozwoju, 

f) New Development Bank (BRICS Development Bank). 

15) Światowe kryzysy finansowe. Ich klasyfikacja i reperkusje dla gospodarki globalnej, regionów oraz poszczególnych krajów. Zagrożenie nowymi 

rodzajami kryzysów - w tym globalnym resetem walut. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Prawo podatkowe 

30        30 2 K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_U01 

K_U03 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki prawne 
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Treści programowe  1.. Istota podatku 

- pojęcie podatku  

- elementy konstrukcji podatku  

- funkcje podatków  

- systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków  

- system podatkowy  

- zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego 

- pojęcie prawa podatkowego  

- norma prawa podatkowego  

- źródła prawa podatkowego  

- wykładnia prawa podatkowego 

3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, 

zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Podatek dochodowy od osób prawnych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, koszty uzyskania przychodów, podstawa 

opodatkowania, stawki podatku, zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta podatkowa) 

4. Podatki pośrednie w Polsce 

- Podatek od towarów i usług (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, podstawa 

opodatkowania, stawki podatkowe, podatek należny i naliczony, rozliczenie podatku VAT, prowadzenie ewidencji, technika poboru) 

- Podatek akcyzowy (podstawa oprawna, przedmiot podatku, podmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatku, obrót wyrobami 

akcyzowymi, znaki akcyzy, technika poboru podatku 
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5. Inne podatki i opłaty w Polsce 

- Podatek od gier  

- Podatek rolny  

- Podatek leśny  

- Podatek od spadków i darowizn  

- Podatek od nieruchomości  

- Podatek od środków transportowych  

- Podatek od czynności cywilnoprawnych 

- Podatek od niektórych instytucji finansowych 

- Podatek od wydobycia niektórych kopalin  

- Opłata skarbowa  

- Opłaty lokalne 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 EP, Proj, SP, T 

 

Społeczna 

odpowiedzialności 

biznesu 

14        14 2 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_U02 

K_U06 

K_K01 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 
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K_K02 

K_K03 

Treści programowe  

1. Modele teoretyczne CSR: kontinuum Eellsa, Model Waltona, Piramida Carrolla, Model Carrolla-Schwartza, Hemingway i Maclagana, Jamali, 

Vissera, Ketoli, Portera i Kramera, teoria interesariuszy. 

2. Jakość życia i jakość życia w pracy: pracoholizm, stresy organizacyjne, monotonia i monotypia pracy, krzywa stresu, jakość życia w funkcji 

obciążenia pracą, syndrom wypalenia zawodowego, przypadki śmierci/samobójstw w pracy/spowodowanych pracą, karoshi, praca emoc jami, praca 

ekstremalna, syndrom toksycznego sukcesu. 

3. Work – life balance: kategorie konfliktów, czynniki zaburzające i budujące WLB, formy programów WLB (elastyczna organizacja czasu pracy, 

telepraca, przerwy w pracy/urlopy, niepełny etat, praca w czasie roku szkolnego, wspólny etat), korzyści wprowadzenia programów WLB (dla 

pracownika, pracodawcy, otoczenia) 

4. Prywatność w organizacji: naruszenia sfery prywatnej pracownika, powody ingerencji w prywatność, ocena ingerencji w prywatność, dress code. 

5. Inicjatywy/programy CSR: Wytyczne OECD, Zasady okrągłego stołu w Caux, kodeks Fair Labor Association, Global Compact, SIGMA Project, 

Responsible Care, Protokół oceny IHA, Business Social Compliance Initiative, Electronic Industry Citizenship Coalition. 

6. Normy/standardy CSR: SA 8000, rodzina norm AA 1000, ISO 26000, Rodzina standardów Fairtrade, Rodzina standardów Global GAP, Rodzina 

standardów FSC, Rodzina standardów MSC. 

7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu: rozwój zrównoważony (zasady, zarys koncepcji), Systemy Zarządzania Środowiskowego wg ISO 

14001, System EMAS, Life Cycle Assessment (podseria ISO 14040), etykietowanie środowiskowe I i II typu (podseria ISO 14020).  

8. Raportowanie niefinansowe i społecznie odpowiedzialne: COP UN, International Integrated Reporting Framework, GRI standards, 

rachunkowość społecznie odpowiedzialna.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 EP, SP 

Gra biznesowa  

   14     14 1 K_W02 

K_W05 

K_U02 

K_U06 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 
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K_K01 

K_K02 

K_K03 

Treści programowe  

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego 

i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 

Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, finansów, psychologii, 

zarządzania strategicznego oraz marketingu. 

Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Po każdej rundzie 

następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. W zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także 

pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 

Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty 

podczas rozgrywki. 

Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań oraz ich wpływu na wynik 

końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, GD 

Konwersatorium 

English 

 14       14 2 K_U04 i inne efekty 

kierunkowe  - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu 

(konwersatorium). 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Zajęcia do wyboru 2 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć 

do wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i finanse lub 

Nauki prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 

licencjackie 

  20      20 9 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 
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Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

Praktyki 

        60 2 K_U01 i inne efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od  miejsca / stanowiska 

praktyki, wybrane 

spośród: K_W02, K_W04, 

K_W05, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U06, K_K01, K_K02, 

K_K03  

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

W zależności od stanowiska: 

- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 

- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 

- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  

- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 

- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli, 

- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności 

za powierzone zadania, 

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 

 

Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cyw ilnoprawnych, 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub organizowana przez uczelnię działalności na rzecz 

Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę 



148 

 

dokumentów.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zarządzanie 

publiczne  

 

 15       15 2 S4_W01 

S4_W02  

S4_W03 

S4_W05 

S4_U02 

S4_U05 

S4_U06 

S4_K01 

S4_K03 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości  

Treści programowe  

Celem zajęć jest poznanie istoty, celów i zasad funkcjonowania organizacji publicznych, zakresu ich działania i powiązania z innymi podmiotami oraz 

czynników warunkujących sprawne zarządzanie tymi organizacji. Student powinien opanować wiedzę, która będzie przydatna w funkcjonowaniu 

organizacji publicznych oraz umieć rozwiązywać praktyczne problemy związane z kierowaniem organizacją publiczną. Wykład obejmuje następujące 

zagadnienia: 

1. Sektor publiczny – istota, zakres i funkcje; 

2. Organizacje publiczne – istota i uwarunkowania działalności;  

3. Istota i charakterystyka zarządzania publicznego;  
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4. Wymiar strategiczny i operacyjny zarządzania publicznego; 

5. Analiza strategiczna i przygotowanie strategii w organizacjach publicznych; 

6. Obszary i zasady zarządzania strategicznego w organizacjach publicznych;  

7. Wdrażanie strategii organizacji publicznych; 

8. Zarządzanie partnerstwem publiczno-prywatnym.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP 

Postępowanie 

administracyjne 

 

 15       15 2 S4_W01 

S4_W02 

S4_W04 

S4_W05 

S4_U01 

S4_U02 

S4_U03 

S4_U04 

S4_U05 

S4_K01 

S4_K02 

Nauki prawne 

Treści programowe  
I. Sprawy indywidualne obywateli i przedsiębiorców w urzędzie uzyskują status sprawy administracyjnej rozpatrywanej jest w drodze postępowania 

zwanego jurysdykcyjnym. Przedmiot przedstawia naturę i sposoby działania administracji publicznej jako istotnego czynnika procesów społecznych 

i gospodarczych.  
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1. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego. Zasady ogólne postępowania administracyjnego 

2. Uczestnicy postępowania administracyjnego 

3. Stadia postępowania administracyjnego i czynności procesowe w toku postępowania 

4. Decyzja jako forma rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej. Postanowienie. Ugoda w postępowaniu administracyjnym 

5. Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji i poza tokiem instancji. Odwołanie, zażalenie i tryby nadzwyczajne 

 

II. Obywatele i przedsiębiorcy mają istotny wpływ na bieżące działanie administracji publicznej w innych formach niż jurysdykcyjne. Są one związane 

z tzw. procedurami niejurysdykcyjnymi oraz kontrolą sądową działań administracji.  

1. Postępowanie skargowe, wnioskowe i petycyjne 

2. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń 

3. Pozostałe postępowania szczególne 

4. Postępowanie egzekucyjne w administracji publicznej 

5. Postępowanie sądowo-administracyjne przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T,  PP 

Postępowanie 

podatkowe 

 

 

 

 15       15 2 S4_W01 

S4_W02 

S4_W04 

S4_W05 

S4_U01 

S4_U02 

Nauki prawne 
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S4_U03 

S4_U04 

S4_U05 

S4_K01 

S4_K02 

Treści programowe  

 

 

1.Wstęp. Ordynacja podatkowa - Zasady ogólne 

2.Strona. Pełnomocnictwo. Załatwianie spraw 

3.Doręczenia. Wezwania. Przywrócenie terminu 

4. Wszczęcie postępowania i zawieszenie postępowania 

5. Dowody 

6. Rozprawa 

7. Decyzje i postanowienia 

8. Odwołania i zażalenia 

9. Wykonanie decyzji 

10. Wznowienie postępowania 

11. Stwierdzenie nieważności decyzji 

12. Uchylenie, zmiana i wygaśnięcie decyzji 

13. Czynności sprawdzające 

14. Kontrola podatkowa 

15.Tajemnica skarbowa 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, PP 

Kontrola 

wewnętrzna 

 15       15 2 S4_W01 

S4_W02 

S4_W05 

S4_U01 

S4_U02 

S4_U03 

S4_U04 

S4_U05 

S4_K01 

S4_K02 

Nauki 

o zarzadzaniu 

i jakości  

Treści programowe  

 

 

1. System kontroli wewnętrznej: 

a. pojęcie, cel i zadania kontroli wewnętrznej  

b. przedmiot, zakres i etapy procesu kontroli oraz jej organizacja, 

c. metody, techniki i procedury kontroli wewnętrznej  

d. kontrola wewnętrzna a ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej 

e. ustalenia kontrolne i postępowanie pokontrolne 

f. kontrola wewnętrzna jako instrument wspomagający zarządzanie 

2. Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej a jakość ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych: 
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a. związek kontroli wewnętrznej z rachunkowością, 

b. kontrolne funkcje rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 

c. elementy i instrumenty kontroli wewnętrznej dla zapewnienia rzetelności ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej, 

d. dokumentowanie zdarzeń w rachunkowości 

e. znaczenie i procedury inwentaryzacji  

f. kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym. 

3. Wykorzystanie systemów kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorców.  

4. Testy zgodności, sprawności i bezpieczeństwa systemu.  

5. Ocena elementów systemu kontroli wewnętrznej  

6. Komunikacja w zakresie 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 256  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 

Procentowy udział liczby 

punktów ECTS w łącznej 

liczbie punktów  

ECTS dla każdej 

z dyscyplin 

Nauki Społeczne  Ekonomia i finanse 56% 

Nauki o zarządzaniu i jakości  24% 

Nauki prawne  7% 

Uwaga: udział średniej (po wszystkich specjalnościach) liczby punktów ECTS w 180 ECTS, bez uwzględnienia przedmiotów: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ochrona 

własności intelektualnej, Języka Obcego, Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistycznych, Zajęć do wyboru, Konwersatorium  English”. 

 

 



Załącznik nr 39 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 140 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

zarządzanie finansami i rachunkowość 

nazwa kierunku studiów zarządzanie finansami i rachunkowość 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Financial Management and Accounting 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia niestacjonarne (wieczorowe) 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać 
w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia 

112 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 

9 
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5 ECTS) 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne Ekonomia i finanse  55% Ekonomia i finanse 

Nauki społeczne Nauki o zarządzaniu i jakości 35%  

Nauki społeczne Nauki prawne 10%  

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 

Sposoby 

weryfikacji 

efektów 

uczenia się 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 

stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą 

rachunkowości w organizacjach gospodarczych w zakresie dyscypliny 

ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu 

i jakości, nauki prawne), w szczególności dla zarządzania finansami 

i rachunkowości.  

P6S_WG Zakres i głębia 

 

 

K_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące 

działalności finansowej różnych typów organizacji i wykorzystuje teorię 

ekonomii i finansów i dyscyplin uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, 

nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów 

związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, 

zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych.  

P6S_WG Zakres i głębia 

 

K_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne 

dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.  

P6S_WG Zakres i głębia 

 

K_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne dotyczące 

funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.  

P6S_WG Zakres i głębia 
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K_W05 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, 

społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ 

na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej 

gospodarki, w tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego. 

P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

 

K_W06 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady tworzenia i rozwoju różnych 

form przedsiębiorczości.  

P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz dyscyplin 

uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) 

do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych 

z decyzjami finansowymi w organizacji  i zarządzaniem instytucjami 

finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące 

metody. 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 

problemy i wykonywane zadania 

 

 

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, 

społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na 

decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości 

gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 

problemy i wykonywane zadania 

 

K_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy 

i raporty dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, 

zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz 

komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując 

narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie 

i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 

w środowisku naukowym i posługiwanie się 

językiem obcym 

K_U04 

 

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu 

opisu Kształcenia Językowego.  

P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie 

i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 

w środowisku naukowym i posługiwanie się 

językiem obcym 
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K_U05 

 

Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  

 

 P6S_UO Organizacja pracy / planowanie i praca 

zespołowa 

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji. P6S_UU Uczenie się / planowanie własnego 

rozwoju i rozwoju innych osób 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 

z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem 

instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych. 

P6S_KK Oceny / krytyczne podejście 

 

 

K_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P6S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie 

zobowiązań społecznych i działanie na rzecz 

interesu publicznego 

 K_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój 

etosu 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K - dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 

kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 

na poziomie 4 
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Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 

Nazwa specjalności: RACHUNKOWOŚĆ W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH 

Symbol efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 

zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą rachunkowości 

w organizacjach gospodarczych w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz 

w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne).  

K_W01 

 

S1_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki odnoszące się 

do rachunkowości w organizacjach gospodarczych.    

K_W02 

 

S1_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne odnoszące 

się do rachunkowości w organizacjach gospodarczych. 

K_W03 

S1_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne odnoszące się 

do rachunkowości w organizacjach gospodarczych. 

K_W04 

S1_W05 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, 

społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ 

na prowadzenie rachunkowości w organizacjach gospodarczych. 

K_W05 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz dyscyplin 

uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, 

diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem 

rachunkowości w organizacjach gospodarczych, stosując właściwy dobór źródeł oraz 

przystosowując istniejące metody. 

K_U01 

S1_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 

polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na prowadzenie 

rachunkowości w organizacjach gospodarczych, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S1_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące 

rachunkowości w organizacjach gospodarczych oraz komunikatywnie je prezentować, 

także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 

 

S1_U04 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową. K_U05 

S1_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji. K_U06 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 

z prowadzeniem rachunkowości w organizacjach gospodarczych. 

K_K01 

S1_K02 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych z prowadzeniem 

rachunkowości w organizacjach gospodarczych. 

K_K03 

 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 

Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI  

Symbol efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 

zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą zarządzania 

instytucjami finansowymi w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz 

w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne). 

K_W01 

 

S2_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące  

zarządzania instytucjami finansowymi.  

K_W02 

 

S2_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne odnoszące 

się do zarządzania instytucjami finansowymi.  

K_W03 

S2_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne odnoszące się K_W04 
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do zarządzania instytucjami finansowymi.  

S2_W05 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, 

społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ 

na zarządzanie instytucjami finansowymi.  

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplin 

uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, 

diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem instytucjami 

finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. 

K_U01 

S2_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 

polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na zarządzanie 

instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S2_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące  

zarządzania instytucjami finansowymi oraz komunikatywnie je prezentować, także 

w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 

 

S2_U04 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  K_U05 

S2_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji. K_U06 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 

z zarządzaniem instytucjami finansowymi.  

K_K01 

S2_K02 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych z zarządzaniem 

instytucjami finansowymi.  

K_K03 

 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 

Nazwa specjalności: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 

Symbol efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 

zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą zarządzania 

finansami w przedsiębiorstwie w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz 

w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne). 

K_W01 

 

S3_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące  

zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.  

K_W02 

 

S3_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne odnoszące 

się do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.  

K_W03 

S3_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne odnoszące się 

do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.  

K_W04 



11 

 

S3_W05 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, 

społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ 

na zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie.   

K_W05 

 

 

 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplin 

uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne)  do rozpoznawania, 

diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem finansami 

w przedsiębiorstwie, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące 

metody. 

K_U01 

S3_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 

polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na zarządzanie finansami 

w przedsiębiorstwie, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S3_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące  

zarządzania finansami w przedsiębiorstwie  oraz komunikatywnie je prezentować, 

także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 

 

S3_U04 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  K_U05 

S3_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji. K_U06 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 

z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie .  

K_K01 

S3_K02 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych z zarządzaniem 

finansami w przedsiębiorstwie.  

K_K03 

 

 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 

Nazwa specjalności: PODATKI I FINANSE PUBLICZNE 

Symbol efektów 

zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 

zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą podatków 

i finansów publicznych w zakresie ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach 

uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne). 

K_W01 

 

S4_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące 

podatków i finansów publicznych. 

K_W02 

 

S4_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne odnoszące 

się do podatków i finansów publicznych. 

K_W03 
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S4_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu uwarunkowania prawne odnoszące się 

do podatków i finansów publicznych. 

K_W04 

S4_W05 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, 

społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na podatki 

i finanse publiczne. 

K_W05 

 

 

 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplin 

uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, 

diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z podatkami i finansami 

publicznymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. 

K_U01 

S4_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 

polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na podatki i finanse 

publiczne, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S4_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące 

podatków i finansów publicznych  oraz komunikatywnie je prezentować, także 

w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 

 

S4_U04 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  K_U05 

S4_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji. K_U06 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 

z podatkami i finansami publicznymi. 

K_K01 

S4_K02 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych z podatkami 

i finansami publicznymi. 

K_K03 

 
 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S - dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów  
 

OBJAŚNIENIA skrótów użytych do opisu sposobów weryfikacji efektów uczenia się w tabelach poniżej 

 

 

 

  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU - egzamin ustny 

– EP - egzamin pisemny 

– SP - sprawdzian pisemny 

– T - test 

– Proj - projekt 

– PP - praca pisemna 

– RZ - rozwiązywanie zadań  

– GD - gra decyzyjna
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

z
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ć
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a
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: 

p
u

n
k
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C

T
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

dla programu 

studiów 

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 
W

y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
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a
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u

m
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P
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k
t 
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n
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Podstawy 

rachunkowości  

14   16     30 5 K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U03 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse  

Treści programowe  

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić w zagadnienia rachunkowości i stanowi podstawę do takich przedmiotów, jak: rachunkowość finansowa, 

zarządcza, podatkowa, budżetowa oraz finanse przedsiębiorstw i analiza finansowa. 

W ramach przedmiotu zostaną omówione następujące zagadnienia: Rachunkowość jako system informacyjny. Podstawowe pojęcia związane z: 

bilansem (aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej), rachunkiem zysków i strat (przychody i koszty, a wpływy i wydatki). Nadrzędne zasady 

rachunkowości. Operacja gospodarcza. Konto księgowe i jego funkcjonowanie. Ustawowe zadania jednostek w zakresie rachunkowości - zakres 

przedmiotowy (w tym: sprawozdania finansowe). Jednostki zobowiązane do prowadzenia rachunkowości – zakres podmiotowy. Odpowiedzialność 
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za rachunkowość. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Mikroekonomia 

w biznesie  

30   30     60 6 K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_U01  

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse  

Treści programowe  

Podstawowe zagadnienia ekonomii w biznesie: Przedmiot i cel ekonomii. Ekonomia pozytywna i normatywna. Metoda ekonomii (obserwacja życia 

gospodarczego, indukcja, dedukcja, krytyka). Prawa ekonomiczne i model ekonomiczny. Wybory ekonomiczne i właściwości czynników produkcji. 

Problem rzadkości i pojęcie kosztu alternatywnego. Granica możliwości produkcyjnych w krótkim i długim okresie. Krzywa możliwości produkcyjnych 

(PPC). Model prosty okrężnego obiegu dochodów; Mechanizm funkcjonowania rynku; Elastyczność popytu i podaży; Teoria wyboru konsumenta; 
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Teoria popytu konsumenta; Teoria producenta; Teoria kosztów i zysków; Konkurencja doskonała; Monopol pełny; Konkurencja monopolistyczna 

i oligopol; Rynek czynników wytwórczych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Podstawy 

zarządzania 

30        30 5 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_W06  

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 

Treści programowe  

Wprowadzenie do zarządzania; Naukowe zarządzanie; Biurokracja i teoria organizacji; Zarządzanie ludźmi; Podejmowanie decyzji; Planowanie; 

Organizacja jako system. Analiza otoczenia; Zarządzanie strategiczne; Przedsiębiorczość, innowacje i modele biznesu; Zarządzanie operacjami; 

Społeczna odpowiedzialność biznesu; Umiędzynarodowienie i zarządzanie międzynarodowe; Marketing; Teorie, paradygmaty, mody i trendy 

w zarządzaniu; Praca nad studium przypadku - przygotowanie do egzaminu 

 



19 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T 

Podstawy prawa 

w gospodarce 

 

30   30     60 6 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_W06  

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki prawne 

Treści programowe  

 

1. Struktura prawa: Norma i przepis prawa; System prawa, prawo publiczne i prywatne, materialne i procesowe; Podmioty prawa i stosunki prawne 

2. Akty normatywne: Akty prawne - krajowe i Unii Europejskiej; Procedury prawodawcze, publikacja i dostęp do informacji o prawie 

3. Stosowanie prawa: Obowiązywanie prawa; Stosowanie i przestrzeganie prawa; Wykładnia i podmioty dokonujące wykładni prawa; Stosunki 

prawne 

4. Władza ustawodawcza: Funkcje prawotwórcze i kontrolne organów parlamentarnych.; Procedury parlamentarne – stanowienie prawa 

5. Władza wykonawcza – administracja gospodarcza: Struktura, funkcje i zadania organów władzy wykonawczej; Administracja gospodarcza - 

funkcje ministrów, urzędów centralnych, agencji i terenowej administracji rządowej.; Funkcje gospodarcze samorządu terytorialnego 

6. Gospodarka w Konstytucji: Społeczna gospodarka rynkowa, wolność gospodarcza i ochrona własności; Równość przedsiębiorców, wolność 

zrzeszania się, wolność wyboru zawodu; Kontrola konstytucyjności prawa 

7. Przedsiębiorca: Przedsiębiorca, przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza; Działalność gospodarcza podmiotów zagranicznych; Mikro, mali 

i średni przedsiębiorcy 
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8. Podejmowanie działalności gospodarczej 

− Legalizacja działalności gospodarczej – rejestry 

− Reglamentacja działalności gospodarczej 

− Zawody regulowane i uprawnienia zawodowe  

9. Działalność gospodarcza państwa i samorządu terytorialnego  

− Zakres działalności gospodarczej państwa i samorządu terytorialnego 

− Formy prawne przedsiębiorców publicznych  

− Uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego. 

10. Ochrona konkurencji i konsumenta.  

− Konkurencja i jej naruszenia 

− Zakres i formy ochrony konkurencji 

− Zakres i formy ochrony konsumenta 

− Organy ochrony konkurencji i konsumenta 

11. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.  

− Zasady udzielania i formy pomocy.  

− Pomoc regionalna, sektorowa, horyzontalna.  

− Wyłączenia spod reguł pomocy publicznej 

− Nadzór nad pomocą publiczną.  

12. Wykorzystanie zasobów środowiska 

− Uprawnienia do eksploatacji środowiska 

− Emisje zanieczyszczeń 

− Zagospodarowanie odpadów i produktów niebezpiecznych 

− Opłaty za korzystanie ze środowiska 

13. Gospodarka nieruchomościami 

− Plany zagospodarowania przestrzeni 

− Warunki korzystania z nieruchomości  

− Gospodarka nieruchomościami państwa i samorządu terytorialnego 

− Wywłaszczenie 

− Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców 

14. Kontrola i odpowiedzialność prawna w działalności gospodarczej  

− Zakres i organy kontroli działalności gospodarczej 

− Rodzaje odpowiedzialności prawnej  

− Organy orzekające o odpowiedzialności i tryb orzekania 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T 

Podstawy 

matematyki 

w biznesie  

10   30     40 4 K_U02 

K_U06 

K_K01 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości  

Treści programowe  

Przygotowanie studentów do poprawnego odczytywania i rozumienia wykresów i diagramów zależności funkcyjnych (określenie tempa  i charakteru 

zmian, przewidywanie dalszego przebiegu).  

Budowanie modeli matematycznych procesów gospodarczych.  

Matematyczny opis zjawisk ekonomicznych. 

Wspieranie podejmowania decyzji przez wnioskowanie z modeli metodami obliczeniowymi. 

Treści szczegółowe: 

1. Ciągłość 

- granica funkcji w punkcie, funkcje ciągłe i ich własności (monotoniczność, wklęsłość i wypukłość, własność Darboux); 

- pochodna funkcji, obliczanie pochodnych iloczynów i ilorazów funkcji, pochodna funkcji złożonej, interpretacja jako tempo zmian; 

2. Optymalizacja 

- ekstrema lokalne i globalne funkcji jednej zmiennej; 

- ekstrema lokalne funkcji wielu zmiennych (pochodne cząstkowe, macierz Hessego); 

3. Wielkości wyrażane jako pola powierzchni (przychód, wielkość produkcji w czasie itp.) 

- całka nieoznaczona i metody wyznaczania całki, warunki brzegowe; 

- całka oznaczona, podstawowe twierdzenie rachunku całkowego; 

- wyznaczanie pola obszaru pod krzywą. 
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4. Modele liniowe wielowymiarowe 

- macierze, mnożenie macierzy; 

- zastosowanie rachunku macierzowego w zrządzaniu (macierz komunikacji, macierz przejścia); 

- układy równań liniowych jako modele problemów gospodarczych, metody rozwiązywania układów równań liniowych. 

5. Wstęp do probabilistyki 

- modelowanie zjawisk losowych, aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa, 

- pomiar i własności prawdopodobieństwa, zmienna losowa i jej rozkład. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

RZ 

 

Zastosowanie 

informatyki 

w biznesie  

   30     30 3 K_W02 

K_W05 

K_U01 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości  

Treści programowe  

Zastosowania edytora w organizacji: 

1. formatowanie tekstu (czcionka, akapit, lista punktowana, numerowana), 

2. pełna obsługa formatowanych tabel (wczytywanie grafiki, obliczenia, wykresy) 

3. rola pola tekstowego w formatowaniu grafiki edytorskiej 

4. dodatkowe funkcje obróbki dokumentu (sekcja, nagłówek, stopka, strony parzyste i nieparzyste) 
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5. obiekty w edytorze tekstu na przykładzie grafiki ozdobnej, tworzenia schematu organizacyjnego oraz wzorów matematycznych, statystycznych itp. 

6. tworzenie źródeł danych i wykorzystanie ich w korespondencji seryjnej 

7. tworzenie spisu treści dokumentu, indeksu haseł itp. 

 

Przykłady zastosowań arkusza kalkulacyjnego w organizacji: 

1. konwencja adresowania w arkuszu kalkulacyjnym - odwołania względne, bezwzględne i mieszane 

2. formatowanie komórek oraz czcionki oraz wykorzystanie paska formuł 

3. tworzenie symulacji finansowych 

4. wykorzystanie funkcji wbudowanych oraz zagnieżdżanie funkcji 

5. praca z danymi z wielu arkuszy kalkulacyjnych 

6. tworzenie wykresów z jedną oraz wieloma seriami danych 

7. wprowadzenie do wykorzystanie funkcji finansowych w arkuszu 

8. funkcje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym - sortowanie danych proste oraz wielopoziomowe, filtrowanie danych z wykorzystaniem autofiltra 

oraz filtrowania zaawansowanego 

Ilustracją do rozwiązań teoretycznych są przykłady dotyczące rachunkowości, efektywności, rachunku kosztów 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

RZ 

Bezpieczeństwo 

i higiena pracy 

 4       4 0.5   

Treści programowe  
Celem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T 

Ochrona własności 

intelektualnej 

 4       4 0.5 K_K05 

K_K02 

K_K03 

 

Treści programowe  
Celem zajęć jest przekazanie informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T 

Wychowanie 

fizyczne 

   30     30 0   

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu rozwój sprawności fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 288 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 
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Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Makroekonomia 

w biznesie  

30   30     60 6 K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_U01  

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse  

Treści programowe  

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kluczowymi pojęciami, kategoriami i modelami współczesnej analizy makroekonomicznej, które są 

użyteczne w biznesie . Po wstępnym przeanalizowaniu przedmiotu i zainteresowań makroekonomii, wyjaśniane są podstawowe pojęcia 

wykorzystywane w analizach makroekonomicznych. Szczególna uwaga poświęcona jest makroekonomicznym miarom wielkości produktu i  dochodu 

narodowego. W dalszej części zajęć analizowane są warunki równowagi na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniądza w krótkim w gospodarce 

autarkicznej. Sporo uwagi poświęcone jest również zagadnieniom z zakresu dysproporcji gospodarczych – inflacji, bezrobociu i wahaniom 

koniunkturalnym. Zagadnienia zamykające wykłady z makroekonomii koncentrują się wokół pełnego modelu równowagi w gospodarce zamkniętej 
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(model IS-LM-FE). 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

System finansowy 

gospodarki 

14   30     44 5 K_W01 

K_W02  

K_W03 

K_U01 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse  

Treści programowe  

Podstawowym celem zajęć jest zrozumienie roli pieniądza, instrumentów finansowych, instytucji pośrednictwa finansowego i rynków finansowych 

w systemie gospodarki rynkowej.  

Wykład (14h): 

1. Ewolucja systemów walutowych i form pieniądza w historii gospodarczej,  

2. Zadania i struktura systemu finansowego gospodarki rynkowej  

3. Instrumenty finansowe   

4. Oprocentowanie i dyskontowanie.  (2 godz.) 

5. Instytucje pośrednictwa finansowego (3 godz.) 
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6. Rynki finansowe w gospodarce (3 godz.) 

Ćwiczenia (30h): 

1. Rynki finansowe – klasyfikacja i funkcjonowanie (4 godz.) 

2. Pieniądz i jego obecne formy (4 godz.) 

3. Instrumenty finansowe (4 godz.) 

4. Elementy matematyki finansowej (6 godz.) 

5. Charakterystyka instytucji pośrednictwa finansowego (4 godz.) 

6. Faktoring, forfaiting oraz leasing i sekurytyzacja (2 godz.) 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Rachunkowość 

finansowa 

30   30     60 5 K_W01 

K_W02  

K_W03 

K_U01 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  
Ewidencja inwestycji krótkoterminowych: aktywów pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych. Składniki inwestycji kró tkoterminowych 

oraz elementy je różnicujące. Zasady wyceny inwestycji krótkoterminowych. Przykłady ewidencji inwestycji krótkoterminowych. 

Ewidencja rozrachunków – należności i zobowiązania. Rodzaje rozrachunków oraz zasady wyceny należności i zobowiązań. Przykłady ewidencji 
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rozrachunków z kontrahentami, z pracownikami, publicznoprawnych i pozostałych. 

Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy). - Zapasy materiałów, towarów i produktów. Zasady wyceny – metody: FIFO, LIFO, AVCO i średniej ważonej. 

Wycena bilansowa. Ewidencja analityczna, a inwentaryzacja. Przykłady ewidencji zakupu i rozchodu materiałów, towarów i produktów. 

Wartości niematerialne i prawne. - Podstawowe kategorie, zasady wyceny i metody amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. Przykłady 

ewidencji nabycia oraz zmiany wartości i stanu wartości niematerialnych i prawnych. 

Rzeczowe aktywa trwałe. - Podstawowe kategorie, zasady wyceny i metody amortyzacji środków trwałych. Przykłady ewidencji nabycia oraz zmiany 

stanu i wartości rzeczowych aktywów trwałych. 

Inwestycje długoterminowe. - Podstawowe kategorie i zasady wyceny inwestycji długoterminowych. 

Przykłady ewidencji inwestycji długoterminowych w nieruchomości i aktywa finansowe. 

Kapitały własne i rezerwy. - Rodzaje i zasady wyceny kapitałów własnych i rezerw. Przykłady ewidencji tworzenia i wykorzystania kapitałów własnych 

i rezerw. 

Księgowe ustalenie wyniku ze sprzedaży w różnych wariantach ewidencyjnych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Podstawy 

ubezpieczeń  

14   16     30 4 K_W01 

K_W03 

K_W05  

K_U01 

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse  
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Treści programowe  

Celem wykładu jest wyjaśnienie szeregu zagadnień i procesów mających miejsce w ramach ubezpieczeń gospodarczych. Celem wykładu jest także 

wyjaśnienie pojęcia ryzyka, ryzyka ubezpieczeniowego i całego procesu zarządzania ryzykiem (począwszy od jego identyfikacji aż po weryfikację 

zastosowanych metod) ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metody ubezpieczeniowej. Wykład poświęcony będzie również omówieniu 

i wyjaśnieniu podstawowej terminologii ubezpieczeniowej. Podczas zajęć pogłębione zostanie zagadnienie umowy ubezpieczenia w tym zwłaszcza 

kwestii stron umowy, jej cech, zawierania czy też wykonywania. Przedstawione zostaną również ważniejsze zapisy podstawowych regulacji 

ubezpieczeniowych w Polsce w tym zwłaszcza ustawy o działalności ubezpieczeniowej i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zaprezentowane zostaną także podstawowe 

instytucje działające na polskim rynku ubezpieczeń: Komisja Nadzoru Finansowego, Polska Izba Ubezpieczeń, Rzecznik Ubezpieczonych, 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Omówione zostaną podstawowe produkty 

ubezpieczeń działu I i II. Przeprowadzona będzie też analiza głównych tendencji i wskaźników ilustrujących stan rozwoju i obecną sytuację mającą 

miejsce na polskim oraz wspólnotowym rynku ubezpieczeń. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Matematyka 

finansowa 

   30     30 3 K_W01 

K_W02 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

1. Procent prosty. Procent składany. Kapitalizacja ciągła. Stopa efektywna. Przeciętna stopa procentowa. Stopa nominalna i realna. 

Wykorzystanie funkcji finansowych arkusza kalkulacyjnego i/lub kalkulatora finansowego.    

2. Wartość przyszła i bieżąca strumieni pieniężnych. Fundusz rentowy – regularne wpłaty i wypłaty. Renta skończona i nieskończona.    

3. Spłata kredytu – raty annuitetowe i raty malejące. Roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO). Zmiana parametrów kredytu, 

np. zmiany stóp procentowych, przedwczesna spłata, wakacje kredytowe, kredyt konsolidacyjny. (6h) 
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4. Ocena decyzji inwestycyjnych. NPV (aktualna wartość inwestycji netto), IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), MIRR (zmodyfikowana 

wewnętrzna stopa zwrotu), DPP (zdyskontowany okres zwrotu).    

5. Wycena papierów wartościowych. Rachunek obligacji. Rentowność i cena wybranych instrumentów finansowych.    

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

RZ 

Przedmiot 

ogólnouniwersytecki 

/ humanistyczny 

        60 5   

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04  

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych na odpowiednim 

poziomie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Wychowanie fizyczne 
   30     30 0  - 

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu rozwój sprawności fizycznej studenta. 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 374 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 
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Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 
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Bankowość 

3

0 

  14     44 6 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse  
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Treści programowe  

1. Dwuszczeblowy sektor bankowy – bank centralny. 

• Dwuszczeblowość systemu bankowego: bank centralny, banki komercyjne. 

• Funkcje banku centralnego i wynikający stąd schemat bilansu banku centralnego. 

• Mechanizm podaży pieniądza – mnożnik kreacji pieniądza 

• Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego – polityka minimalnej stopy rezerw obowiązkowych, polityka kursowa, polityka stóp 

procentowych, polityka otwartego rynku 

• Problem niezależności banku centralnego. NBP i jego organa: Rada Polityki Pieniężnej. 

• Nadzór bankowy w ramach Komisji Nadzoru Finansowego 

• Europejski System Banków Centralnych (ESBC) i jego organa (EBC, NBC) jako bank centralny Europejskiej Unii Monetarnej. 

• Problemy związane z przystąpieniem Polski do Europejskiej Unii Monetarnej i z wprowadzeniem euro. 

2. Banki depozytowo-kredytowe na tle innych pośredników finansowych 

• Bankowość uniwersalna versus bankowość wyspecjalizowana. 

• Banki depozytowo-kredytowe, banki specjalistyczne (hipoteczne, kredytu ratalnego, kasy oszczędnościowo-budowlane). 

3. Usługi i operacje bankowe 

• Klasyfikacja czynności bankowych w Prawie bankowym. Usługi czynne bierne i pośredniczące. 

• Metody rozliczeń bezgotówkowych: polecenie przelewu, polecenie zapłaty, czek, karty płatnicze, inkaso faktur, akredytywa. 

• Systemy rozliczeń międzybankowych – KIR, SYBIR, ELIXIR, SORBNET, SWIFT, TARGET. 

4. Działalność kredytowa banku 

• Procedury kredytowe w banku. Strategia kredytowa banku. 

• Etapy działalności kredytowej: etap przygotowawczy, realizacji kredytu i obsługi kredytu. Wniosek kredytowy i jego elementy. 

• Metody oceny zdolności kredytowej klientów: rating i scoring. 
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• Wskaźniki i limity koncentracji kredytowej banku. 

• Prawne formy zabezpieczania kredytów i pożyczek. 

• Klasyfikacja portfela kredytowego i rezerwy celowe na nieściągalne należności. 

• Postępowanie ze złymi dłużnikami – sądowy układ wierzycielski, upadłość. 

5. Ryzyko w działalności bankowej 

• Zarządzanie aktywami banku - portfel kredytowy i portfel inwestycyjny banku. Zarządzanie pasywami banku - źródła i koszty pozyskiwania 

kapitału. 

• Rola kapitału własnego banku w ograniczaniu ryzyka jego działalności. 

• Rodzaje ryzyka w działalności bankowej: ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko wypłacalności, ryzyko stopy procentowej, ryzyko 

kursu walutowego, ryzyko operacyjne, itp. 

• Metody pozycji bilansowych i luki w badaniu narażenia banku na poszczególne rodzaje ryzyka. 

6. Ryzyko kredytowe 

• Umowy kapitałowe (Bazylea I, II i III) 

• Wykorzystanie zewnętrznych ratingów w ocenie ryzyka indywidualnych klientów 

• Ratingi wewnętrzne – metoda wartości zagrożonej (VaR - Value at Risk) 

• Ryzyko portfelowe – zasada dekoncentracji ryzyka 

• Wymóg kapitałowy ze względu na ryzyko kredytowe 

7. Ryzyko płynności 

• Klasyfikacja aktywów banku z punku widzenia terminów ich zapadalności i pasywów z punktu widzenia terminów ich wymagalności. 

• Złota reguła bankowa. 

• Zasada osadzania się wkładów i zasada przesunięć w terminach zapadalności aktywów. Sekurytyzacja jako metoda upłynniania aktywów. 
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• Bilans płynności banku. Pozycje bilansowe banku ze względu na terminy wymagalności i zapadalności. 

8. Ryzyko walutowe 

• Pomiar narażenia banku na ryzyko walutowe. Indywidualne pozycje walutowe i całkowita pozycja walutowa. 

• Normy KNB w zakresie ryzyka walutowego. 

9. Ryzyko stopy procentowej 

• Definicja ryzyka stopy procentowej. 

• Aktywa i pasywa wrażliwe na zmianę stóp procentowych: metoda luki oraz duracji w badaniu narażenia banku na ryzyko stopy 

procentowej. 

• Zasady funkcjonowania międzybankowego rynku pieniężnego – stopy WIBOR i WIBID, LIBOR, EURIBOR. 

• Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej – SWAP procentowy i kontrakty FRA jako przykładowe instrumenty wykorzystywane w 

zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej. 

10. Ryzyko wypłacalności 

• Wymogi kapitałowe ze względu na poszczególne rodzaje ryzyka. 

• Współczynnik wypłacalności banku – definicja funduszy własnych i wag ryzyka, 

11. Komercyjny bank depozytowo kredytowy jako przedsiębiorstwo – elementy sprawozdania finansowego 

• Struktura bilansu komercyjnego banku depozytowo-kredytowego. 

• Rachunek zysków i strat w banku komercyjnym – zysk na działalności bankowej, zysk operacyjny, zysk brutto i netto. 

• Główne wskaźniki oceny sytuacji finansowej banku. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Rachunkowość 

1

4 

  30     44 6 K_W01 

K_W02 

Ekonomia 

i finanse 
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zarządcza K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Treści programowe  

1. Istota, zakres i zadania rachunku kosztów 

Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja dla celów rachunku kalkulacyjnego. Etapy ewidencji i rozliczania kosztów. 

2. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej. 

3. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej. 

Pojęcie, przedmiot i zadania kalkulacji kosztów. Rodzaje i metody kalkulacji. Struktura jednostkowego kosztu wytworzenia produktu. 

4. Rozliczanie kosztów przy zastosowaniu metod kalkulacji podziałowej 

Kalkulacja podziałowa prosta. Ustalenie bieżącego i przeciętnego jednostkowego kosztu wytworzenia produktu. Kalkulacja podziałowa 

ze współczynnikami. 

5. Rozliczanie kosztów przy zastosowaniu metod kalkulacji wielostopniowej 

Kalkulacja półfabrykatowa i bezpółfabrykatowa przy produkcji fazowej (procesowej). Kalkulacja przy produkcji sezonowej. Kalkulacja przy produkcji 

sprzężonej (łącznej). 
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6. Rozliczanie kosztów przy zastosowaniu metod kalkulacji doliczeniowej 

Istota kalkulacji doliczeniowej asortymentowej i zleceniowej. Wielowariantowe rozliczanie kosztów pośrednich produktu. 

7. Rachunek kosztów działań (metoda ABC) 

Przedstawienie koncepcji rachunku kosztów działań. Zastosowanie rachunku kosztów działań w przykładach. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Umowy w biznesie 

1

4 

  16     30 3 K_W01 

K_W02  

K_W04 

K_W05 

K_W06 

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Nauki prawne  

Treści programowe  

1. Pojęcia prawa cywilnego i handlowego, stosunek cywilnoprawny, prawo podmiotowe 

2. Podmioty prawa cywilnego. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych 

3. Czynności prawne. 
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4. Formy czynności prawnych. 

5. Przedstawicielstwo. 

6. Terminy. Przedawnienie.  

7. Własność. 

8. Sposoby zawierania umów.  

9. Nadzwyczajna zmian stosunków. 

10. Nominalizm, waloryzacja. 

11. Odsetki, opóźnienie, zwłoka 

12. Kara umowna, zadatek, zaliczka, odstępne, umowne prawo odstąpienia. 

13. Odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy. 

14. Umowa przedwstępna.  

15. Wybrane rodzaje umów i ich cechy.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Wstęp statystyki 

w biznesie  

   30     30 5 K_U02 

K_U06 

K_K01 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakością  
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Treści programowe  

1. Podstawowe pojęcia – statystyka, jednostka i zbiorowość statystyczna, skale, cechy, badania statystyczne.    

2. Procedura budowy tablic, szeregów statystycznych i wykresów.    

3. Miary średnie klasyczne i pozycyjne oraz zależności między nimi. Kwantyle.   

4. Miary zróżnicowania – wariancja, odchylenie standardowe, współczynniki zmienności. Miary asymetrii i koncentracji.   

5. Wyznaczanie miar średnich, zróżnicowania, asymetrii i kurtozy w arkuszu kalkulacyjnym.   

6. Wykresy w arkuszu kalkulacyjnym – wielobok, kumulata, wykresy skrzynkowe – i wnioskowanie z nich    

7. Kompleksowa analiza przekrojowa. Związki między miarami. Standaryzacja zmiennej. Obserwacje odstające. Twierdzenie Czebyszewa. 

Zależność Snedecora.    

8. Korelacja. Zależność rzeczywista i pozorna. Metody badania współzależności – współczynnik korelacji liniowej Pearsona, 

nieparametryczne miary zależności. Regresja.    

9. Typy szeregów czasowych i cel analizy dynamiki zmiennych. Indywidualne indeksy dynamiki. Agregatowe indeksy dynamiki.  Średnia 

geometryczna.    

10. Zmienna losowa skokowa i ciągła, parametry rozkładu, dystrybuanta.   

11. Rozkłady teoretyczne zmiennych losowych skokowych. Rozkład Bernoulliego, Poissona, geometryczny.   

12. Rozkłady teoretyczne zmiennych losowych ciągłych. Rozkład jednostajny, wykładniczy, normalny, t-studenta, Chi-kwadrat, F-Snedecora.   

13. Praktyczne zastosowania rozkładów teoretycznych – zmiennej skokowej i ciągłej – zadania.    

14. Badanie zgodności rozkładów empirycznych z rozkładami teoretycznymi – test zgodności Chi-kwadrat, test normalności rozkładu Shapiro-

Wilka.   

15. Centralne twierdzenia graniczne. Wnioskowanie z próby o populacji. Zagadnienie minimalnej liczebności próby.   

16. Istota estymacji. Estymacja punktowa. Estymacja przedziałów ufności – dla średniej arytmetycznej, dwóch średnich arytmetycznych, 

wariancji, wskaźnika struktury. Przedziały ufności dla parametrów równania regresji.    

17. Istota wnioskowania statystycznego. Pojęcie hipotez statystycznych. Błędy I i II rodzaju, moc testu.   

18. Parametryczne testy istotności – dla średniej arytmetycznej, dwóch średnich arytmetycznych, wariancji, wskaźnika struktury. Test t dla 
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prób niezależnych. Test t dla prób zależnych. Istotność współczynnika korelacji. Istotność współczynników w regresji.     

19. Nieparametryczne testy statystyczne – porównanie rozkładów z prób (test zgodności Kołmogorowa – Smirnowa, test znaków); badanie 

losowości próby (test serii) oraz badanie niezależności (test niezależności Chi-kwadrat).   

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, RZ 

 

Marketing 

3

0 

       30 4 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_W06  

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 

Treści programowe  

1. Zasady i instrumenty działalności marketingowej przedsiębiorstwa   

− Określenie miejsca (roli) marketingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 

− Definicja marketingu  

− Zasady orientacji marketingowej  
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− Specyfika marketingu usług finansowych  

− Inne orientacji prowadzenia działalności gospodarczej  

− Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie  

2. Decyzje strategiczne – STP 

− Procedura STP 

− Segmentacja rynku  

− Wybór rynku docelowego 

− Różnicowanie i pozycjonowanie oferty  

3. Decyzje produktowe  

− Pojęcie i rodzaje produktu 

− Tworzenie asortymentu rynkowego 

− Projektowanie atrybutów produktu indywidualnego 

− Planowanie nowego produktu 

− Kształtowanie cyklu życia produkt 

4. Decyzje dystrybucyjne  

− Determinanty i efekty wyboru kanałów dystrybucji  

− Wyznaczenie liczby kanałów dystrybucji 

− Ustalenie typu dystrybucji (offline i online) 

− Określenie długości kanałów dystrybucji  

− Wyznaczenie szerokości kanału dystrybucji,  

5. Decyzje promocyjne  
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− Istota promocji i modele komunikacji 

− Formy promocji i ich efekty  

− Formy promocji offline 

− Formy promocji online 

6. Decyzje cenowe 

− Determinanty decyzji cenowych 

− Ustalenie ceny podstawowej (kalkulacja kosztowa, kalkulacja marketingowa, boty cenowe) 

− Formułowanie odchyleń od ceny podstawowej  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP 

Przedmiot 

ogólnouniwersytecki / 

humanistyczny 

        45 4   

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04  
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Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych 

na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Wychowanie fizyczne 
   30     30 0   

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu rozwój sprawności fizycznej studenta 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 313 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 
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Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

z
a

ję
ć
 

 R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Finanse 

przedsiębiorstwa 

30   30     60 5 K_W01 

K_W02  

K_W03 

K_U01 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych koncepcji zarządzania finansami z punktu widzenia menedżera z przedsiębiors twa, które nie jest 

instytucją finansową. Studentom zostanie dostarczona wiedza w zakresie podstawowych narzędzi wykorzystywanych w teorii finansów przedsiębiorstw 

oraz w praktycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach gospodarczych.  W trakcie realizacji kursu każda decyzja analizowana będzie 

z uwzględnieniem konsekwencji w postaci przepływów pieniężnych i z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych. 
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1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw. Obszary finansów. Problem agencji. Zasady finansów.  

2. Analiza sprawozdań finansowych. Analiza wskaźnikowa. Ocena płynności, sprawności, zadłużenia i rentowności, rynku kapitałowego. 

3. Wartość pieniądza w czasie. Kapitalizacja, wartość przyszła i wartość bieżąca. Płatności annuitetowe z dołu i z góry. Annuity rosnące. Perpetuity. 

Model Gordona. Efektywna stopa procentowa. Inflacja.  

4. Ocena decyzji inwestycyjnych podejmowanych w warunkach pewności. Kryteria oceny projektów: wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu, 

zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, okres zwrotu. Inwestycje non-profit. 

5. Ryzyko i stopa zwrotu. Analiza zależności.  

6. Koszt kapitału. Składniki kosztu kapitału. Dług. Kapitał własny zwykły. Średni ważony koszt kapitału. Model Hamady. Ekonomiczna wartość 

dodana. 

7. Długoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa. Kapitał własny, dług, leasing. Hybrydowe finansowanie.  

8. Analiza progu rentowności. Dźwignia operacyjna, finansowa i łączna. Ocena ryzyka operacyjnego i finansowego z wykorzystaniem koncepcji progu 

rentowności i dźwigni.  

9. Zarządzanie kapitałem obrotowym. Alternatywne polityki kapitału obrotowego. Krótkoterminowe źródła finansowania. Przygotowanie planu 

wpływów i wydatków. 

10. Fuzje i przejęcia. Motywy połączeń. Ocena efektywności. Wykupy akcji własnych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Rynek finansowy 

30   14     44 5 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W06  

K_U01 

Ekonomia 

i finanse  
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K_U03 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Treści programowe  

1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja rynku finansowego   

a. Określenie miejsca rynku finansowego w gospodarce 

b. Cechy rynku finansowego 

c. Klasyfikacja rynku finansowego według miejsca obrotu 

d. Rynek pieniężny i rynek kapitałowy 

e. Instytucje rynku finansowego 

2. Pojęcie i klasyfikacja instrumentu finansowego 

a. Rodzaje instrumentów finansowych 

b. Charakterystyka instrumentów finansowych  

c. Instrumenty kasowe i terminowe 

3. Rynek instrumentów dłużnych 

a. Pojęcie i rodzaje instrumentów dłużnych 

b. Cechy instrumentu dłużnego 

c. Cena a rentowność instrumentu dłużnego 

d. Rentowność a zapadalność 



47 

 

e. Ryzyko instrumentu dłużnego 

f. Wrażliwość ceny instrumentu dłużnego na zmiany rynkowe 

4. Rynek instrumentów udziałowych  

a. Rodzaje i cechy instrumentów udziałowych  

b. Spółka akcyjna, WZA 

c. Prawa i obowiązki akcjonariusza  

d. Kwity depozytowe 

e. Tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 

f. Jednostki indeksowe 

5. Obrót papierami wartościowymi 

a. Rynek pierwotny. Cechy i uczestnicy 

b. Rynek wtórny. Cechy i uczestnicy 

c. Droga spółki na giełdę (dokumentacja i warunki dopuszczenia) 

d. Emisja akcji, kanały dystrybucji nowych emisji 

e. Prospekt emisyjny 

f. Nadzór nad rynkiem finansowym 

6. Giełda papierów wartościowych  

a. Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce 

b. Systemy obrotu 

c. Zlecenia giełdowe 

d. Sesja giełdowa 
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e. Procedura obrotu giełdowego 

f. Operacje zakazane 

7. Podstawy decyzji inwestycyjnych  

a. Hipotezy efektywności rynku kapitałowego 

b. Analiza fundamentalna 

c. Analiza techniczna 

d. Analiza behawioralna 

e. Spekulacje 

f. Krótka sprzedaż 

8. Analiza techniczna  

a. Podstawowe strategie 

b. Teoria fal Elliota 

c. Analiza trendu 

d. Formacje 

e. Świece japońskie 

9. Podstawowe modele rynku kapitałowego 

a. Model jednowskaźnikowy Sharpe’a 

b. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM 

10. Analiza wskaźników rynku kapitałowego  

a. Płynność rynku 

b. Szerokość rynku 
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c. Relacja ceny do zysku 

d. Wskaźniki obrotu. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Teoria finansów 

14   16     30 4 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse  

Treści programowe  

Elementy teorii finansów (założenia i warunki zastosowania teorii; modele w teorii finansów; hipotezy, przewidywania i implikacje; przykładowe badania 

empiryczne teorii finansów; zastosowania praktyczne teorii). 

Pojęcia, zagadnienia i narzędzia, którymi posługuje się teoria finansów: m.in.: pojęcie wartości pieniądza w czasie, pojęcie ryzyka i stopy zwrotu, 

pojęcie struktury terminowej stóp procentowych i zastosowanie w wycenie instrumentów dłużnych, podstawy wyceny instrumentów udziałowych. 

Taksonomia teorii finansowych: 

(1) teorie finansów klasycznych 

• Teorie struktury kapitału (teoria struktury kapitału Modiglianiego i Millera, 1958; teoria kosztów agencji Jensena i Meck ling-a, 1976 (ang. 
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agency costs theory); teoria preferowanej struktury kapitału w sytuacji asymetrii informacji Donaldson-a (1961) oraz Myers-a i Majluf-a, 1984 

(ang. pecking-order theory of capital structure); teoria wymienności struktury kapitału Kraus-a i Litzenberger-a, 1971 (ang. static trade-off 

theory of capital structure);   

• Teorie wyceny aktywów (teoria efektywności rynków finansowych Fama, 1965 i jej modyfikacje Brown-a, 1968 i 1978; teoria wyceny opcji 

Black- a i Scholes-a, 1973) 

•  Teorie budżetowania kapitałowego i kosztu kapitału własnego (udziałowego) (model wyceny aktywów kapitałowych Sharp-a i Lintner-a, 1964; 

teoria zdyskontowanych przepływów pieniężnych; teoria ekonomicznej wartości dodanej) 

• Teorie zachowań finansowych (teoria Mecklinga, 1976, model REMM zachowań „człowieka” (Resourceful, Evaluative, Maximizing Model) 

• Teorie finansów międzynarodowych (teoria liberalizacji działalności sektora finansowego McKinnon-a (1973) i Shaw-a (1973); instytucjonalna 

teoria finansów Arestis-a, Nissanke i Stein-a, 2005) 

(2) Teorie finansów behawioralnych: 

● Teoria ograniczeń strategii arbitrażowych 

● Teoria psychologii poznawczej (błędy poznawcze) w finansach 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 EP, Proj, SP, T 

Ekonometria 

   30     30 3 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

Ekonomia 

i finanse  
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K_U03  

K_U05 

K_U06 

K_K01 

Treści programowe  

 

 

 

1. Przedmiot ekonometrii. Teoria ekonomii a model ekonometryczny.  

2. Estymacja metodą najmniejszych kwadratów (MNK) – dopasowanie prostej do obserwacji. Model z jedną zmienną objaśniającą i z wieloma 

zmiennymi objaśniającymi. 

3. Miary dopasowania modelu i interpretacja parametrów modelu – zależność liniowa (w tym dla przekształconych zmiennych). Analiza wariancji. 

4. Metody doboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego. Wstępna analiza danych statystycznych. Zmienne zerojedynkowe 

w modelu. Obserwacje odstające (ang. outliers) – wykrywanie ich obecności w zbiorze danych i metody postępowania. 

5. Klasyczny Model Regresji Liniowej (KMRL) – założenia, własności estymatora MNK, efektywność estymatora MNK w KMRL: twierdzenie 

Gaussa-Markowa. 

6. Wnioskowanie statystyczne w KMRL. Założenia na temat rozkładu błędu losowego. Testy statystyczne t i F. 

7. Testy diagnostyczne – testowanie postaci funkcyjnej (test RESET), normalności rozkładu (test Jarque-Berra), stabilności parametrów (testy 

Chowa), homoskedastyczności (test Breusch-Pagana, test White), autokorelacji (test Durbina-Watsona, test Breuscha-Godfreya). 

8. Podstawowe problemy estymacji za pomocą MNK – zmienne pominięte, zmienne nieistotne, współliniowość, równoczesność. 

9. Heteroskedastyczność i autokorelacja – przyczyny występowania i konsekwencje. UMNK. 

10. Pojęcie stacjonarności i niestacjonarności szeregu czasowego. Kointegracja. Test Dickey-Fullera, test KPSS. Problem regresji pozornej. 

11. Analiza dynamiki szeregów czasowych. Modele ARIMA. Przyczynowość w sensie Grangera. Problem autokorelacji w modelach 

dynamicznych. 

12. Modele dla dyskretnych zmiennych zależnych: logit, probit. 

13. Heteroskedastyczność.  Modele ARCH, GARCH i EGARCH. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T, RZ 
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Technologie 

informacyjne -  

Fintech 

14   16     30 3 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakością  

Treści programowe  

1. Miejsce i rola finansowych systemów informatycznych w rozwoju systemów informatycznych zarządzania  

2. Tendencje integracyjne systemów informatycznych a systemy finansowe  

3. Cechy charakterystyczne finansowych systemów informatycznych 

4. Wady i zalety zastosowania finansowych systemów informatycznych 

5. Systemy informatyczne bankowości jako przykład finansowych systemów informatycznych (powstanie i rozwój bankowych systemów 

informatycznych, typologia tradycyjnych systemów informatycznych w banku i ich charakterystyka, specyfika tradycyjnych bankowych systemów 

informatycznych. 

6. Systemy elektronicznej bankowości i systemów bankowości i systemów płatności  

7. Systemy rozliczeń międzybankowych i transferu finansowego (system Elixir i EuroElixir Krajowej Izby Rozliczeniowej, Sorbnet i Sorbnet-Euro, 

Target, SWIFT) 

8. Informatyczne i rozliczeniowe systemy bankowe - stan i kierunki rozwoju w Polsce i na świecie - przegląd statystyczny i komentarz 

9. Kierunki rozwoju finansowych systemów informatycznych m-banking, m-payments 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 T, E, Proj. 

 

Zatrudnienie 

w organizacji 

14   16     30 4 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

Nauki prawne  

Treści programowe  

Zatrudnienie w organizacji to cykl zajęć prowadzonych w formie warsztatowej, który umożliwi zdobycie kluczowej wiedzy i umiejętności, niezbędnych 

do rozumienia procesów związanych z polityką zatrudnienia. 

Umiejętności praktyczne nabyte w trakcie warsztatów pozwolą na efektywne włączenie się w kreowanie polityki zatrudnienia od momentu rekrutacji 

aż po ustanie stosunku pracy 

Zatrudnienie w organizacji obejmie: 

1. Przygotowywanie umów o zatrudnienie (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menedżerskie) 

2. Negocjowanie warunków zatrudnienia  

3. Wynagradzanie i motywowanie  

4. Przygotowywanie ocen pracowniczych  

5. Przygotowywanie harmonogramów czasu pracy  
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6. Przygotowywanie dokumentów rozwiązujących umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne 

7. Przygotowywanie regulaminów związanych z zatrudnieniem (Regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, telepracy, ZFŚS)  

8. Przygotowywanie wewnętrznych polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych  

9. Przygotowywanie porozumień w zakresie kontroli warunków pracy i płacy w łańcuchach dostaw (fair trade, fair employment, Multistakeholder 

initiativess)  

10. Negocjacje zbiorowe ze związkami zawodowymi i radami pracowników w szczególności w zakresie restrukturyzacji, sporów płacowych  

i sporów zbiorowych  

11. Opracowywanie Kodeksów Etycznego Zatrudnienia 

12. Zatrudnianie w warunkach międzynarodowych 

13. Różnorodność w zatrudnieniu 

Wymienione wyżej warsztaty pozwolą uzyskać uczestnikom wiedzę i umiejętności kluczowe zarówno do wykonywania pracy w przedsiębiorstwie, jak 

i kreowania warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie. 

Wymienione propozycje odpowiadają zarówno wymogom polskiego prawa, jak również zjawiskom występującym na współczesnym rynku pracy. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, E, Proj. 

Psychologia w 

finansach 

   30     30 4 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakością 
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K_U06 

K_K01 

K_K03 

 

Treści programowe  

 

1. Specyfika poznania naukowego w psychologii i jego zastosowania 

- badania psychologiczne a psychologia stosowana 

-  współzależności zmiennych i związki przyczynowo- skutkowe w badaniach psychologicznych 

- krytyczny nurt we współczesnej psychologii: psychologia dyskursywna i jej metody badawcze 

- kompetencje psychologiczne  

- integracja problematyki finansowej i psychologicznej w ramach psychologii finansowej: tzw. finanse behawioralne 2.0.  

2. Reakcje poznawcze: percepcja i myślenie 

- kategorie poznawcze: pojęcia klasyczne i naturalne 

- percepcja pieniądza 

-sieci połączeń 

-poznawcze procesy automatyczne i kontrolowane 

- przetwarzanie informacji 

- błędy poznawcze w działaniach finansowych 

 

3. Pamięć 

-reprezentacje poznawcze i dynamika zapisów pamięciowych 
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- funkcjonalne rodzaje pamięci 

-zapis doświadczenia vs. zapis werbalny, metafory świata finansów 

- organizacyjny i instytucjonalny kontekst pamiętania w odniesieniu do instytucji finansowych 

 

4. Reakcje afektywne 

- rodzaje reakcji emocjonalnych 

- fizjologiczne podstawy emocji 

-dynamika reakcji emocjonalnych 

- stres finansisty 

-   psychologiczne aspekty chciwości 

 

5. Decyzje finansisty – ujęcie zintegrowane 

- zależność formułowania sądów od motywacji 

- poznawcze i emocjonalne wymiary decyzji 

- dynamika procesu decyzyjnego 

- czy finansiści (i nie tylko oni) są zaprogramowani do popełniania błędów decyzyjnych? 

- psychologiczne uwarunkowania decyzji inwestora: efekt Pigmaliona na giełdzie 

6.  Reakcje behawioralne 

- efekt fokusowania  

- prospektywne uzasadnianie zachowania: redukowanie dysonansu poznawczego 

- podstawowe uwarunkowania zachowań inwestorów giełdowych  
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- psychospołeczne mechanizmy bańki spekulacyjnej 

7. Wybrane zagadnienia szczegółowe psychologii finansowej 

-  inteligencja finansowa- istota i sposoby rozwijania 

-postawy wobec pieniędzy 

- psychopatologia pieniądza – podstawowe informacje 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, E, Proj. 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04  

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych na odpowiednim 

poziomie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 314 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817  
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów  

dla specjalności: Rachunkowość w organizacjach gospodarczych 
 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbol 

efektów zdefiniowanych 

dla specjalności 

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 
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d
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse publiczne 

14   30     44 5 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01  

K_U02 

K_U03 

Nauki prawne  
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K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Treści programowe  

1. Teorie finansów publicznych (z uwzględnieniem roli i zadań państwa oraz budżetu i podejścia do kwestii równowagi budżetowej)  

2. Charakterystyka finansów publicznych  

- pojęcie i funkcje finansów publicznych  

- dobra i usługi publiczne oraz społeczne 

3. Elementy teorii wyboru publicznego  

4. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych  

5. Budżet państwa 

- procedura budżetowa 

- ustawa budżetowa i jej składniki  

6. Charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków budżetu państwa  

- struktura działowa i rodzajowa wydatków budżetu państwa 

- wydatki publiczne a polityka społeczna  

- zabezpieczenie społeczne  

- ubezpieczenia społeczne  

- świadczenia społeczne  

- usługi społeczne  
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- problematyka inwestycji w człowieka  

- rola trzeciego sektora w finansowaniu zadań społecznie użytecznych  

- problem sztywności wydatków publicznych  

- zadaniowy układ budżetu  

7. Struktura dochodów budżetu państwa.  

- charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje dochodów budżetu państwa  

- charakterystyka i rodzaje danin publicznych 

- analiza struktury podatkowych dochodów budżetu  

- analiza struktury niepodatkowych dochodów budżetu   

8. Problem deficytu budżetowego w Polsce  

- pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego 

- przyczyny i skutki nierównowagi budżetowej  

- deficyt budżetowy a deficyt sektora finansów publicznych 

- analiza poziomu i źródeł finansowania deficytu budżetowego 

9. Dług publiczny w Polsce.  

- pojęcie i rodzaje długu publicznego.  

- przyczyny powstawania zadłużenia publicznego.  

- strategia zarządzania długiem publicznym 

10. Finanse samorządu terytorialnego  

- Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego 

-  Indywidualny wskaźnik zadłużenia  
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- budżet zadaniowy 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T  

 

Ekonomia 

międzynarodowa 

14   30     44 4 K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe 

1. Megatrendy we współczesnym świecie   

a. globalizacja, 

b. regionalizacja gospodarki 

2. Teorie wymiany międzynarodowej  

a. klasyczne, 

b. neotechnologiczne, 

c. neoczynnikowe, 

d. eklektyczne etc. 

3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  
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a. warunki, formy i kierunki przepływu kapitału, 

b. przepływ innowacji i technologii,  

c. zagraniczne inwestycje bezpośrednie,  

d. zagraniczne inwestycje portfelowe,  

e. inwestycje zagraniczne w Polsce; 

4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   

5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 

a. polityka ekonomiczna i instrumenty oddziaływujące na wszystkie podmioty gospodarcze;  

b. polityka handlowa i instrumenty odziaływujące na podmioty biorące udział w wymianie międzynarodowej: 

i. taryfowe,  

ii. parataryfowe  

iii. pozataryfowe;  

6. Międzynarodowy system walutowy  

a. pieniądz międzynarodowy i jego funkcje,  

b. system waluty złotej,  

c. system z Bretton Woods,  

d. współczesny międzynarodowy system walutowy,  

e. Europejski System Walutowy,  

f. system walutowy w Polsce; 

7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  

8. Międzynarodowe stosunki finansowe  
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a. kurs walutowy, podstawowe teorie kursu walutowego,  

b. rynek walutowy – uczestnicy i funkcje;  

c. wymienialność waluty;  

d. międzynarodowy rynek finansowy: mechanizmy, główni uczestnicy, podstawowe aktywa finansowe  

9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  

a. bilans płatniczy i jego struktura,  

b. zasady sporządzania i analizy bilansu płatniczego,  

c. przyczyny nierównowagi i sposoby równoważenia bilansu płatniczego,  

10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T, Proj 

Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć 

do wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Seminarium 

licencjackie 

  20      20 3 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe 
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych na odpowiednim 

poziomie. 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Egzamin 

certyfikacyjny z 

języka obcego 

         2 K_U04  

Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, EU 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Rachunek kosztów 

 30       30 4 S1_W01 

S1_W02 

S1_W03 

S1_W05 

S1_U01 

S1_U02 

S1_U03 

S1_U04 

S1_U05  

S1_K01 

Ekonomia 

i finanse 
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S1_K02 

Treści programowe  

Istota, zakres i zadania rachunku kosztów. Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowości finansowej i zarządczej. Pojęcie kosztów i ich 

klasyfikacja dla celów sprawozdawczych, decyzyjnych i kontrolnych.  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, Proj. 

 

Komputerowe 

wspomaganie 

rachunkowości 

 30       30 4 S1_W01 

S1_W02 

S1_W03 

S1_U01 

S1_U02 

S1_U03 

S1_U04 

S1_K01 

S1_K02 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 

Treści programowe  

1. Funkcjonalność modułów finansowo-księgowych w systemach informatycznych. Przedstawienie zasad funkcjonowania programu finansowo- 

księgowego Symfonia. 

2. Zakładanie nowej firmy i przygotowanie programu do pracy: ustawienia administracyjne i merytoryczne. 

3. Zakładanie ksiąg rachunkowych jednostki gospodarczej, modyfikacja planu kont, definiowanie układów bilansu i rachunku zysków i strat. 

4. Zakładanie Kartotek i ich obsługa. Wprowadzanie bilansu otwarcia oraz obrotów rozpoczęcia. 

5. Ewidencja danych. Charakterystyka poszczególnych typów dokumentów: dokument prosty, faktura zakupu, sprzedaży, wyciąg bankowy, raport 
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kasowy. 

6. Obsługa rejestrów VAT. i Sporządzanie deklaracji podatkowych. 

7. Rozrachunki krajowe. Obsługa rozrachunków w dokumencie. Rozrachunki w różnych typach dokumentów. Przeglądanie rozrachunków. Łączenie 

transakcji. Kompensata. 

8. Rozrachunki zagraniczne. Parametry operacji walutowych. Dokumenty walutowe: DEX, DIM. Dokumenty w obrocie wewnątrzwspólnotowym. 

Rozliczenia transakcji walutowych. 

9. Zestawienia danych. Obroty i zapisy konta. Bilans i rachunek zysków i strat. Sprawdzanie prawidłowości wygenerowanego sprawozdania 

finansowego: RZiS. 

10. Procedury zamykania okresów sprawozdawczych: księgowanie dokumentów, zamykanie miesiąca i roku oraz otwierania nowego roku obrotowego. 

11. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przygotowanie prezentacji wyników w postaci wykresów przy wykorzystaniu możliwości modułu 

Analizy Finansowe 

Program realizowany przy wykorzystaniu oprogramowania firmy Sage Symfonia 2.0 Finanse i księgowość 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Proj. 

Kontrola 

wewnętrzna 

 30       30 4 S1_W01 

S1_W02 

S1_W05 

S1_U01 

S1_U02 

S1_U03 

S1_U04 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 
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S1_U05 

S1_K01 

S1_K02 

Treści programowe  

1. System kontroli wewnętrznej: 

● pojęcie, cel i zadania kontroli wewnętrznej  

● przedmiot, zakres i etapy procesu kontroli oraz jej organizacja, 

● metody, techniki i procedury kontroli wewnętrznej  

● kontrola wewnętrzna a ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej 

● ustalenia kontrolne i postępowanie pokontrolne 

● kontrola wewnętrzna jako instrument wspomagający zarządzanie. 

2. Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej a jakość ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych: 

● związek kontroli wewnętrznej z rachunkowością, 

● kontrolne funkcje rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 

● elementy i instrumenty kontroli wewnętrznej dla zapewnienia rzetelności ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej, 

● dokumentowanie zdarzeń w rachunkowości 

● znaczenie i procedury inwentaryzacji  

● kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym. 

3. Wykorzystanie systemów kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorców.  

4. Testy zgodności, sprawności i bezpieczeństwa systemu.  

5. Ocena elementów systemu kontroli wewnętrznej.  
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6. Komunikacja w zakresie kontroli wewnętrznej. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 272 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 

uczenia się dla 

specjalności  

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse 

międzynarodowe 

30        30 3 K_W01, 

K_W02  

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie uczestników ze złożonością zagadnień                 w sferze finansów międzynarodowych. Dotyczy to zarówno skali 

mikro – czyli przedsiębiorstwa, jak i skali makro - czyli gospodarki. Umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania przedsiębiorstw, reprezentujących 

różne branże na jednolitym rynku europejskim, jak również aspektów powiązania polskiej gospodarki z gospodarką światową. Poruszane są na nich 

najistotniejsze fakty mające wpływ na oblicze dzisiejszego świata finansów światowych                             i funkcjonujących na nim instytucji. Wyjaśniają 
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cele i kierunki transferu kapitałów oraz skutki tych działań. Poruszają i wyjaśniają istniejące problemy oraz możliwe do wystąpienia w nadchodzącej 

przyszłości zagrożenia, mogące mieć niekorzystny wpływ na globalny rynek kapitałowy oraz finansowe rynki                 o charakterze 

międzynarodowym.  

  

Główne zagadnienia objęte nauczaniem w ramach przedmiotu: 

1)  Pojęcie finansów międzynarodowych. Finanse międzynarodowe w skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej. 

2)  Skala makroekonomiczna. Finanse państw i regionów. 

  3) Skala mikroekonomiczna. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Jego cele, funkcje, zadania i otoczenie. 

  4) Formy związków ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami na wolnym rynku. Omówienie wybranych rodzajów współpracy 

i powiazań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, między innymi, takimi jak: partycypacja, konsorcjum, syndykat, kartel, korporacja (amerykańska), 

koncern, holding, trust.  

  5) Główne strefy walutowe, aktualnie istniejące, historyczne i mogące powstać w nadchodzącym czasie. Przykłady stref: funta szterlinga, franka 

francuskiego, jena japońskiego, rubla transferowego, yuana chińskiego, rupii indyjskiej, dolara amerykańskiego i euro. 

  6) Funkcjonowanie strefy euro i zagrożenia związane z jej istnieniem. 

  7) Fenomen kryptowalut we współczesnym świecie. Ich geneza, założenia oraz systemy w jakich działają. Częstość występowania, charakterystyka 

i notowania. Przykłady na podstawie: Bitcoin, IOTA, Ethereum, Litecoin, Dash, Monero, Dogecoin, Ripple, NEM, Waves, Decred, ZCASH, Komodo, 

Steem, PIVX.   

  8) Rodzaje ryzyka w międzynarodowych operacjach finansowych. Ryzyko: handlowe, kursowe, kulturowe oraz polityczne. 

  9) Kursy walut oraz operacje walutowe. 

10) Globalizacja rynków finansowych. Geneza, znaczenie i zakres. 

11) Ratingi międzynarodowe państw oraz ich wpływ na gospodarkę oraz warunki działania przedsiębiorstw. Dominująca rola głównych agencji 

ratingowych na świecie: Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s. Inne agencje ratingowe na świecie i ich znaczenie: A. M. Best, Dominion Bond 

Rating Service, Japan Credit Rating Agency, Malaysian Rating Corporation, BRIC’S Nation Rating Agency.  

12) Transfery kapitałów w skali międzynarodowej. Ich przyczyny oraz skutki. 

13) Rozliczenia międzynarodowe: 

        a) obrót bezdewizowy, 

        b) rozliczenia pieniężne, 

        c) płatności bezpośrednie, 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_Credit_Rating_Agency&action=edit&redlink=1
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        d) rozliczenia pośrednie. 

14) Najważniejsze światowe instytucje finansowe. Ich misja, przyczyny i okoliczności powstania, zadania oraz znaczenie. Omówienie: 

a) Europejski Bank Centralny, 

b) Bank Światowy, 

c) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 

d) Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 

e) Afrykański Bank Rozwoju, 

f) New Development Bank (BRICS Development Bank). 

15) Światowe kryzysy finansowe. Ich klasyfikacja i reperkusje dla gospodarki globalnej, regionów oraz poszczególnych krajów. Zagrożenie nowymi 

rodzajami kryzysów - w tym globalnym resetem walut. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Prawo podatkowe 

30        30 2 K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_U01 

K_U03 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki prawne 



73 

 

Treści programowe  

1. Istota podatku 

- pojęcie podatku  

- elementy konstrukcji podatku  

- funkcje podatków  

- systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków  

- system podatkowy  

- zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego 

- pojęcie prawa podatkowego  

- norma prawa podatkowego  

- źródła prawa podatkowego  

- wykładnia prawa podatkowego 

3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, 

zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Podatek dochodowy od osób prawnych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, koszty uzyskania przychodów, podstawa 

opodatkowania, stawki podatku, zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta podatkowa) 

4. Podatki pośrednie w Polsce 

- Podatek od towarów i usług (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, podstawa 

opodatkowania, stawki podatkowe, podatek należny i naliczony, rozliczenie podatku VAT, prowadzenie ewidencji, technika poboru) 

- Podatek akcyzowy (podstawa oprawna, przedmiot podatku, podmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatku, obrót wyrobam i 
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akcyzowymi, znaki akcyzy, technika poboru podatku 

5. Inne podatki i opłaty w Polsce 

- Podatek od gier  

- Podatek rolny  

- Podatek leśny  

- Podatek od spadków i darowizn  

- Podatek od nieruchomości  

- Podatek od środków transportowych  

- Podatek od czynności cywilnoprawnych 

- Podatek od niektórych instytucji finansowych 

- Podatek od wydobycia niektórych kopalin  

- Opłata skarbowa  

- Opłaty lokalne 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 EP, Proj., SP, T 

Społeczna 

odpowiedzialności 

biznesu 

14        14 2 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_U02 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 
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K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Treści programowe  

1. Modele teoretyczne CSR: kontinuum Eellsa, Model Waltona, Piramida Carrolla, Model Carrolla-Schwartza, Hemingway i Maclagana, Jamali, 

Vissera, Ketoli, Portera i Kramera, teoria interesariuszy. 

2. Jakość życia i jakość życia w pracy: pracoholizm, stresy organizacyjne, monotonia i monotypia pracy, krzywa stresu, jakość życia w funkcji 

obciążenia pracą, syndrom wypalenia zawodowego, przypadki śmierci/samobójstw w pracy/spowodowanych pracą, karoshi, praca emoc jami, praca 

ekstremalna, syndrom toksycznego sukcesu. 

3. Work – life balance: kategorie konfliktów, czynniki zaburzające i budujące WLB, formy programów WLB (elastyczna organizacja czasu pracy, 

telepraca, przerwy w pracy/urlopy, niepełny etat, praca w czasie roku szkolnego, wspólny etat), korzyści wprowadzenia programów WLB (dla 

pracownika, pracodawcy, otoczenia) 

4. Prywatność w organizacji: naruszenia sfery prywatnej pracownika, powody ingerencji w prywatność, ocena ingerencji w prywatność, dress code. 

5. Inicjatywy/programy CSR: Wytyczne OECD, Zasady okrągłego stołu w Caux, kodeks Fair Labor Association, Global Compact, SIGMA Project, 

Responsible Care, Protokół oceny IHA, Business Social Compliance Initiative, Electronic Industry Citizenship Coalition. 

6. Normy/standardy CSR: SA 8000, rodzina norm AA 1000, ISO 26000, Rodzina standardów Fairtrade, Rodzina standardów Global GAP, Rodzina 

standardów FSC, Rodzina standardów MSC. 

7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu: rozwój zrównoważony (zasady, zarys koncepcji), Systemy Zarządzania Środowiskowego wg ISO 

14001, System EMAS, Life Cycle Assessment (podseria ISO 14040), etykietowanie środowiskowe I i II typu (podseria ISO 14020).  

Raportowanie niefinansowe i społecznie odpowiedzialne: COP UN, International Integrated Reporting Framework, GRI standards, rachunkowość 

społecznie odpowiedzialna.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, SP 
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Gra biznesowa  

   14     14 1 K_W02 

K_W05 

K_U02 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 

Treści programowe  

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego 

i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 

Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, finansów, psychologii, 

zarządzania strategicznego oraz marketingu. 

Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Po każdej rundzie 

następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. W zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także 

pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 

Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty 

podczas rozgrywki. 

Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań oraz ich wpływu na wynik 

końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, GD 
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Konwersatorium 

English 

 14       14 2  

K_U04 i inne efekty 

kierunkowe  - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu 

(konwersatorium). 

 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Zajęcia do wyboru 2 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć 

do wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 

licencjackie 

  20      20 9 K_W01 

K_W02 

Ekonomia 

i finanse 
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K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

 

Praktyki 

        60 2 K_U01 i inne efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od  miejsca / stanowiska 

praktyki, wybrane spośród: 

K_W02, K_W04, K_W05, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_U04, K_U05, K_U06, 

K_K01, K_K02, K_K03  

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  
W zależności od stanowiska: 

- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 
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- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 

- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  

- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 

- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli, 

- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności 

za powierzone zadania, 

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 

 

Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub organizowana przez uczelnię działalności na rzecz 

Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę 

dokumentów.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP 
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Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Metody wyceny 

przedsiębiorstw  

 15       15 2 S1_W01 

S1_W02 

S1_W05  

S1_U01  

S1_U02 

S1_U03 

S1_U04 

S1_U05 

S1_K01 

S1_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

1. Definicje wartości i czynniki jej tworzenia   

2. Akty normatywne, uniwersalne zasady oraz funkcje wyceny 

3. Księgowe i pozaksięgowe źródła informacji dla potrzeb wyceny 

4. Klasyfikacja metod wyceny (wprowadzenie)  

5. Majątkowe metody wyceny - rodzaje metod, zalety i wady, zakres stosowania  

5.1 Metoda wartości aktywów netto (metoda księgowa) 

5.2 Metoda skorygowanych aktywów netto 
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5.3 Metoda odtworzeniowa 

5.4 Metoda likwidacyjna 

6. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF  

6.1 szacowanie wolnych przepływów pieniężnych (FCFF oraz FCFE)  

6.2 szacowanie kosztu kapitału  

6.3 szacowanie zdyskontowanych przepływów pieniężnych i  wartości rezydualnej  

7. Metody porównań rynkowych (zastosowanie metod mnożnikowych)  

8. Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Zarządzanie 

płynnością 

finansową 

 15       15 2 S1_W01 

S1_W02 

S1_W03 

S1_W05 

S1_U01 

S1_U02 

S1_U03 

S1_U04 

S1_U05 

Ekonomia 

i finanse 
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S1_K01 

S1_K02 

Treści programowe  

1. Wykorzystanie rachunkowości w zakresie zarządzania płynnością przedsiębiorstwa 

2. Pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie i metody przewidywania jej zagrożenia  

3. Znaczenie kapitału obrotowego dla stabilności finansowej jednostki gospodarczej 

4. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie 

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie 

6. Metody monitorowania i prognozowania należnościami 

7. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców 

8. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie 

9. Obrót wierzytelnościami, pozyskiwanie bankowych i pozabankowych źródeł finansowania 

10. Krótkoterminowe papiery dłużne  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Biznes plan 

 15       15 2 S1_W01 

S1_W02 

S1_W03 

S1_W04 

S1_W05 

S1_U01 

Ekonomia 

i finanse 
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S1_U02 

S1_U03 

S1_U05 

S1_U06 

S1_K01 

S1_K02 

Treści programowe  

 

1. Istota i zastosowania biznes planu w przedsiębiorstwie 

2. Zasady konstruowania biznes planu 

3. Układ i zawartość głównej części biznes planu 

4. Założenia projektowe w tworzeniu biznes planu 

5. Narzędzia wykorzystywane w procesie tworzenia części finansowej biznes planu 

6. Ocena ryzyka finansowego projektów gospodarczych 

7. Realizacja biznes planu tworzenia małego przedsiębiorstwa usługowego – studium przypadku 

8. Realizacja biznes planu tworzenia małego przedsiębiorstwa handlowego – studium przypadku 

9. Realizacja biznes planu tworzenia małego przedsiębiorstwa produkcyjnego – studium przypadku 

10. Realizacja biznes planu rozbudowy przedsiębiorstwa – studium przypadku 

11. Ocena jakości biznes planu 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj. 
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Prawo bankowe 

i ubezpieczeniowe  

 

 15       15 2 S1_W01 

S1_W04 

S1_W05 

S1_U01 

S1_U02 

S1_U03 

S1_U04 

S1_U05 

S1_U06 

S1_K01 

S1_K02 

Nauki prawne  

Treści programowe  

 

1.Systematyka źródeł polskiego prawa bankowego 

2.Pojęcie banku, instytucji kredytowej, instytucji finansowej, SKOK 

3.Czynności bankowe 

4.Podejmowanie i prowadzenie działalności bankowej. Tworzenie i rodzaje banków. Rola KNF 

5.Podstawowe rodzaje rachunków bankowych 

6.Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków 

7.Kredyty i pożyczki pieniężne 

8.NBP jako bank centralny państwa 
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9.Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

10.Podstawy prawne funkcjonowania rynku ubezpieczeń w Polsce 

11.Formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i nadzór 

12.Zawarcie umowy ubezpieczenia 

13.Konstrukcja produktu ubezpieczeniowego. Ogólne warunki ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczonych 

14.Jednolity rynek usług ubezpieczeniowych w UE 

15.Pośrednictwo ubezpieczeniowe 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 256 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 
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dla specjalności: Zarządzanie instytucjami finansowymi  

 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

z
a

ję
ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 

uczenia się dla 

specjalności  

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse publiczne 

14   30     44 5 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01  

K_U02 

K_U03 

K_U05 

Nauki prawne  
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K_U06 

K_K01 

K_K03 

Treści programowe  

1. Teorie finansów publicznych (z uwzględnieniem roli i zadań państwa oraz budżetu i podejścia do kwestii równowagi budżetowej)  

2. Charakterystyka finansów publicznych  

- pojęcie i funkcje finansów publicznych  

- dobra i usługi publiczne oraz społeczne 

3. Elementy teorii wyboru publicznego  

4. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych  

5. Budżet państwa 

- procedura budżetowa 

- ustawa budżetowa i jej składniki  

6. Charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków budżetu państwa  

- struktura działowa i rodzajowa wydatków budżetu państwa 

- wydatki publiczne a polityka społeczna  

- zabezpieczenie społeczne  

- ubezpieczenia społeczne  

- świadczenia społeczne  

- usługi społeczne  

- problematyka inwestycji w człowieka  
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- rola trzeciego sektora w finansowaniu zadań społecznie użytecznych  

- problem sztywności wydatków publicznych  

- zadaniowy układ budżetu  

7. Struktura dochodów budżetu państwa.  

- charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje dochodów budżetu państwa  

- charakterystyka i rodzaje danin publicznych 

- analiza struktury podatkowych dochodów budżetu  

- analiza struktury niepodatkowych dochodów budżetu   

8. Problem deficytu budżetowego w Polsce  

- pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego 

- przyczyny i skutki nierównowagi budżetowej  

- deficyt budżetowy a deficyt sektora finansów publicznych 

- analiza poziomu i źródeł finansowania deficytu budżetowego 

9. Dług publiczny w Polsce.  

- pojęcie i rodzaje długu publicznego.  

- przyczyny powstawania zadłużenia publicznego.  

- strategia zarządzania długiem publicznym 

10. Finanse samorządu terytorialnego  

- Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego 

-  Indywidualny wskaźnik zadłużenia  

- budżet zadaniowy 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Ekonomia 

międzynarodowa 

14   30     44 5 K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe 

1. Megatrendy we współczesnym świecie   

a. globalizacja, 

b. regionalizacja gospodarki 

2. Teorie wymiany międzynarodowej  

a. klasyczne, 

b. neotechnologiczne, 

c. neoczynnikowe, 

d. eklektyczne etc. 

3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  

a. warunki, formy i kierunki przepływu kapitału, 

b. przepływ innowacji i technologii,  
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c. zagraniczne inwestycje bezpośrednie,  

d. zagraniczne inwestycje portfelowe,  

e. inwestycje zagraniczne w Polsce; 

4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   

5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 

a. polityka ekonomiczna i instrumenty oddziaływujące na wszystkie podmioty gospodarcze;  

b. polityka handlowa i instrumenty odziaływujące na podmioty biorące udział w wymianie międzynarodowej: 

i. taryfowe,  

ii. parataryfowe  

iii. pozataryfowe;  

6. Międzynarodowy system walutowy  

a. pieniądz międzynarodowy i jego funkcje,  

b. system waluty złotej,  

c. system z Bretton Woods,  

d. współczesny międzynarodowy system walutowy,  

e. Europejski System Walutowy,  

f. system walutowy w Polsce; 

7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  

8. Międzynarodowe stosunki finansowe  

a. kurs walutowy, podstawowe teorie kursu walutowego,  

b. rynek walutowy – uczestnicy i funkcje;  
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c. wymienialność waluty;  

d. międzynarodowy rynek finansowy: mechanizmy, główni uczestnicy, podstawowe aktywa finansowe  

9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  

a. bilans płatniczy i jego struktura,  

b. zasady sporządzania i analizy bilansu płatniczego,  

c. przyczyny nierównowagi i sposoby równoważenia bilansu płatniczego,  

10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T, Proj. 

Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć 

do wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 

licencjackie 

  20      20 3 K_W01 

K_W02 

K_W03 

Ekonomia 

i finanse 
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K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04  

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych na odpowiednim 

poziomie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Egzamin 

certyfikacyjny 

z języka obcego 

         2 K_U04  
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Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, EU 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Bankowość 

detaliczna 

i korporacyjna  

 

 30       30 4 S2_W01 

S2_W02 

S2_W03 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

S2_U03 

S2_U04 

S2_U05 

S2_K01  

S2_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

1. Istota bankowości detalicznej i korporacyjnej 

2. Mechanizmy ochrony klienta detalicznego 

3. Bankowość detaliczna i korporacyjna a regulacje 
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4. Czynniki rozwoju rynku bankowości detalicznej – uwarunkowania i potencjał rynku  

5. Instytucje niebankowe i parabankowe na rynku detalicznych usług finansowych – charakterystyka, oferta, trendy przemian  

6. Konkurencja na rynku bankowości detalicznej – czynniki przewagi konkurencyjnej, strategie konkurencyjne  

7. Dystrybucja w bankowości detalicznej – ewolucja kanałów, rola innowacji  

8. Placówka bankowa – tradycyjne i nowoczesne formuły funkcjonowania, wyzwania przyszłości  

9. Produkty bankowości detalicznej – główne kierunki przemian. Kształtowanie się podziału „bankowość masowa vs. bankowość osobista”  

10. Bankowość detaliczna w perspektywie globalnej – specyfika bankowości detalicznej w wybranych krajach świata  

11. Bankowość islamska – produkty bankowe a ograniczenia etyczne i religijne            

12. Segmentacja klientów detalicznych. Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne kierowane do osób fizycznych (oferta standardowa i  wealth 

management). Usługi płatnicze i rozliczeniowe dla segmentu detalicznego. 

13. Kredyty hipoteczne i bankowość hipoteczna. Rozwój rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce. Regulacyjne i ekonomiczne uwarunkowania 

hipotecznych kredytów mieszkaniowych. 

14. Zachowania klienta detalicznego 

15. Strategie bankowości detalicznej 

16. Modele opłacalności klienta detalicznego 

17. Bankowość korporacyjna. Usługi bankowości korporacyjnej. Potrzeby współczesnego przedsiębiorstwa w zakresie usług finansowych  a oferta 

produktowa banków. Finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej przedsiębiorstw (kredyty bankowe, leasing, inne usługi finansowania). 

Konsorcja kredytowe. 

18. Oferta banków korporacyjnych w obszarze zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa, realizacji transakcji płatniczych bezgotówkowych, 

obsługi transakcji walutowych, obsługi transakcji gotówkowych. 

19. Usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego i zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstw. Inne usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Usługi 

dla podmiotów sektora publicznego (rządowego i jednostek samorządu terytorialnego). 

20. Strategia i organizacja bankowości korporacyjnej. 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Bankowość 

inwestycyjna  

 

 30       30 4 S2_W01 

S2_W02 

S2_W03 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

S2_U03 

S2_U04 

S2_U05 

S2_K01  

S2_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez wyposażenie go w narzędzia niezbędne do prowadzenia prac z zakresu 

bankowości inwestycyjnej. 

W ramach zajęć studenci prace analityczne z wykorzystaniem danych dostępnych w bazach danych finansowych. 

Omawiane będą m.in. następujące zagadnienia: 

1. Działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej, przegląd rynków finansowych 

2. Zastosowanie mechaniki i technik wyceny 

3. Modelowanie finansowe i kompleksowa analiza wyceny 
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4. Rynki kapitału udziałowego (Equity Capital Markets) 

5. Rynki kapitałów dłużnych (Debt Capital Markets) 

6. Wstępna oferta publiczna (Initial Public Offer) 

7. Fuzje i przejęcia (Mergers & Aquisitions) 

8. Finansowanie przy pomocy dźwigni (Leveraged Buy Out) 

9. Bank inwestycyjny 

10. Fundusz hedgingowy 

11. Produkty ustrukturyzowane 

12. Zaawansowane produkty inwestycyjne 

13. Praktyczne przykłady 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Rynek ubezpieczeń  

 

 30       30 4 S2_W01 

S2_W02 

S2_W03 

S2_W04 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

S2_U03 

Ekonomia 

i finanse 
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S2_U04 

S2_U05 

S2_K01  

S2_K02 

Treści programowe  Celem przedmiotu jest: 

● omówienie i przeprowadzenie analizy umowy ubezpieczenia (w tym m.in. źródeł umowy ubezpieczenia, cech umowy ubezpieczenia, trybów 

zawarcia umowy ubezpieczenia, pojęcia zdarzenia ubezpieczeniowego, pojęcia interesu ubezpieczenia stron umowy ubezpieczenia, podmiotów 

stosunku ubezpieczenia, powstania i wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia,), 

● omówienie i przeprowadzenie analizy umowy reasekuracyjnej (w tym m.in. pojęcia reasekuracji i retrocesji oraz funkcji, metod i form reasekuracji), 

● omówienie i przeprowadzenie analizy wybranych zagadnień zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa (podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą) (jak m.in. zagadnienie poziomu ubezpieczenia, systemów odpowiedzialności, franszyzy, udziału własnego etc.), 

● omówienia i przeprowadzenie analizy ochrony ubezpieczeniowej w przedsiębiorstwie (podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą), 

omówienie i przeprowadzenie analizy wybranych podstawowych produktów ubezpieczeniowych (w tym m.in. pojęcia, elementów składowych oraz 

klasyfikacji produktów ubezpieczeniowych, podstawowych produktów ubezpieczeń działu I, tj. ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń posagowych, 

ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym, ubezpieczeń rentowych oraz podstawowych produktów ubezpieczeń działu II, tj. ubezpieczeń 

komunikacyjnych, ubezpieczeń ogniowych, ubezpieczeń finansowych, ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń transportowych, 

ubezpieczeń turystycznych, ubezpieczeń katastroficznych etc.). 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 272 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

z
a

ję
ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów uczenia 

się dla specjalności  

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse 

międzynarodowe 

30        30 3 K_W01, 

K_W02  

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie uczestników ze złożonością zagadnień w sferze finansów międzynarodowych. Dotyczy to zarówno skali mikro – 

czyli przedsiębiorstwa, jak i skali makro - czyli gospodarki. Umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania przedsiębiorstw, reprezentujących różne 

branże na jednolitym rynku europejskim, jak również aspektów powiązania polskiej gospodarki z gospodarką światową. Poruszane są na nich 

najistotniejsze fakty mające wpływ na oblicze dzisiejszego świata finansów światowych i funkcjonujących na nim instytucji. Wyjaśniają cele i kierunki 
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transferu kapitałów oraz skutki tych działań. Poruszają i wyjaśniają istniejące problemy oraz możliwe do wystąpienia w nadchodzącej przyszłości 

zagrożenia, mogące mieć niekorzystny wpływ na globalny rynek kapitałowy oraz finansowe rynki o charakterze międzynarodowym.  

  

Główne zagadnienia objęte nauczaniem w ramach przedmiotu: 

1) Pojęcie finansów międzynarodowych. Finanse międzynarodowe w skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej. 

2)  Skala makroekonomiczna. Finanse państw i regionów. 

  3) Skala mikroekonomiczna. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Jego cele, funkcje, zadania i otoczenie. 

  4) Formy związków ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami na wolnym rynku. Omówienie wybranych rodzajów współpracy 

i powiazań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, między innymi, takimi jak: partycypacja, konsorcjum, syndykat, kartel, korporacja (amerykańska), 

koncern, holding, trust.  

  5) Główne strefy walutowe, aktualnie istniejące, historyczne i mogące powstać w nadchodzącym czasie. Przykłady stref: funta szterlinga, franka 

francuskiego, jena japońskiego, rubla transferowego, yuana chińskiego, rupii indyjskiej, dolara amerykańskiego i euro. 

  6) Funkcjonowanie strefy euro i zagrożenia związane z jej istnieniem. 

  7) Fenomen kryptowalut we współczesnym świecie. Ich geneza, założenia oraz systemy w jakich działają. Częstość występowania, charakterystyka 

i notowania. Przykłady na podstawie: Bitcoin, IOTA, Ethereum, Litecoin, Dash, Monero, Dogecoin, Ripple, NEM, Waves, Decred, ZCASH, Komodo, 

Steem, PIVX.   

  8) Rodzaje ryzyka w międzynarodowych operacjach finansowych. Ryzyko: handlowe, kursowe, kulturowe oraz polityczne. 

  9) Kursy walut oraz operacje walutowe. 

10) Globalizacja rynków finansowych. Geneza, znaczenie i zakres. 

11) Ratingi międzynarodowe państw oraz ich wpływ na gospodarkę oraz warunki działania przedsiębiorstw. Dominująca rola głównych agencji 

ratingowych na świecie: Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s. Inne agencje ratingowe na świecie i ich znaczenie: A. M. Best, Dominion Bond 

Rating Service, Japan Credit Rating Agency, Malaysian Rating Corporation, BRIC’S Nation Rating Agency.  

12) Transfery kapitałów w skali międzynarodowej. Ich przyczyny oraz skutki. 

13) Rozliczenia międzynarodowe: 

        a) obrót bezdewizowy, 

        b) rozliczenia pieniężne, 

        c) płatności bezpośrednie, 

        d) rozliczenia pośrednie. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_Credit_Rating_Agency&action=edit&redlink=1
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14) Najważniejsze światowe instytucje finansowe. Ich misja, przyczyny i okoliczności powstania, zadania oraz znaczenie. Omówienie: 

a) Europejski Bank Centralny, 

b) Bank Światowy, 

c) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 

d) Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 

e) Afrykański Bank Rozwoju, 

f) New Development Bank (BRICS Development Bank). 

15) Światowe kryzysy finansowe. Ich klasyfikacja i reperkusje dla gospodarki globalnej, regionów oraz poszczególnych krajów. Zagrożenie nowymi 

rodzajami kryzysów - w tym globalnym resetem walut. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Prawo podatkowe 

30        30 3 K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_U01 

K_U03 

K_K01 

K_K02 

K_K03  

Nauki prawne 
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Treści programowe  

1. Istota podatku 

- pojęcie podatku  

- elementy konstrukcji podatku  

- funkcje podatków  

- systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków  

- system podatkowy  

- zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego 

- pojęcie prawa podatkowego  

- norma prawa podatkowego  

- źródła prawa podatkowego  

- wykładnia prawa podatkowego 

3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, 

zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Podatek dochodowy od osób prawnych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, koszty uzyskania przychodów, podstawa 

opodatkowania, stawki podatku, zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta podatkowa) 

4. Podatki pośrednie w Polsce 

- Podatek od towarów i usług (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, podstawa 

opodatkowania, stawki podatkowe, podatek należny i naliczony, rozliczenie podatku VAT, prowadzenie ewidencji, technika poboru) 

- Podatek akcyzowy (podstawa oprawna, przedmiot podatku, podmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatku, obrót wyrobami 
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akcyzowymi, znaki akcyzy, technika poboru podatku 

5. Inne podatki i opłaty w Polsce 

- Podatek od gier  

- Podatek rolny  

- Podatek leśny  

- Podatek od spadków i darowizn  

- Podatek od nieruchomości  

- Podatek od środków transportowych  

- Podatek od czynności cywilnoprawnych 

- Podatek od niektórych instytucji finansowych 

- Podatek od wydobycia niektórych kopalin  

- Opłata skarbowa  

- Opłaty lokalne 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Społeczna 

odpowiedzialności 

biznesu 

14        14 2 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_U02 

K_U06 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 
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K_K01 

K_K02 

K_K03 

Treści programowe  

1. Modele teoretyczne CSR: kontinuum Eellsa, Model Waltona, Piramida Carrolla, Model Carrolla-Schwartza, Hemingway i Maclagana, Jamali, 

Vissera, Ketoli, Portera i Kramera, teoria interesariuszy. 

2. Jakość życia i jakość życia w pracy: pracoholizm, stresy organizacyjne, monotonia i monotypia pracy, krzywa stresu, jakość życia w funkcji 

obciążenia pracą, syndrom wypalenia zawodowego, przypadki śmierci/samobójstw w pracy/spowodowanych pracą, karoshi, praca emoc jami, 

praca ekstremalna, syndrom toksycznego sukcesu. 

3. Work – life balance: kategorie konfliktów, czynniki zaburzające i budujące WLB, formy programów WLB (elastyczna organizacja czasu pracy, 

telepraca, przerwy w pracy/urlopy, niepełny etat, praca w czasie roku szkolnego, wspólny etat), korzyści wprowadzenia programów WLB 

(dla pracownika, pracodawcy, otoczenia) 

4. Prywatność w organizacji: naruszenia sfery prywatnej pracownika, powody ingerencji w prywatność, ocena ingerencji w prywatność, dress code. 

5. Inicjatywy/programy CSR: Wytyczne OECD, Zasady okrągłego stołu w Caux, kodeks Fair Labor Association, Global Compact, SIGMA Project, 

Responsible Care, Protokół oceny IHA, Business Social Compliance Initiative, Electronic Industry Citizenship Coalition. 

6. Normy/standardy CSR: SA 8000, rodzina norm AA 1000, ISO 26000, Rodzina standardów Fairtrade, Rodzina standardów Global GAP, Rodzina 

standardów FSC, Rodzina standardów MSC. 

7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu: rozwój zrównoważony (zasady, zarys koncepcji), Systemy Zarządzania Środowiskowego wg ISO 

14001, System EMAS, Life Cycle Assessment (podseria ISO 14040), etykietowanie środowiskowe I i II typu (podseria ISO 14020).  

1. Raportowanie niefinansowe i społecznie odpowiedzialne: COP UN, International Integrated Reporting Framework, GRI standards, 

rachunkowość społecznie odpowiedzialna.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, SP 

Gra biznesowa  

   14     14 1 K_W02 

K_W05 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 
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K_U02 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Treści programowe  

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego 

i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 

Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, finansów, psychologii, 

zarządzania strategicznego oraz marketingu. 

Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Po każdej rundzie 

następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. W zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także 

pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 

Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty 

podczas rozgrywki. 

Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań oraz ich wpływu na wynik 

końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, GD 

Konwersatorium 

English 

 14       14 2 K_U04 i inne efekty 

kierunkowe  - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu 

(konwersatorium). 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  
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Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Zajęcia do wyboru 2 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć do 

wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 

licencjackie 

  20      20 9 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

Ekonomia 

i finanse 
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K_U03 

K_U04 

K_K01 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, paca dyplomowa 

Praktyki 

        60 2 K_U01 i inne efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od  miejsca / stanowiska 

praktyki, wybrane spośród: 

K_W02, K_W04, K_W05, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_U04, K_U05, K_U06, 

K_K01, K_K02, K_K03  

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

W zależności od stanowiska: 

- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 

- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 

- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  

- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 

- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli, 

- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności 

za powierzone zadania, 
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- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 

 

Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych , 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub organizowana przez uczelnię działalności na rzecz 

Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę 

dokumentów.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Podstawy 

gospodarki 

finansowej 

zakładów 

ubezpieczeń  

 

 

 15       15 2 S2_W01 

S2_W02 

S2_W03 

S2_W04 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

S2_U03 

S2_U04 

S2_U05 

S2_K01  

Ekonomia 

i finanse 



108 

 

S2_K02 

Treści programowe  

Celem wykładu jest: 

● omówienie i przeprowadzenie analizy regulacji krajowych i wspólnotowych określających zasady prowadzenia gospodarki finansowej zakładu 

ubezpieczeń (dyrektywa Wypłacalność II, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), 

● omówienie i przeprowadzenie analizy specyfiki gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń, 

● omówienie i przeprowadzenie analizy sprawozdawczości finansowej w zakładach ubezpieczeń, 

● omówienie i przeprowadzenie analizy wymagań ustawowych dla gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń (w tym m.in. minimalnego wymogu 

wypłacalności, kapitałowego wymogu wypłacalności etc.), 

● omówienie i przeprowadzenie analizy zarządzania rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi w zakładach ubezpieczeń, 

● omówienie i przeprowadzenie analizy zarządzania działalnością inwestycyjną zakładów ubezpieczeń, 

● omówienie i przeprowadzenie analizy zarządzania płynnością zakładów ubezpieczeń, 

omówienie i przeprowadzenie analizy oceny działalności zakładów ubezpieczeń na podstawie sprawozdań finansowych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

System płatniczy 

 

 

 15       15 2 S2_W01 

S2_W02 

S2_W03 

S2_W04 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

Ekonomia 

i finanse 
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S2_U03 

S2_U04 

S2_U05 

S2_K01  

S2_K02 

Treści programowe  

Celem przedmiotu realizowanego w formie wykładu specjalnościowego jest zapoznanie studentów z tematyką transferu pieniądza w systemie 

płatniczym i zarządzania dostawcami usług płatniczych. Wykład obejmuje opis i analizę: 

● architektury systemu płatniczego,  

● form pieniądza i instrumentów płatniczych,  

● popytu na pieniądz i narodowej kultury płatniczej, 

● dostawców usług płatniczych, 

● innowacyjności i integracji rynku płatności, 

● ekonomii sieci i skali w systemach płatności, 

● kosztów i korzyści instrumentów płatniczych. 

1. Architektura systemu płatniczego 

2. Formy pieniądza i instrumenty płatnicze 

3. Popyt na pieniądz i narodowa kultura płatnicza 

4. Dostawcy usług płatniczych 

5. Innowacyjność i integracja rynku płatności 

6. Ekonomia sieci i skali w systemach płatności  
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7. Koszty i korzyści instrumentów płatniczych  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Ocena projektów 

inwestycyjnych  

 

 

 15       15 2 S2_W01 

S2_W02 

S2_W03 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

S2_U03 

S2_U04 

S2_U05 

S2_K01  

S2_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

1. Podstawowe zagadnienia oceny projektów inwestycyjnych  

1.1 Wartość pieniądza w czasie 

1.2 Struktura i koszt kapitału  

1.3 Kategoryzacja wolnych przepływów pieniężnych dla projektu inwestycyjnego i algorytmy ich kalkulacji 
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2. Proste metody oceny efektywności inwestycji  

2.1 Koszty stałe i ich znaczenie dla podejmowania decyzji inwestycyjnej (próg rentowności dla inwestycji)   

2.2 Proste stopy zwrotu z inwestycji (ROI i ROE) 

2.3 Metoda prostego okresu zwrotu – założenie, interpretacja i modyfikacje  

2.4 Metoda księgowej stopy zwrotu (ARR) – założenia, ograniczenia i wartości poznawcze w porównaniu ze stopą zwrotu z zaangażowanego 

kapitału ROCE   

3. Zaawansowane metody oceny opłacalności projektów rozwojowych - założenia, algorytm, modyfikacje, interpretacja, kryterium decyzyjne oraz 

zalety i wady 

3.1 Metoda wartości bieżącej netto (NPV) 

3.2 Metoda skorygowanej wartości zaktualizowanej netto (ANPV) 

3.3 Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) 

3.4 Czynnik reinwestycji w metodach oceny opłacalności (MNPV, MIRR) 

3.5 Wprowadzenie do opcji realnych (ROV) w ocenie projektów inwestycyjnych   

4. Wskaźniki obsługi zadłużenia jako mierniki efektywności inwestycji dla kredytodawców 

4.1 roczny wskaźnik obsługi zadłużenia (ADSCR), 

4.2 wskaźnik pokrycia dla całego okresu spłaty (LLCR), 

4.3 wskaźnik całkowitej obsługi zadłużenia (PLCR) 

5. Kryteria wyboru projektów rozwojowych o różnych parametrach  

5.1 wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich spośród opcji o różnych wartościach nakładów inwestycyjnych 

5.2 selekcja projektów o różnych okresach ekonomicznego życia 

5.3 wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich o różnych wartościach nakładów inwestycyjnych i różnych okresach ekonomicznego 

życia 
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5.4 wybór projektów charakteryzujących się różnym ryzykiem i stopami dyskontowym 

Identyfikacja ryzyka w projektach inwestycyjnych i metody jego ograniczenia - wprowadzenie 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj. 

Prawo bankowe 

i ubezpieczeniowe  

 

 15       15 2 S2_W01 

S2_W04 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

S2_U03 

S2_U04 

S2_U05 

S2_U06 

S2_K01 

S2_K02 

Nauki prawne  

Treści programowe  

 

1.Systematyka źródeł polskiego prawa bankowego 

2.Pojęcie banku, instytucji kredytowej, instytucji finansowej, SKOK 

3.Czynności bankowe 

4.Podejmowanie i prowadzenie działalności bankowej. Tworzenie i rodzaje banków. Rola KNF 
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5.Podstawowe rodzaje rachunków bankowych 

6.Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków 

7.Kredyty i pożyczki pieniężne 

8.NBP jako bank centralny państwa 

9.Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

10.Podstawy prawne funkcjonowania rynku ubezpieczeń w Polsce 

11.Formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i nadzór 

12.Zawarcie umowy ubezpieczenia 

13.Konstrukcja produktu ubezpieczeniowego. Ogólne warunki ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczonych 

14.Jednolity rynek usług ubezpieczeniowych w UE 

15.Pośrednictwo ubezpieczeniowe 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 256 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 
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dla specjalności: Finanse Przedsiębiorstwa 

 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

z
a

ję
ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 

uczenia się dla 

specjalności  

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse publiczne 

14   30     44 5 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01  

K_U02 

K_U03 

K_U05 

Nauki prawne  
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K_U06 

K_K01 

K_K03 

Treści programowe  

1. Teorie finansów publicznych (z uwzględnieniem roli i zadań państwa oraz budżetu i podejścia do kwestii równowagi budżetowej)  

2. Charakterystyka finansów publicznych  

- pojęcie i funkcje finansów publicznych  

- dobra i usługi publiczne oraz społeczne 

3. Elementy teorii wyboru publicznego  

4. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych  

5. Budżet państwa 

- procedura budżetowa 

- ustawa budżetowa i jej składniki  

6. Charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków budżetu państwa  

- struktura działowa i rodzajowa wydatków budżetu państwa 

- wydatki publiczne a polityka społeczna  

- zabezpieczenie społeczne  

- ubezpieczenia społeczne  

- świadczenia społeczne  

- usługi społeczne  

- problematyka inwestycji w człowieka  
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- rola trzeciego sektora w finansowaniu zadań społecznie użytecznych  

- problem sztywności wydatków publicznych  

- zadaniowy układ budżetu  

7. Struktura dochodów budżetu państwa.  

- charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje dochodów budżetu państwa  

- charakterystyka i rodzaje danin publicznych 

- analiza struktury podatkowych dochodów budżetu  

- analiza struktury niepodatkowych dochodów budżetu   

8. Problem deficytu budżetowego w Polsce  

- pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego 

- przyczyny i skutki nierównowagi budżetowej  

- deficyt budżetowy a deficyt sektora finansów publicznych 

- analiza poziomu i źródeł finansowania deficytu budżetowego 

9. Dług publiczny w Polsce.  

- pojęcie i rodzaje długu publicznego.  

- przyczyny powstawania zadłużenia publicznego.  

- strategia zarządzania długiem publicznym 

10. Finanse samorządu terytorialnego  

- Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego 

- Indywidualny wskaźnik zadłużenia  

- budżet zadaniowy 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Ekonomia 

międzynarodowa 

14   30     44 5 K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe 

1. Megatrendy we współczesnym świecie   

a. globalizacja, 

b. regionalizacja gospodarki 

2. Teorie wymiany międzynarodowej  

a. klasyczne, 

b. neotechnologiczne, 

c. neoczynnikowe, 

d. eklektyczne etc. 

3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  

a. warunki, formy i kierunki przepływu kapitału, 

b. przepływ innowacji i technologii,  
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c. zagraniczne inwestycje bezpośrednie,  

d. zagraniczne inwestycje portfelowe,  

e. inwestycje zagraniczne w Polsce; 

4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   

5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 

a. polityka ekonomiczna i instrumenty oddziaływujące na wszystkie podmioty gospodarcze;  

b. polityka handlowa i instrumenty odziaływujące na podmioty biorące udział w wymianie międzynarodowej: 

i. taryfowe,  

ii. parataryfowe  

iii. pozataryfowe;  

6. Międzynarodowy system walutowy  

a. pieniądz międzynarodowy i jego funkcje,  

b. system waluty złotej,  

c. system z Bretton Woods,  

d. współczesny międzynarodowy system walutowy,  

e. Europejski System Walutowy,  

f. system walutowy w Polsce; 

7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  

8. Międzynarodowe stosunki finansowe  

a. kurs walutowy, podstawowe teorie kursu walutowego,  

b. rynek walutowy – uczestnicy i funkcje;  
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c. wymienialność waluty;  

d. międzynarodowy rynek finansowy: mechanizmy, główni uczestnicy, podstawowe aktywa finansowe  

9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  

a. bilans płatniczy i jego struktura,  

b. zasady sporządzania i analizy bilansu płatniczego,  

c. przyczyny nierównowagi i sposoby równoważenia bilansu płatniczego,  

10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T, Proj 

Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć do 

wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 

licencjackie 

  20      20 3 K_W01 

K_W02 

K_W03 

Ekonomia 

i finanse 
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K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04  

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych na odpowiednim 

poziomie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Egzamin 

certyfikacyjny 

z języka obcego 

         2 K_U04  
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Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Symbole efektów 

uczenia się 

EP, EU 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zarządzanie 

płynnością finansową 

 

 30       30 4 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03  

S3_W05  

S3_U01 

S3_U02 

S3_U03 

S3_U04 

S3_U05 

S3_K01 

S3_K02 

Ekonomia 

i finanse 
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Treści programowe 1. Pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie i metody przewidywania jej zagrożenia  

1.1 Istota zarządzania płynnością finansową 

1.2 Statyczne metody pomiaru płynności finansowej - interpretacja i ograniczenia poznawcze 

1.3 Wykorzystanie informacji o przepływach gotówki do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 

1.4 Rynkowa korekta płynności finansowej 

1.5 Modele oceny zagrożenia niewypłacalnością 

1.6 Analiza ryzyka partnera biznesowego 

 

2. Znaczenie kapitału obrotowego dla stabilności finansowej jednostki gospodarczej 

2.1 Pojęcie kapitału obrotowego, kapitału obrotowego netto i metody jego pomiaru 

2.2 Poziom kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie 

2.3 Strategie zarządzania kapitałem obrotowym  

 

3. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie 

3.1 Cykl obiegu kapitału obrotowego (cykl konwersji gotówki) 

3.2 Ustalanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto 

3.3 Źródła pochodzenia i zasilania kapitału obrotowego  

 

4. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie 

4.1 Całkowity koszt zapasów i jego elementy składowe 

4.2 Optymalna wielkość zamówienia 
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4.3 Wielkość zamówienia z uwzględnieniem rabatów "za ilość" 

4.4 Dwuskładnikowy model zapasów 

4.5 Nowe tendencje w zarządzaniu zapasami 

 

5. Metody monitorowania i prognozowania należnościami 

5.1 Metody oceny należności przedsiębiorstw 

5.2 Sposoby ustalania okresu inkasowania należności 

5.3 Obliczanie wskaźnik cyklu regulowania należności (DSO) na podstawie średniej, dziennej sprzedaży 

5.4 Sposoby ustalania DSOLIFO 

5.5 Ustalanie Best DSO oraz Past Due DSO 

5.6 DSO średnio ważone 

5.7 Prognozowanie należności metodą stałego wzrostu (build-up method) 

5.8 Prognozowanie wpływów gotówkowych ze sprzedaży (roll-forward) 

 

6. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców 

6.1 Strategie polityki kredytowej  

6.2 Instrumenty polityki kredytowej przedsiębiorstwa 

6.3 Metody analizy ryzyka kredytowego (Metoda punktowa, metoda standardu kredytowego) 

6.4 Optymalizacja parametrów polityki kredytowej 

6.5 Zintegrowany system zarządzania kredytem kupieckim 
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7. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie 

7.1 Motywy utrzymywania gotówki i potrzeba zarządzania gotówką w przedsiębiorstwie 

7.2 Wykorzystanie modelu J. Baumola do optymalizacji gotówki w przedsiębiorstwie 

7.3 Optymalizacja gotówki w przedsiębiorstwie za pomocą modelu Millera-Orra 

7.4 Preliminarz obrotów gotówkowych 

7.5 Zagospodarowanie wolnej gotówki 

7.6 Analiza punktu krytycznego gotówki (cash breakeven point) 

 

8. Obrót wierzytelnościami, pozyskiwanie bankowych i pozabankowych źródeł finansowania 

8.1 Operacje bankowe 

8.2 Kredyty i gwarancje 

8.3 Rozliczenia pieniężne krajowe i zagraniczne 

8.4 Przelew wierzytelności 

8.5 Faktoring 

8.6 Forfaiting 

8.7 Sekurytyzacja aktywów 

8.8 Cash pooling 

8.9 Fundusze podwyższonego ryzyka 

8.10  Krótkoterminowe papiery dłużne 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, Proj. 
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Metody wyceny 

przedsiębiorstw 

 

 30       30 4 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03  

S3_W05  

S3_U01 

S3_U02 

S3_U03 

S3_U04 

S3_U05 

S3_K01 

S3_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

1. Definicje wartości i czynniki jej tworzenia  

2. Akty normatywne, uniwersalne zasady oraz funkcje wyceny  

3. Źródła informacji dla potrzeb wyceny  

4. Klasyfikacja metod wyceny (wprowadzenie)  

5. Majątkowe metody wyceny - rodzaje metod, zalety i wady, zakres stosowania  

6. Dochodowe metody wyceny, ich rodzaje oraz zakres stosowania  

7. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF  

7.1 szacowanie wolnych przepływów pieniężnych (FCFF oraz FCFE)  
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7.2 szacowanie kosztu kapitału  

7.3 szacowanie zdyskontowanych przepływów pieniężnych i wartości rezydualnej  

8. Metody porównań rynkowych (zastosowanie metod mnożnikowych)  

9. Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw  

10. Niekonwencjonalne metody wyceny przedsiębiorstw – wprowadzenie  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, Proj. 

Ocena projektów 

inwestycyjnych 

 30       30 4 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03  

S3_W05  

S3_U01 

S3_U02 

S3_U03 

S3_U04 

S3_U05 

S3_K01 

S3_K02 

Ekonomia 

i finanse 
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Treści programowe  

1. Wprowadzenie do finansowania i budżetowania projektów rozwojowych finansowanych w formule corporate finance i project 

finance   

a. Istota i rodzaje inwestycji 

b. Decyzje inwestycyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa  

c. Project finance, corporate finance i partnerstwo publiczno-prawnego jako formy realizacji przedsięwzięć rozwojowych 

d. Scenariusze zastosowania kapitału w projektach rozwojowych (źródła kapitału i zasady finansowania przedsięwzięć rozwojowych)  

2. Budżetowanie finansowe projektów rozwojowych  

a. Etapy procesu budżetowania inwestycji w formule corporate finance i project finance  

b. Dane wejściowe do modelu finansowego w formule corporate finance i project finance 

c. Najczęściej popełniane błędy w założeniach modelu finansowego  

d. Realizacji procesu inwestycyjnego i kontrola wykonania budżetu  

3. Podstawowe zagadnienia oceny projektów inwestycyjnych   

a. Wartość pieniądza w czasie 

b. Struktura i koszt kapitału  

c. Kategoryzacja wolnych przepływów pieniężnych dla projektu inwestycyjnego i algorytmy ich kalkulacji 

d. Wskaźniki obsługi zadłużenia jako mierniki efektywności inwestycji dla kredytodawców 

4. Proste metody oceny efektywności inwestycji  

a. Koszty stałe i ich znaczenie dla podejmowania decyzji inwestycyjnej (próg rentowności dla inwestycji)   

b. Proste stopy zwrotu z inwestycji (ROI i ROE) 

c. Metoda prostego okresu zwrotu – założenie, interpretacja i modyfikacje  

d. Metoda księgowej stopy zwrotu (ARR) – założenia, ograniczenia i wartości poznawcze w porównaniu ze stopą zwrotu z zaangażowanego 

kapitału ROCE   
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5. Zaawansowane metody oceny opłacalności projektów rozwojowych - założenia, algorytm, modyfikacje, interpretacja, kryterium 

decyzyjne oraz zalety i wady 

a. Metoda wartości bieżącej netto (NPV) 

b. Metoda skorygowanej wartości zaktualizowanej netto (ANPV) 

c. Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) 

d. Czynnik reinwestycji w metodach oceny opłacalności (MNPV, MIRR) 

e. Wprowadzenie do opcji realnych (ROV) w ocenie projektów inwestycyjnych   

6. Wskaźniki obsługi zadłużenia jako mierniki efektywności inwestycji dla kredytodawców 

a. roczny wskaźnik obsługi zadłużenia (ADSCR), 

b. wskaźnik pokrycia dla całego okresu spłaty (LLCR), 

c. wskaźnik całkowitej obsługi zadłużenia (PLCR). 

7. Kryteria wyboru alternatywnych projektów rozwojowych o różnych parametrach  

a. Wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich spośród opcji o różnych wartościach nakładów inwestycyjnych 

b. Selekcja projektów o różnych okresach ekonomicznego życia 

c. Wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich o różnych wartościach nakładów inwestycyjnych i różnych okresach ekonomicznego 

życia 

d. Wybór projektów charakteryzujących się różnym ryzykiem i stopami dyskontowymi 

8. Identyfikacja ryzyka w projektach inwestycyjnych i metody jego ograniczenia - wprowadzenie 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, Proj. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 272 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć – liczba godzin 

R
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C

T
S

 

Symbole efektów 

uczenia się dla 

specjalności  

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 
 

W
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W
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ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse 

międzynarodowe 

30        30 3 K_W01, 

K_W02  

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  
Zajęcia mają za zadanie zapoznanie uczestników ze złożonością zagadnień w sferze finansów międzynarodowych. Dotyczy to zarówno skali mikro – 

czyli przedsiębiorstwa, jak i skali makro - czyli gospodarki. Umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania przedsiębiorstw, reprezentujących różne 

branże na jednolitym rynku europejskim, jak również aspektów powiązania polskiej gospodarki z gospodarką światową. Poruszane są na nich 
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najistotniejsze fakty mające wpływ na oblicze dzisiejszego świata finansów światowych i funkcjonujących na nim instytucji. Wyjaśniają cele i kierunki 

transferu kapitałów oraz skutki tych działań. Poruszają i wyjaśniają istniejące problemy oraz możliwe do wystąpienia w nadchodzącej przyszłości 

zagrożenia, mogące mieć niekorzystny wpływ na globalny rynek kapitałowy oraz finansowe rynki o charakterze międzynarodowym.  

  

Główne zagadnienia objęte nauczaniem w ramach przedmiotu: 

3)  Pojęcie finansów międzynarodowych. Finanse międzynarodowe w skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej. 

4)  Skala makroekonomiczna. Finanse państw i regionów. 

  3) Skala mikroekonomiczna. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Jego cele, funkcje, zadania i otoczenie. 

  4) Formy związków ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami na wolnym rynku. Omówienie wybranych rodzajów współpracy 

i powiazań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, między innymi, takimi jak: partycypacja, konsorcjum, syndykat, kartel, korporacja (amerykańska), 

koncern, holding, trust.  

  5) Główne strefy walutowe, aktualnie istniejące, historyczne i mogące powstać w nadchodzącym czasie. Przykłady stref: funta szterlinga, franka 

francuskiego, jena japońskiego, rubla transferowego, yuana chińskiego, rupii indyjskiej, dolara amerykańskiego i euro. 

  6) Funkcjonowanie strefy euro i zagrożenia związane z jej istnieniem. 

  7) Fenomen kryptowalut we współczesnym świecie. Ich geneza, założenia oraz systemy w jakich działają. Częstość występowania, charakterystyka 

i notowania. Przykłady na podstawie: Bitcoin, IOTA, Ethereum, Litecoin, Dash, Monero, Dogecoin, Ripple, NEM, Waves, Decred, ZCASH, Komodo, 

Steem, PIVX.   

  8) Rodzaje ryzyka w międzynarodowych operacjach finansowych. Ryzyko: handlowe, kursowe, kulturowe oraz polityczne. 

  9) Kursy walut oraz operacje walutowe. 

10) Globalizacja rynków finansowych. Geneza, znaczenie i zakres. 

11) Ratingi międzynarodowe państw oraz ich wpływ na gospodarkę oraz warunki działania przedsiębiorstw. Dominująca rola  głównych agencji 

ratingowych na świecie: Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s. Inne agencje ratingowe na świecie i ich znaczenie: A. M. Best, Dominion Bond 

Rating Service, Japan Credit Rating Agency, Malaysian Rating Corporation, BRIC’S Nation Rating Agency.  

12) Transfery kapitałów w skali międzynarodowej. Ich przyczyny oraz skutki. 

13) Rozliczenia międzynarodowe: 

        a) obrót bezdewizowy, 

        b) rozliczenia pieniężne, 

        c) płatności bezpośrednie, 

        d) rozliczenia pośrednie. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_Credit_Rating_Agency&action=edit&redlink=1
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14) Najważniejsze światowe instytucje finansowe. Ich misja, przyczyny i okoliczności powstania, zadania oraz znaczenie. Omówienie: 

a) Europejski Bank Centralny, 

b) Bank Światowy, 

c) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 

d) Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 

e) Afrykański Bank Rozwoju, 

f) New Development Bank (BRICS Development Bank). 

15) Światowe kryzysy finansowe. Ich klasyfikacja i reperkusje dla gospodarki globalnej, regionów oraz poszczególnych krajów. Zagrożenie nowymi 

rodzajami kryzysów - w tym globalnym resetem walut. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Prawo podatkowe 

30        30 3 K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_U01 

K_U03 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki prawne 

Treści programowe  

1. Istota podatku 

- pojęcie podatku  

- elementy konstrukcji podatku  
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- funkcje podatków  

- systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków  

- system podatkowy  

- zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego 

- pojęcie prawa podatkowego  

- norma prawa podatkowego  

- źródła prawa podatkowego  

- wykładnia prawa podatkowego 

3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, 

zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Podatek dochodowy od osób prawnych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, koszty uzyskania przychodów, podstawa 

opodatkowania, stawki podatku, zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta 

podatkowa) 

4. Podatki pośrednie w Polsce 

- Podatek od towarów i usług (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, podstawa 

opodatkowania, stawki podatkowe, podatek należny i naliczony, rozliczenie podatku VAT, prowadzenie ewidencji, technika poboru) 

- Podatek akcyzowy (podstawa oprawna, przedmiot podatku, podmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatku, obrót wyrobami 

akcyzowymi, znaki akcyzy, technika poboru podatku 

5. Inne podatki i opłaty w Polsce 

- Podatek od gier  
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- Podatek rolny  

- Podatek leśny  

- Podatek od spadków i darowizn  

- Podatek od nieruchomości  

- Podatek od środków transportowych  

- Podatek od czynności cywilnoprawnych 

- Podatek od niektórych instytucji finansowych 

- Podatek od wydobycia niektórych kopalin  

- Opłata skarbowa  

- Opłaty lokalne 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 EP, Proj, SP, T 

 

Społeczna 

odpowiedzialności 

biznesu 

14        14 2 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_U02 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 
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Treści programowe  

1. Modele teoretyczne CSR: kontinuum Eellsa, Model Waltona, Piramida Carrolla, Model Carrolla-Schwartza, Hemingway i Maclagana, Jamali, 

Vissera, Ketoli, Portera i Kramera, teoria interesariuszy. 

2. Jakość życia i jakość życia w pracy: pracoholizm, stresy organizacyjne, monotonia i monotypia pracy, krzywa stresu, jakość życia w funkcji 

obciążenia pracą, syndrom wypalenia zawodowego, przypadki śmierci/samobójstw w pracy/spowodowanych pracą, karoshi, praca emoc jami, 

praca ekstremalna, syndrom toksycznego sukcesu. 

3. Work – life balance: kategorie konfliktów, czynniki zaburzające i budujące WLB, formy programów WLB (elastyczna organizacja czasu pracy, 

telepraca, przerwy w pracy/urlopy, niepełny etat, praca w czasie roku szkolnego, wspólny etat), korzyści wprowadzenia programów WLB 

(dla pracownika, pracodawcy, otoczenia) 

4. Prywatność w organizacji: naruszenia sfery prywatnej pracownika, powody ingerencji w prywatność, ocena ingerencji w prywatność, dress code. 

5. Inicjatywy/programy CSR: Wytyczne OECD, Zasady okrągłego stołu w Caux, kodeks Fair Labor Association, Global Compact, SIGMA Project, 

Responsible Care, Protokół oceny IHA, Business Social Compliance Initiative, Electronic Industry Citizenship Coalition. 

6. Normy/standardy CSR: SA 8000, rodzina norm AA 1000, ISO 26000, Rodzina standardów Fairtrade, Rodzina standardów Global GAP, Rodzina 

standardów FSC, Rodzina standardów MSC. 

7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu: rozwój zrównoważony (zasady, zarys koncepcji), Systemy Zarządzania Środowiskowego wg ISO 

14001, System EMAS, Life Cycle Assessment (podseria ISO 14040), etykietowanie środowiskowe I i II typu (podseria ISO 14020).  

8. Raportowanie niefinansowe i społecznie odpowiedzialne: COP UN, International Integrated Reporting Framework, GRI standards, 

rachunkowość społecznie odpowiedzialna.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 EP, SP 

Gra biznesowa  
   14     14 1  Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

K_W02 

K_W05 

K_U02 
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K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, GD 

Konwersatorium 

English 

 14       14 2 K_U04 i inne efekty 

kierunkowe  - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu 

(konwersatorium). 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Zajęcia do wyboru 2 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć 

do wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  
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Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 

licencjackie 

  20      20 9 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

 
        60 2 K_U01 i inne efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od  miejsca / stanowiska 

Ekonomia 

i finanse 
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Praktyki praktyki, wybrane 

spośród: K_W02, K_W04, 

K_W05, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U06, K_K01, K_K02, 

K_K03  

Treści programowe  

W zależności od stanowiska: 

- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 

- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 

- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  

- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 

- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli, 

- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności 

za powierzone zadania, 

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 

 

Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cyw ilnoprawnych, 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub organizowana przez uczelnię działalności na rzecz 

Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę 

dokumentów.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 
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Analiza 

ekonomiczno-

finansowa 

przedsiębiorstwa 

 

 

 15       15 2 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03  

S3_W05  

S3_U01 

S3_U02 

S3_U03 

S3_U04 

S3_U05 

S3_K01 

S3_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

 

1. Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstw komercyjnych i organizacji gospodarczych non- profit. 

Istota i różnice w użyciu specjalnych instrumentów analitycznych wobec tych podmiotów gospodarczych. 

2. Kryteria klasyfikacji analiz techniczno- produkcyjnych i finansowych oraz obszary ich zastosowania w praktyce gospodarczej. 

3. Organizacja procesu prac analitycznych, źródła informacji wykorzystywane w analizach i użyteczność raportów analitycznych 

w przygotowaniu decyzji menedżerskich. 

4. Wykorzystywane metody w sporządzaniu i opracowywaniu analiz ekonomiczno - finansowych. 

5. Korzyści wynikające z zastosowania wskaźników ekonomicznych w analizach finansowo-ekonomicznych oraz sporządzaniu oceny 

przedsiębiorstwa. 

6. Metody oraz sposoby wstępnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Najważniejsze symptomy pogarszającej się sytuacji 
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ekonomicznej przedsiębiorstwa. 

7. Obszary zastosowania rozwiniętej (wskaźnikowej) analizy oraz oceny finansowej przedsiębiorstwa. 

8. Metody analizy produkcji (wyroby i usługi) oraz określenia jakości produktu. 

9. Ocena poziomu kosztów w firmie. Analiza kosztów alternatywnych i outrourcingu. 

10. Badanie oraz ocena stanu posiadania i wykorzystania majątku trwałego w przedsiębiorstwie. 

11. Gospodarka materiałowa w firmie oraz jej analiza i ocena. 

12. Analiza i ocena stanu, struktury i wykorzystania czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwie. 

13. Badanie efektywności projektów rozwojowych w firmie. 

14. Projektowanie kompleksowych systemów oceny w złożonych organizacjach gospodarczych. 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T   

 

Komputerowe 

wspomaganie 

rachunkowości 

 15       15 2 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03 

S3_U01 

S3_U02 

S3_U03 

S3_U04 

S3_K01 

Ekonomia 

i finanse 
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S3_K02 

Treści programowe  

1. Funkcjonalność modułów finansowo-księgowych w systemach informatycznych. Przedstawienie zasad funkcjonowania programu finansowo- 

księgowego Symfonia. 

2. Zakładanie nowej firmy i przygotowanie programu do pracy: ustawienia administracyjne i merytoryczne. 

3. Zakładanie ksiąg rachunkowych jednostki gospodarczej, modyfikacja planu kont, definiowanie układów bilansu i rachunku zysków i strat. 

4. Zakładanie Kartotek i ich obsługa. Wprowadzanie bilansu otwarcia oraz obrotów rozpoczęcia. 

5. Ewidencja danych. Charakterystyka poszczególnych typów dokumentów: dokument prosty, faktura zakupu, sprzedaży, wyciąg bankowy, raport 

kasowy. 

6. Obsługa rejestrów VAT. i Sporządzanie deklaracji podatkowych. 

7. Rozrachunki krajowe. Obsługa rozrachunków w dokumencie. Rozrachunki w różnych typach dokumentów. Przeglądanie rozrachunków. 

Łączenie transakcji. Kompensata. 

8. Rozrachunki zagraniczne. Parametry operacji walutowych. Dokumenty walutowe: DEX, DIM. Dokumenty w obrocie wewnątrzwspólnotowym. 

Rozliczenia transakcji walutowych. 

9. Zestawienia danych. Obroty i zapisy konta. Bilans i rachunek zysków i strat. Sprawdzanie prawidłowości wygenerowanego sprawozdania 

finansowego: RZiS. 

10. Procedury zamykania okresów sprawozdawczych: księgowanie dokumentów, zamykanie miesiąca i roku oraz otwierania nowego roku 

obrotowego. 

11. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przygotowanie prezentacji wyników w postaci wykresów przy wykorzystaniu możliwości 

modułu Analizy Finansowe 

Program realizowany przy wykorzystaniu oprogramowania firmy Sage Symfonia 2.0 Finanse i księgowość 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Proj 
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Bankowość 

inwestycyjna  

 

 

 

 15       15 2 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03 

S3_W05 

S3_U01 

S3_U02 

S3_U03 

S3_U04 

S3_U05 

S3_K01  

S3_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

 

 

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez wyposażenie go w narzędzia niezbędne do prowadzenia prac 

z zakresu bankowości inwestycyjnej. 

W ramach zajęć studenci prace analityczne z wykorzystaniem danych dostępnych w bazach danych finansowych. 

Omawiane będą m.in. następujące zagadnienia: 

1. Działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej, przegląd rynków finansowych 

2. Zastosowanie mechaniki i technik wyceny 

3. Modelowanie finansowe i kompleksowa analiza wyceny 

4. Rynki kapitału udziałowego (Equity Capital Markets) 

5. Rynki kapitałów dłużnych (Debt Capital Markets) 



143 

 

6. Wstępna oferta publiczna (Initial Public Offer) 

7. Fuzje i przejęcia (Mergers & Aquisitions) 

8. Finansowanie przy pomocy dźwigni (Leveraged Buy Out) 

9. Bank inwestycyjny 

10. Fundusz hedgingowy 

11. Produkty ustrukturyzowane 

12. Zaawansowane produkty inwestycyjne 

13. Praktyczne przykłady 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Biznes plan 

 15       15 2 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03 

S3_W04 

S3_W05 

S3_U01 

S3_U02 

S3_U03 

S3_U05 

Ekonomia 

i finanse 
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S3_U06 

S3_K01 

S3_K02 

Treści programowe  

 

1. Istota i zastosowania biznes planu w przedsiębiorstwie 

2. Zasady konstruowania biznes planu 

3. Układ i zawartość głównej części biznes planu 

4. Założenia projektowe w tworzeniu biznes planu 

5. Narzędzia wykorzystywane w procesie tworzenia części finansowej biznes planu 

6. Ocena ryzyka finansowego projektów gospodarczych 

7. Realizacja biznes planu tworzenia małego przedsiębiorstwa usługowego – studium przypadku 

8. Realizacja biznes planu tworzenia małego przedsiębiorstwa handlowego – studium przypadku 

9. Realizacja biznes planu tworzenia małego przedsiębiorstwa produkcyjnego – studium przypadku 

10. Realizacja biznes planu rozbudowy przedsiębiorstwa – studium przypadku 

11. Ocena jakości biznes planu 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 256 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817  
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dla specjalności: Podatki i finanse publiczne 

 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 

uczenia się dla 

specjalności  

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse publiczne 

14   30     44 5 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01  

K_U02 

K_U03 

K_U05 

Nauki prawne  
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K_U06 

K_K01 

K_K03 

Treści programowe  

1. Teorie finansów publicznych (z uwzględnieniem roli i zadań państwa oraz budżetu i podejścia do kwestii równowagi budżetowej)  

2. Charakterystyka finansów publicznych  

- pojęcie i funkcje finansów publicznych  

- dobra i usługi publiczne oraz społeczne 

3. Elementy teorii wyboru publicznego  

4. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych  

5. Budżet państwa 

- procedura budżetowa 

- ustawa budżetowa i jej składniki  

6. Charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków budżetu państwa  

- struktura działowa i rodzajowa wydatków budżetu państwa 

- wydatki publiczne a polityka społeczna  

- zabezpieczenie społeczne  

- ubezpieczenia społeczne  

- świadczenia społeczne  

- usługi społeczne  

- problematyka inwestycji w człowieka  
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- rola trzeciego sektora w finansowaniu zadań społecznie użytecznych  

- problem sztywności wydatków publicznych  

- zadaniowy układ budżetu  

7. Struktura dochodów budżetu państwa.  

- charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje dochodów budżetu państwa  

- charakterystyka i rodzaje danin publicznych 

- analiza struktury podatkowych dochodów budżetu  

- analiza struktury niepodatkowych dochodów budżetu   

8. Problem deficytu budżetowego w Polsce  

- pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego 

- przyczyny i skutki nierównowagi budżetowej  

- deficyt budżetowy a deficyt sektora finansów publicznych 

- analiza poziomu i źródeł finansowania deficytu budżetowego 

9. Dług publiczny w Polsce.  

- pojęcie i rodzaje długu publicznego.  

- przyczyny powstawania zadłużenia publicznego.  

- strategia zarządzania długiem publicznym 

10. Finanse samorządu terytorialnego  

- Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego 

-  Indywidualny wskaźnik zadłużenia  

- budżet zadaniowy 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Ekonomia 

międzynarodowa 

14   30     44 5 K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe 

1. Megatrendy we współczesnym świecie   

a. globalizacja, 

b. regionalizacja gospodarki 

2. Teorie wymiany międzynarodowej  

a. klasyczne, 

b. neotechnologiczne, 

c. neoczynnikowe, 

d. eklektyczne etc. 

3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  

a. warunki, formy i kierunki przepływu kapitału, 

b. przepływ innowacji i technologii,  
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c. zagraniczne inwestycje bezpośrednie,  

d. zagraniczne inwestycje portfelowe,  

e. inwestycje zagraniczne w Polsce; 

4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   

5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 

a. polityka ekonomiczna i instrumenty oddziaływujące na wszystkie podmioty gospodarcze;  

b. polityka handlowa i instrumenty odziaływujące na podmioty biorące udział w wymianie międzynarodowej: 

i. taryfowe,  

ii. parataryfowe  

iii. pozataryfowe;  

6. Międzynarodowy system walutowy  

a. pieniądz międzynarodowy i jego funkcje,  

b. system waluty złotej,  

c. system z Bretton Woods,  

d. współczesny międzynarodowy system walutowy,  

e. Europejski System Walutowy,  

f. system walutowy w Polsce; 

7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  

8. Międzynarodowe stosunki finansowe  

a. kurs walutowy, podstawowe teorie kursu walutowego,  

b. rynek walutowy – uczestnicy i funkcje;  
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c. wymienialność waluty;  

d. międzynarodowy rynek finansowy: mechanizmy, główni uczestnicy, podstawowe aktywa finansowe  

9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  

a. bilans płatniczy i jego struktura,  

b. zasady sporządzania i analizy bilansu płatniczego,  

c. przyczyny nierównowagi i sposoby równoważenia bilansu płatniczego,  

10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T, Proj. 

Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć 

do wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 

licencjackie 

  20      20 3 K_W01 

K_W02 

K_W03 

Ekonomia 

i finanse 
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K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04  

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych na odpowiednim 

poziomie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Egzamin 

certyfikacyjny 

z języka obcego 

         2 K_U04  
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Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, EU 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Administracja 

skarbowa  

 30       30 4 S4_W01 

S4_W02 

S4_W04 

S4_W05 

S4_U01 

S4_U02 

S4_U03 

S4_U04 

S4_U05 

S4_K01 

S4_K02 

Nauki prawne  
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Treści programowe:  I. Administracja skarbowa w systemie administracji publicznej  

1. Administracja w systemie administracji rządowej 

2. Współdziałanie administracji skarbowej z innymi podmiotami publicznymi 

3. Funkcje kontrolne, reglamentacyjne, ochronne, informacyjne i analityczne administracji skarbowej  

 

II. Administracja skarbowa jako urząd administracji publicznej i pracodawca 

1. Ustrój organów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) 

2. Izby administracji skarbowej, urzędy celno-skarbowe, urzędy skarbowe  

3. Zadania i kompetencje organów administracji skarbowej 

4. Status funkcjonariusza KAS 

 

III. Metody i formy działania administracji skarbowej 

1. Obsługa dużych podatników (standardy obsługi klientów kluczowych) 

2. Jednolita informacja podatkowa i celna oraz indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego 

3. Zapobieganie przestępczości  

4. Uprawnienia do pozyskiwania i przetwarzania informacji objętych ochroną prawną  

5. Kontrola celno skarbowa i audyt 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T, PP 

Ekonomia sektora 

publicznego 

 30       30 4 S4_W01 Ekonomia 

i finanse 
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S4_W03 

S4_W05 

S4_U02 

S4_U05 

S4_U06 

S4_K01 

S4_K02 

Treści programowe  

Program obejmuje omówienie funkcji sektora publicznego w nowoczesnej gospodarce rynkowej, funkcje i metody tworzenia budżetu państwa i innych 

instytucji sektora publicznego, teorię wydatków publicznych, teorię i zasady polityki podatkowej, omówienie struktury sektora publicznego 

we współczesnej gospodarce. 

 

Tematy:  

1. Funkcje sektora publicznego: dobra publiczne i społeczne; zakres sektora publicznego;  

2. Co to jest budżet państwa;  

3. Dochody – przychody, wydatki – rozchody;  

4. Deficyt i obsługa długu publicznego;  

5. Dochody i wydatki budżetu;  

6. Zadania i funkcje budżetu a problem reformy finansów publicznych;  

7. Podatki jako główne zasilenie budżetu centralnego i budżetów lokalnych;  

8. Makroekonomiczne funkcje podatków a redystrybucja siły nabywczej;  

9. Ekonomiczne konsekwencje podatków majątkowych;  
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10. Funkcje i skutki podatku VAT;  

11. Indywidualny podatek dochodowy a problem progresji;  

12. Opodatkowanie zysków z kapitału i wpływ opodatkowania na oszczędności;  

13. Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw;  

14. Znaczenie ulg podatkowych;  

15. Kwestia prorodzinności podatku;  

16. Reformy podatkowe i ich skutki;  

17. Wybrane zagadnienia lokalnego sektora publicznego;  

18. Wybrane zagadnienia instytucji sektora publicznego. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP 

Finanse samorządu 

terytorialnego 

 30       30 4 S4_W01 

S4_W02 

S4_W03 

S4_W04 

S4_W05 

S4_U01 

S4_U02 

S4_U03 

Ekonomia 

i finanse 
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S4_U04 

S4_U05 

S4_K01 

S4_K02 

Treści programowe  

1. Sektor samorządowy jako element sektora finansów publicznych. Decentralizacja finansów publicznych 

2. Podstawy prawne finansów jednostek samorządu terytorialnego (Konstytucji RP i EKST) 

3. Pojęcie budżetu samorządowego. Funkcje budżetu. Konstrukcja budżetu. Zasady budżetowe 

4. Procedura budżetowa 

5. WPF (wieloletnia prognoza finansowa) – jej znaczenie i konsekwencje 

6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli 

7. Źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego – rodzaje, charakterystyka, znaczenie 

8. Władztwo podatkowe jednostki samorządu terytorialnego. Podatki i opłaty lokalne 

9. Subwencje ogólne i dotacje celowe jako źródła zewnętrznego zasilania jednostek samorządu terytorialnego – zasady subwencjonowania 

i dotowania samorządu 

10. Środki europejskie dla samorządów 

11.Wydatki jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

12.Zasady gospodarki finansowej jednostek pomocniczych w samorządzie terytorialnym 

13.Podstawy gospodarki finansowej związków komunalnych i związków metropolitalnych 

14.Dług i deficyt jednostki samorządu terytorialnego. Pojęcia i źródła finansowania 

15.Indywidualny wskaźnik zadłużenia 
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16.Nadzór nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego. Kontrola i audyt w jednostkach samorządu terytorialnego 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 272 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 
 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć – liczba godzin 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse 

międzynarodowe 

30        30 3 K_W01 

K_W02  

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie uczestników ze złożonością zagadnień w sferze finansów międzynarodowych. Dotyczy to zarówno skali mikro – 

czyli przedsiębiorstwa, jak i skali makro - czyli gospodarki. Umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania przedsiębiorstw, reprezentujących różne 

branże na jednolitym rynku europejskim, jak również aspektów powiązania polskiej gospodarki z gospodarką światową. Poruszane są na nich 

najistotniejsze fakty mające wpływ na oblicze dzisiejszego świata finansów światowych i funkcjonujących na nim instytucji. Wyjaśniają cele i kierunki 
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transferu kapitałów oraz skutki tych działań. Poruszają i wyjaśniają istniejące problemy oraz możliwe do wystąpienia w nadchodzącej przyszłości 

zagrożenia, mogące mieć niekorzystny wpływ na globalny rynek kapitałowy oraz finansowe rynki o charakterze międzynarodowym.  

  

Główne zagadnienia objęte nauczaniem w ramach przedmiotu: 

1) Pojęcie finansów międzynarodowych. Finanse międzynarodowe w skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej. 

2)  Skala makroekonomiczna. Finanse państw i regionów. 

  3) Skala mikroekonomiczna. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Jego cele, funkcje, zadania i otoczenie. 

  4) Formy związków ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami na wolnym rynku. Omówienie wybranych rodzajów współpracy 

i powiazań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, między innymi, takimi jak: partycypacja, konsorcjum, syndykat, kartel, korporacja (amerykańska), 

koncern, holding, trust.  

  5) Główne strefy walutowe, aktualnie istniejące, historyczne i mogące powstać w nadchodzącym czasie. Przykłady stref: funta szterlinga, franka 

francuskiego, jena japońskiego, rubla transferowego, yuana chińskiego, rupii indyjskiej, dolara amerykańskiego i euro. 

  6) Funkcjonowanie strefy euro i zagrożenia związane z jej istnieniem. 

  7) Fenomen kryptowalut we współczesnym świecie. Ich geneza, założenia oraz systemy w jakich działają. Częstość występowania, charakterystyka 

i notowania. Przykłady na podstawie: Bitcoin, IOTA, Ethereum, Litecoin, Dash, Monero, Dogecoin, Ripple, NEM, Waves, Decred, ZCASH, Komodo, 

Steem, PIVX.   

  8) Rodzaje ryzyka w międzynarodowych operacjach finansowych. Ryzyko: handlowe, kursowe, kulturowe oraz polityczne. 

  9) Kursy walut oraz operacje walutowe. 

10) Globalizacja rynków finansowych. Geneza, znaczenie i zakres. 

11) Ratingi międzynarodowe państw oraz ich wpływ na gospodarkę oraz warunki działania przedsiębiorstw. Dominująca rola głównych agencji 

ratingowych na świecie: Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s. Inne agencje ratingowe na świecie i ich znaczenie: A. M. Best, Dominion Bond 

Rating Service, Japan Credit Rating Agency, Malaysian Rating Corporation, BRIC’S Nation Rating Agency.  

12) Transfery kapitałów w skali międzynarodowej. Ich przyczyny oraz skutki. 

13) Rozliczenia międzynarodowe: 

        a) obrót bezdewizowy, 

        b) rozliczenia pieniężne, 

        c) płatności bezpośrednie, 

        d) rozliczenia pośrednie. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_Credit_Rating_Agency&action=edit&redlink=1
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14) Najważniejsze światowe instytucje finansowe. Ich misja, przyczyny i okoliczności powstania, zadania oraz znaczenie. Omówienie: 

a) Europejski Bank Centralny, 

b) Bank Światowy, 

c) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 

d) Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 

e) Afrykański Bank Rozwoju, 

f) New Development Bank (BRICS Development Bank). 

15) Światowe kryzysy finansowe. Ich klasyfikacja i reperkusje dla gospodarki globalnej, regionów oraz poszczególnych krajów. Zagrożenie nowymi 

rodzajami kryzysów - w tym globalnym resetem walut. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Prawo podatkowe 

30        30 2 K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_U01 

K_U03 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki prawne 
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Treści programowe  1. Istota podatku 

- pojęcie podatku  

- elementy konstrukcji podatku  

- funkcje podatków  

- systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków  

- system podatkowy  

- zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego 

- pojęcie prawa podatkowego  

- norma prawa podatkowego  

- źródła prawa podatkowego  

- wykładnia prawa podatkowego 

3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, 

zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Podatek dochodowy od osób prawnych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, koszty uzyskania przychodów, podstawa 

opodatkowania, stawki podatku, zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta podatkowa) 

4. Podatki pośrednie w Polsce 

- Podatek od towarów i usług (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, podstawa 

opodatkowania, stawki podatkowe, podatek należny i naliczony, rozliczenie podatku VAT, prowadzenie ewidencji, technika poboru) 

- Podatek akcyzowy (podstawa oprawna, przedmiot podatku, podmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatku, obrót wyrobami 
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akcyzowymi, znaki akcyzy, technika poboru podatku 

5. Inne podatki i opłaty w Polsce 

- Podatek od gier  

- Podatek rolny  

- Podatek leśny  

- Podatek od spadków i darowizn  

- Podatek od nieruchomości  

- Podatek od środków transportowych  

- Podatek od czynności cywilnoprawnych 

- Podatek od niektórych instytucji finansowych 

- Podatek od wydobycia niektórych kopalin  

- Opłata skarbowa  

- Opłaty lokalne 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 EP, Proj, SP, T 

 

Społeczna 

odpowiedzialności 

biznesu 

14        14 2 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_U02 

K_U06 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 
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K_K01 

K_K02 

K_K03 

Treści programowe  

1. Modele teoretyczne CSR: kontinuum Eellsa, Model Waltona, Piramida Carrolla, Model Carrolla-Schwartza, Hemingway i Maclagana, Jamali, 

Vissera, Ketoli, Portera i Kramera, teoria interesariuszy. 

2. Jakość życia i jakość życia w pracy: pracoholizm, stresy organizacyjne, monotonia i monotypia pracy, krzywa stresu, jakość życia w funkcji 

obciążenia pracą, syndrom wypalenia zawodowego, przypadki śmierci/samobójstw w pracy/spowodowanych pracą, karoshi, praca emoc jami, praca 

ekstremalna, syndrom toksycznego sukcesu. 

3. Work – life balance: kategorie konfliktów, czynniki zaburzające i budujące WLB, formy programów WLB (elastyczna organizacja czasu pracy, 

telepraca, przerwy w pracy/urlopy, niepełny etat, praca w czasie roku szkolnego, wspólny etat), korzyści wprowadzenia programów WLB 

(dla pracownika, pracodawcy, otoczenia) 

4. Prywatność w organizacji: naruszenia sfery prywatnej pracownika, powody ingerencji w prywatność, ocena ingerencji w prywatność, dress code. 

5. Inicjatywy/programy CSR: Wytyczne OECD, Zasady okrągłego stołu w Caux, kodeks Fair Labor Association, Global Compact, SIGMA Project, 

Responsible Care, Protokół oceny IHA, Business Social Compliance Initiative, Electronic Industry Citizenship Coalition. 

6. Normy/standardy CSR: SA 8000, rodzina norm AA 1000, ISO 26000, Rodzina standardów Fairtrade, Rodzina standardów Global GAP, Rodzina 

standardów FSC, Rodzina standardów MSC. 

7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu: rozwój zrównoważony (zasady, zarys koncepcji), Systemy Zarządzania Środowiskowego wg ISO 

14001, System EMAS, Life Cycle Assessment (podseria ISO 14040), etykietowanie środowiskowe I i II typu (podseria ISO 14020).  

8. Raportowanie niefinansowe i społecznie odpowiedzialne: COP UN, International Integrated Reporting Framework, GRI standards, 

rachunkowość społecznie odpowiedzialna.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 EP, SP 

Gra biznesowa  

   14     14 1 K_W02 

K_W05 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 
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K_U02 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Treści programowe  

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego 

i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 

Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, finansów, psychologii, 

zarządzania strategicznego oraz marketingu. 

Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Po każdej rundzie 

następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. W zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także 

pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 

Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty 

podczas rozgrywki. 

Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań oraz ich wpływu na wynik 

końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, GD 

Konwersatorium 

English 

 14       14 2 K_U04 i inne efekty 

kierunkowe  - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu 

(konwersatorium). 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 
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Nauki Prawne  

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Zajęcia do wyboru 2 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć 

do wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i finanse lub 

Nauki prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 

licencjackie 

  20      20 9 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01 

Ekonomia 

i finanse 
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K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

Praktyki 

        60 2 K_U01 i inne efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od  miejsca / stanowiska 

praktyki, wybrane 

spośród: K_W02, K_W04, 

K_W05, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U06, K_K01, K_K02, 

K_K03  

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

W zależności od stanowiska: 

- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 

- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 

- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  

- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 

- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli, 
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- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności 

za powierzone zadania, 

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 

 

Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych , 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub organizowana przez uczelnię działalności na rzecz 

Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę 

dokumentów.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zarządzanie 

publiczne  

 

 15       15 2 S4_W01 

S4_W02  

S4_W03 

S4_W05 

S4_U02 

S4_U05 

S4_U06 

S4_K01 

S4_K03 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości  
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Treści programowe  

Celem zajęć jest poznanie istoty, celów i zasad funkcjonowania organizacji publicznych, zakresu ich działania i powiązania z innymi podmiotami oraz 

czynników warunkujących sprawne zarządzanie tymi organizacji. Student powinien opanować wiedzę, która będzie przydatna w funkcjonowaniu 

organizacji publicznych oraz umieć rozwiązywać praktyczne problemy związane z kierowaniem organizacją publiczną. Wykład obejmuje następujące 

zagadnienia: 

1. Sektor publiczny – istota, zakres i funkcje; 

2. Organizacje publiczne – istota i uwarunkowania działalności;  

3. Istota i charakterystyka zarządzania publicznego;  

4. Wymiar strategiczny i operacyjny zarządzania publicznego; 

5. Analiza strategiczna i przygotowanie strategii w organizacjach publicznych; 

6. Obszary i zasady zarządzania strategicznego w organizacjach publicznych;  

7. Wdrażanie strategii organizacji publicznych; 

8. Zarządzanie partnerstwem publiczno-prywatnym.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP 

Postępowanie 

administracyjne 

 

 15       15 2 S4_W01 

S4_W02 

S4_W04 

S4_W05 

S4_U01 

S4_U02 

S4_U03 

Nauki prawne 
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S4_U04 

S4_U05 

S4_K01 

S4_K02 

Treści programowe  

I. Sprawy indywidualne obywateli i przedsiębiorców w urzędzie uzyskują status sprawy administracyjnej rozpatrywanej jest w drodze postępowania 

zwanego jurysdykcyjnym. Przedmiot przedstawia naturę i sposoby działania administracji publicznej jako istotnego czynnika procesów społecznych 

i gospodarczych.  

1. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego. Zasady ogólne postępowania administracyjnego 

2. Uczestnicy postępowania administracyjnego 

3. Stadia postępowania administracyjnego i czynności procesowe w toku postępowania 

4. Decyzja jako forma rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej. Postanowienie. Ugoda w postępowaniu administracyjnym 

5. Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji i poza tokiem instancji. Odwołanie, zażalenie i tryby nadzwyczajne 

 

II. Obywatele i przedsiębiorcy mają istotny wpływ na bieżące działanie administracji publicznej w innych formach niż jurysdykcyjne. Są one związane 

z tzw. procedurami niejurysdykcyjnymi oraz kontrolą sądową działań administracji.  

1. Postępowanie skargowe, wnioskowe i petycyjne 

2. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń 

3. Pozostałe postępowania szczególne 

4. Postępowanie egzekucyjne w administracji publicznej 

5. Postępowanie sądowo-administracyjne przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym  
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T,  PP 

Postępowanie 

podatkowe 

 

 

 

 15       15 2 S4_W01 

S4_W02 

S4_W04 

S4_W05 

S4_U01 

S4_U02 

S4_U03 

S4_U04 

S4_U05 

S4_K01 

S4_K02 

Nauki prawne 

Treści programowe  

 

 

1.Wstęp. Ordynacja podatkowa - Zasady ogólne 

2.Strona. Pełnomocnictwo. Załatwianie spraw 

3.Doręczenia. Wezwania. Przywrócenie terminu 

4. Wszczęcie postępowania i zawieszenie postępowania 

5. Dowody 

6. Rozprawa 
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7. Decyzje i postanowienia 

8. Odwołania i zażalenia 

9. Wykonanie decyzji 

10. Wznowienie postępowania 

11. Stwierdzenie nieważności decyzji 

12. Uchylenie, zmiana i wygaśnięcie decyzji 

13. Czynności sprawdzające 

14. Kontrola podatkowa 

15.Tajemnica skarbowa 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, PP 

Kontrola 

wewnętrzna 

 15       15 2 S4_W01 

S4_W02 

S4_W05 

S4_U01 

S4_U02 

S4_U03 

S4_U04 

S4_U05 

Nauki 

o zarzadzaniu 

i jakości  
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S4_K01 

S4_K02 

Treści programowe  

 

 

1. System kontroli wewnętrznej: 

a. pojęcie, cel i zadania kontroli wewnętrznej  

b. przedmiot, zakres i etapy procesu kontroli oraz jej organizacja, 

c. metody, techniki i procedury kontroli wewnętrznej  

d. kontrola wewnętrzna a ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej 

e. ustalenia kontrolne i postępowanie pokontrolne 

f. kontrola wewnętrzna jako instrument wspomagający zarządzanie 

2. Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej a jakość ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych: 

a. związek kontroli wewnętrznej z rachunkowością, 

b. kontrolne funkcje rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 

c. elementy i instrumenty kontroli wewnętrznej dla zapewnienia rzetelności ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej, 

d. dokumentowanie zdarzeń w rachunkowości 

e. znaczenie i procedury inwentaryzacji  

f. kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym. 

3. Wykorzystanie systemów kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorców.  

4. Testy zgodności, sprawności i bezpieczeństwa systemu.  

5. Ocena elementów systemu kontroli wewnętrznej  

6. Komunikacja w zakresie 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 256  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1817 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 

kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 
Nauki Społeczne  Ekonomia i finanse 56% 

Nauki o zarządzaniu i jakości  24% 

Nauki prawne  7% 

Uwaga: udział średniej (po wszystkich specjalnościach) liczby punktów ECTS w 180 ECTS, bez uwzględnienia przedmiotów: Bezpieczeństwo i higiena 

pracy, Ochrona własności intelektualnej, Języka Obcego, Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistycznych, Zajęć do wyboru, Konwersatorium 

English”. 

 

 



Załącznik nr 40 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 141 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

zarządzanie finansami i rachunkowość  

nazwa kierunku studiów zarządzanie finansami i rachunkowość 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 

w języku wykładowym 
Financial Management and Accounting 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia niestacjonarne (zaoczne) 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 

(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 
licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać 

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
80 
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nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 

5 ECTS) 

9 

 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne Ekonomia i finanse  55% Ekonomia i finanse 

Nauki społeczne Nauki o zarządzaniu 

i jakości 

35%  

Nauki społeczne Nauki prawne 10%  

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
uczenia się 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą 
rachunkowości w organizacjach gospodarczych w zakresie dyscypliny 
ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu 
i jakości, nauki prawne), w szczególności dla zarządzania finansami 
i rachunkowości.  

P6S_WG Zakres i głębia 
 
 

K_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące 
działalności finansowej różnych typów organizacji i wykorzystuje teorię 
ekonomii i finansów i dyscyplin uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, 
nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów 
związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, 
zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych.  

P6S_WG Zakres i głębia 
 

K_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne 
dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.  

P6S_WG Zakres i głębia 
 

K_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne dotyczące 
funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.  

P6S_WG Zakres i głębia 
 

K_W05 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe 
w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady  
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
 

K_W06 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady tworzenia i rozwoju różnych 
form przedsiębiorczości.  

P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz dyscyplin 
uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) 
do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych 
z decyzjami finansowymi w organizacji  i zarządzaniem instytucjami 
finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące 
metody. 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
 
 

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, 

społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na 

decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości 
gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
 

K_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy 
i raporty dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, 
zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz 
komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując 
narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie 
i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 

K_U04 
 

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu 
opisu Kształcenia Językowego.  

P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie 
i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 

K_U05 
 

Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  
 

 P6S_UO Organizacja pracy / planowanie i praca 
zespołowa 

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji. P6S_UU Uczenie się / planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem 
instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych. 

P6S_KK Oceny / krytyczne podejście 
 
 

K_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P6S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 

 K_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój 
etosu 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K - dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne),  

numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 

Nazwa specjalności: RACHUNKOWOŚĆ W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą rachunkowości 
w organizacjach gospodarczych w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz 
w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne).  

K_W01 

 

S1_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki odnoszące się 
do rachunkowości w organizacjach gospodarczych.    

K_W02 

S1_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne odnoszące 
się do rachunkowości w organizacjach gospodarczych. 

K_W03 

S1_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne odnoszące się 
do rachunkowości w organizacjach gospodarczych. 

K_W04 

S1_W05 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ 
na prowadzenie rachunkowości w organizacjach gospodarczych. 

K_W05 

 

 

 



7 

 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz dyscyplin 
uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem 
rachunkowości w organizacjach gospodarczych, stosując właściwy dobór źródeł oraz 
przystosowując istniejące metody. 

K_U01 

S1_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na prowadzenie 
rachunkowości w organizacjach gospodarczych, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S1_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące 
rachunkowości w organizacjach gospodarczych oraz komunikatywnie je prezentować, 
także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 

 

S1_U04 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową. K_U05 

S1_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji. K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z prowadzeniem rachunkowości w organizacjach gospodarczych. 

K_K01 

S1_K02 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych z prowadzeniem 
rachunkowości w organizacjach gospodarczych. 

K_K03 
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Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI  

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą zarządzania 
instytucjami finansowymi w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz 
w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne). 

K_W01 

 

S2_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące  
zarządzania instytucjami finansowymi.  

K_W02 

 

S2_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne odnoszące 
się do zarządzania instytucjami finansowymi.  

K_W03 

S2_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne odnoszące się 
do zarządzania instytucjami finansowymi.  

K_W04 

S2_W05 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na 
zarządzanie instytucjami finansowymi.  

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplin 
uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem instytucjami 
finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. 

K_U01 

S2_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na zarządzanie 
instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 
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S2_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące  
zarządzania instytucjami finansowymi oraz komunikatywnie je prezentować, także 
w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 

 

S2_U04 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  K_U05 

S2_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji. K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z zarządzaniem instytucjami finansowymi.  

K_K01 

S2_K02 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych z zarządzaniem 
instytucjami finansowymi.  

K_K03 

 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Nazwa specjalności: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą zarządzania 
finansami w przedsiębiorstwie w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz 
w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne). 

K_W01 

 

S3_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące  
zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.  

K_W02 

 

S3_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne odnoszące 
się do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.  

K_W03 
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S3_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne odnoszące się 
do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.  

K_W04 

S3_W05 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ 
na zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie.   

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplin 
uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne)  do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem finansami 
w przedsiębiorstwie, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące 
metody. 

K_U01 

S3_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na zarządzanie finansami 
w przedsiębiorstwie, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S3_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące  
zarządzania finansami w przedsiębiorstwie  oraz komunikatywnie je prezentować, 
także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 

 

S3_U04 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  K_U05 

S3_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji. K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie .  

K_K01 

S3_K02 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych z zarządzaniem 
finansami w przedsiębiorstwie.  

K_K03 
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Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Nazwa specjalności: PODATKI I FINANSE PUBLICZNE 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą podatków 
i finansów publicznych w zakresie ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach 
uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne). 

K_W01 

 

S4_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące 
podatków i finansów publicznych. 

K_W02 

 

S4_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne odnoszące 
się do podatków i finansów publicznych. 

K_W03 

S4_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu uwarunkowania prawne odnoszące się 
do podatków i finansów publicznych. 

K_W04 

S4_W05 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na podatki 
i finanse publiczne. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplin 
uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z podatkami i finansami 
publicznymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. 

K_U01 

S4_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na podatki i finanse 

K_U02 
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publiczne, stosując właściwy dobór źródeł. 

S4_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące 
podatków i finansów publicznych  oraz komunikatywnie je prezentować, także 
w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 

 

S4_U04 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.  K_U05 

S4_U05 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji. K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych 
z podatkami i finansami publicznymi. 

K_K01 

S4_K02 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych z podatkami 
i finansami publicznymi. 

K_K03 

 
 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S - dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne),  

numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 



13 

 

Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów  
 

OBJAŚNIENIA skrótów użytych do opisu sposobów weryfikacji efektów uczenia się w tabelach poniżej 

 

 

 

  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU - egzamin ustny 

– EP - egzamin pisemny 

– SP - sprawdzian pisemny 

– T - test 

– Proj - projekt 

– PP - praca pisemna 

– RZ - rozwiązywanie zadań  

– GD - gra decyzyjna
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m
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 g
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z
in

 

z
a

ję
ć
 

 R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

dla programu 

studiów 

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 
W

y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to
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u

m
 

S
e
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L
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W
a
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ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Podstawy 

rachunkowości  

9 9       18 5 K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U03 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse  

Treści programowe  

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić w zagadnienia rachunkowości i stanowi podstawę do takich przedmiotów, jak: rachunkowość finansowa, 

zarządcza, podatkowa, budżetowa oraz finanse przedsiębiorstw i analiza finansowa. 

W ramach przedmiotu zostaną omówione następujące zagadnienia: Rachunkowość jako system informacyjny. Podstawowe pojęcia związane z: 

bilansem (aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej), rachunkiem zysków i strat (przychody i koszty, a wpływy i wydatki). Nadrzędne zasady 

rachunkowości. Operacja gospodarcza. Konto księgowe i jego funkcjonowanie. Ustawowe zadania jednostek w zakresie rachunkowości - zakres 

przedmiotowy (w tym: sprawozdania finansowe). Jednostki zobowiązane do prowadzenia rachunkowości – zakres podmiotowy. Odpowiedzialność za 
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rachunkowość. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Mikroekonomia 

w biznesie  

18 18       36 6 K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_U01  

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia i 

finanse  

Treści programowe  

Podstawowe zagadnienia ekonomii w biznesie: Przedmiot i cel ekonomii. Ekonomia pozytywna i normatywna. Metoda ekonomii (obserwacja życia 

gospodarczego, indukcja, dedukcja, krytyka). Prawa ekonomiczne i model ekonomiczny. Wybory ekonomiczne i właściwości czynników produkcji. 

Problem rzadkości i pojęcie kosztu alternatywnego. Granica możliwości produkcyjnych w krótkim i długim okresie. Krzywa możliwości produkcyjnych 

(PPC). Model prosty okrężnego obiegu dochodów; Mechanizm funkcjonowania rynku; Elastyczność popytu i podaży; Teoria wyboru konsumenta; 

Teoria popytu konsumenta; Teoria producenta; Teoria kosztów i zysków; Konkurencja doskonała; Monopol pełny; Konkurencja monopolistyczna 

i oligopol; Rynek czynników wytwórczych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 
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Podstawy 

zarządzania 

18        18 5 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_W06  

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 

Treści programowe  

Wprowadzenie do zarządzania; Naukowe zarządzanie; Biurokracja i teoria organizacji; Zarządzanie ludźmi; Podejmowanie decyzji; Planowanie; 

Organizacja jako system. Analiza otoczenia; Zarządzanie strategiczne; Przedsiębiorczość, innowacje i modele biznesu; Zarządzanie operacjami; 

Społeczna odpowiedzialność biznesu; Umiędzynarodowienie i zarządzanie międzynarodowe; Marketing; Teorie, paradygmaty, mody i trendy 

w zarządzaniu; Praca nad studium przypadku - przygotowanie do egzaminu 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T 

Podstawy prawa 

w gospodarce 

 

18 18       36 6 K_W01 

K_W02 

Nauki prawne 
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K_W05 

K_W06  

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Treści programowe  

 

1. Struktura prawa: Norma i przepis prawa; System prawa, prawo publiczne i prywatne, materialne i procesowe; Podmioty prawa i stosunki prawne 

2. Akty normatywne: Akty prawne - krajowe i Unii Europejskiej; Procedury prawodawcze, publikacja i dostęp do informacji o prawie 

3. Stosowanie prawa: Obowiązywanie prawa; Stosowanie i przestrzeganie prawa; Wykładnia i podmioty dokonujące wykładni prawa; Stosunki 

prawne 

4. Władza ustawodawcza: Funkcje prawotwórcze i kontrolne organów parlamentarnych.; Procedury parlamentarne – stanowienie prawa 

5. Władza wykonawcza – administracja gospodarcza: Struktura, funkcje i zadania organów władzy wykonawczej; Administracja gospodarcza - 

funkcje ministrów, urzędów centralnych, agencji i terenowej administracji rządowej.; Funkcje gospodarcze samorządu terytorialnego 

6. Gospodarka w Konstytucji: Społeczna gospodarka rynkowa, wolność gospodarcza i ochrona własności; Równość przedsiębiorców, wolność 

zrzeszania się, wolność wyboru zawodu; Kontrola konstytucyjności prawa 

7. Przedsiębiorca: Przedsiębiorca, przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza; Działalność gospodarcza podmiotów zagranicznych; Mikro, mali 

i średni przedsiębiorcy 

8. Podejmowanie działalności gospodarczej 

− Legalizacja działalności gospodarczej – rejestry 

− Reglamentacja działalności gospodarczej 

− Zawody regulowane i uprawnienia zawodowe  

9. Działalność gospodarcza państwa i samorządu terytorialnego  

− Zakres działalności gospodarczej państwa i samorządu terytorialnego 

− Formy prawne przedsiębiorców publicznych  
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− Uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego. 

10. Ochrona konkurencji i konsumenta.  

− Konkurencja i jej naruszenia 

− Zakres i formy ochrony konkurencji 

− Zakres i formy ochrony konsumenta 

− Organy ochrony konkurencji i konsumenta 

11. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.  

− Zasady udzielania i formy pomocy.  

− Pomoc regionalna, sektorowa, horyzontalna.  

− Wyłączenia spod reguł pomocy publicznej 

− Nadzór nad pomocą publiczną.  

12. Wykorzystanie zasobów środowiska 

− Uprawnienia do eksploatacji środowiska 

− Emisje zanieczyszczeń 

− Zagospodarowanie odpadów i produktów niebezpiecznych 

− Opłaty za korzystanie ze środowiska 

13. Gospodarka nieruchomościami 

− Plany zagospodarowania przestrzeni 

− Warunki korzystania z nieruchomości  

− Gospodarka nieruchomościami państwa i samorządu terytorialnego 

− Wywłaszczenie 

− Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców 

14. Kontrola i odpowiedzialność prawna w działalności gospodarczej  

− Zakres i organy kontroli działalności gospodarczej 

− Rodzaje odpowiedzialności prawnej  

− Organy orzekające o odpowiedzialności i tryb orzekania 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T 

Podstawy 

matematyki 

w biznesie  

6 18       24 4 K_U02 

K_U06 

K_K01 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości  
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Treści programowe  

Przygotowanie studentów do poprawnego odczytywania i rozumienia wykresów i diagramów zależności funkcyjnych (określenie tempa i charakteru 

zmian, przewidywanie dalszego przebiegu).  

Budowanie modeli matematycznych procesów gospodarczych.  

Matematyczny opis zjawisk ekonomicznych. 

Wspieranie podejmowania decyzji przez wnioskowanie z modeli metodami obliczeniowymi. 

Treści szczegółowe: 

1. Ciągłość 

- granica funkcji w punkcie, funkcje ciągłe i ich własności (monotoniczność, wklęsłość i wypukłość, własność Darboux); 

- pochodna funkcji, obliczanie pochodnych iloczynów i ilorazów funkcji, pochodna funkcji złożonej, interpretacja jako tempo zmian; 

2. Optymalizacja 

- ekstrema lokalne i globalne funkcji jednej zmiennej; 

- ekstrema lokalne funkcji wielu zmiennych (pochodne cząstkowe, macierz Hessego); 

3. Wielkości wyrażane jako pola powierzchni (przychód, wielkość produkcji w czasie itp.) 

- całka nieoznaczona i metody wyznaczania całki, warunki brzegowe; 

- całka oznaczona, podstawowe twierdzenie rachunku całkowego; 

- wyznaczanie pola obszaru pod krzywą. 

4. Modele liniowe wielowymiarowe 

- macierze, mnożenie macierzy; 

- zastosowanie rachunku macierzowego w zrządzaniu (macierz komunikacji, macierz przejścia); 

- układy równań liniowych jako modele problemów gospodarczych, metody rozwiązywania układów równań liniowych. 

5. Wstęp do probabilistyki 
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- modelowanie zjawisk losowych, aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa, 

- pomiar i własności prawdopodobieństwa, zmienna losowa i jej rozkład. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

RZ 

 

Zastosowanie 

informatyki 

w biznesie  

 18       18 3 K_W02 

K_W05 

K_U01 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości  

Treści programowe  

Zastosowania edytora w organizacji: 

1. formatowanie tekstu (czcionka, akapit, lista punktowana, numerowana), 

2. pełna obsługa formatowanych tabel (wczytywanie grafiki, obliczenia, wykresy) 

3. rola pola tekstowego w formatowaniu grafiki edytorskiej 

4. dodatkowe funkcje obróbki dokumentu (sekcja, nagłówek, stopka, strony parzyste i nieparzyste) 

5. obiekty w edytorze tekstu na przykładzie grafiki ozdobnej, tworzenia schematu organizacyjnego oraz wzorów matematycznych, statystycznych itp. 

6. tworzenie źródeł danych i wykorzystanie ich w korespondencji seryjnej 

7. tworzenie spisu treści dokumentu, indeksu haseł itp. 

 

Przykłady zastosowań arkusza kalkulacyjnego w organizacji: 
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1. konwencja adresowania w arkuszu kalkulacyjnym - odwołania względne, bezwzględne i mieszane 

2. formatowanie komórek oraz czcionki oraz wykorzystanie paska formuł 

3. tworzenie symulacji finansowych 

4. wykorzystanie funkcji wbudowanych oraz zagnieżdżanie funkcji 

5. praca z danymi z wielu arkuszy kalkulacyjnych 

6. tworzenie wykresów z jedną oraz wieloma seriami danych 

7. wprowadzenie do wykorzystanie funkcji finansowych w arkuszu 

8. funkcje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym - sortowanie danych proste oraz wielopoziomowe, filtrowanie danych z wykorzystaniem autofiltra 

oraz filtrowania zaawansowanego 

Ilustracją do rozwiązań teoretycznych są przykłady dotyczące rachunkowości, efektywności, rachunku kosztów 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

RZ 

Bezpieczeństwo 

i higiena pracy 

 4       4 0.5   

Treści programowe  
Celem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T 

Ochrona własności 

intelektualnej 

 4       4 0.5 K_K05 

K_K02 

K_K03 
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Treści programowe  
Celem zajęć jest przekazanie informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 158 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1208 
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Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

z
a

ję
ć
 

 R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 
W

y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Makroekonomia 

w biznesie  

18 18       36 6 K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_U01  

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse  

Treści programowe  

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kluczowymi pojęciami, kategoriami i modelami współczesnej analizy makroekonomicznej, które są 

użyteczne w biznesie . Po wstępnym przeanalizowaniu przedmiotu i zainteresowań makroekonomii, wyjaśniane są podstawowe pojęcia 

wykorzystywane w analizach makroekonomicznych. Szczególna uwaga poświęcona jest makroekonomicznym miarom wielkości produktu i dochodu 

narodowego. W dalszej części zajęć analizowane są warunki równowagi na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniądza w  krótkim w gospodarce 

autarkicznej. Sporo uwagi poświęcone jest również zagadnieniom z zakresu dysproporcji gospodarczych – inflacji, bezrobociu i wahaniom 

koniunkturalnym. Zagadnienia zamykające wykłady z makroekonomii koncentrują się wokół pełnego modelu równowagi w gospodarce zamkniętej 



24 

 

(model IS-LM-FE). 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

System finansowy 

gospodarki 

9 18       27 5 K_W01 

K_W02  

K_W03 

K_U01 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse  

Treści programowe  

Podstawowym celem zajęć jest zrozumienie roli pieniądza, instrumentów finansowych, instytucji pośrednictwa finansowego i rynków finansowych 

w systemie gospodarki rynkowej.  

Wykład (14h): 

1. Ewolucja systemów walutowych i form pieniądza w historii gospodarczej,  

2. Zadania i struktura systemu finansowego gospodarki rynkowej  

3. Instrumenty finansowe   

4. Oprocentowanie i dyskontowanie.  (2 godz.) 

5. Instytucje pośrednictwa finansowego (3 godz.) 
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6. Rynki finansowe w gospodarce (3 godz.) 

Ćwiczenia (30h): 

1. Rynki finansowe – klasyfikacja i funkcjonowanie (4 godz.) 

2. Pieniądz i jego obecne formy (4 godz.) 

3. Instrumenty finansowe (4 godz.) 

4. Elementy matematyki finansowej (6 godz.) 

5. Charakterystyka instytucji pośrednictwa finansowego (4 godz.) 

6. Faktoring, forfaiting oraz leasing i sekurytyzacja (2 godz.) 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Rachunkowość 

finansowa 

18 18       36 5 K_W01 

K_W02  

K_W03 

K_U01 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  
Ewidencja inwestycji krótkoterminowych: aktywów pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych. Składniki inwestycji kró tkoterminowych oraz 

elementy je różnicujące. Zasady wyceny inwestycji krótkoterminowych. Przykłady ewidencji inwestycji krótkoterminowych. 

Ewidencja rozrachunków – należności i zobowiązania. Rodzaje rozrachunków oraz zasady wyceny należności i zobowiązań. Przykłady ewidencji 
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rozrachunków z kontrahentami, z pracownikami, publicznoprawnych i pozostałych. 

Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy). - Zapasy materiałów, towarów i produktów. Zasady wyceny – metody: FIFO, LIFO, AVCO i średniej ważonej. 

Wycena bilansowa. Ewidencja analityczna, a inwentaryzacja. Przykłady ewidencji zakupu i rozchodu materiałów, towarów i produktów. 

Wartości niematerialne i prawne. - Podstawowe kategorie, zasady wyceny i metody amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. Przykłady 

ewidencji nabycia oraz zmiany wartości i stanu wartości niematerialnych i prawnych. 

Rzeczowe aktywa trwałe. - Podstawowe kategorie, zasady wyceny i metody amortyzacji środków trwałych. Przykłady ewidencji nabycia oraz zmiany 

stanu i wartości rzeczowych aktywów trwałych. 

Inwestycje długoterminowe. - Podstawowe kategorie i zasady wyceny inwestycji długoterminowych. 

Przykłady ewidencji inwestycji długoterminowych w nieruchomości i aktywa finansowe. 

Kapitały własne i rezerwy. - Rodzaje i zasady wyceny kapitałów własnych i rezerw. Przykłady ewidencji tworzenia i wykorzystania kapitałów własnych 

i rezerw. 

Księgowe ustalenie wyniku ze sprzedaży w różnych wariantach ewidencyjnych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Podstawy 

ubezpieczeń  

9 9       18 4 K_W01 

K_W03 

K_W05  

K_U01 

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse  
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Treści programowe  

Celem wykładu jest wyjaśnienie szeregu zagadnień i procesów mających miejsce w ramach ubezpieczeń gospodarczych. Celem wykładu jest  także 

wyjaśnienie pojęcia ryzyka, ryzyka ubezpieczeniowego i całego procesu zarządzania ryzykiem (począwszy od jego identyfikacji aż po weryfikację 

zastosowanych metod) ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metody ubezpieczeniowej. Wykład poświęcony będzie również omówieniu 

i wyjaśnieniu podstawowej terminologii ubezpieczeniowej. Podczas zajęć pogłębione zostanie zagadnienie umowy ubezpieczenia w tym zwłaszcza 

kwestii stron umowy, jej cech, zawierania czy też wykonywania. Przedstawione zostaną również ważniejsze zapisy podstawowych regulacji 

ubezpieczeniowych w Polsce w tym zwłaszcza ustawy o działalności ubezpieczeniowej i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zaprezentowane zostaną także podstawowe 

instytucje działające na polskim rynku ubezpieczeń: Komisja Nadzoru Finansowego, Polska Izba Ubezpieczeń, Rzecznik Ubezpieczonych, 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Omówione zostaną podstawowe produkty ubezpieczeń 

działu I i II. Przeprowadzona będzie też analiza głównych tendencji i wskaźników ilustrujących stan rozwoju i obecną sytuację mającą miejsce na 

polskim oraz wspólnotowym rynku ubezpieczeń. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Matematyka 

finansowa 

 18       18 3 K_W01 

K_W02 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia i 

finanse 

Treści programowe  

1. Procent prosty. Procent składany. Kapitalizacja ciągła. Stopa efektywna. Przeciętna stopa procentowa. Stopa nominalna i realna. 

Wykorzystanie funkcji finansowych arkusza kalkulacyjnego i/lub kalkulatora finansowego.    

2. Wartość przyszła i bieżąca strumieni pieniężnych. Fundusz rentowy – regularne wpłaty i wypłaty. Renta skończona i nieskończona.    

3. Spłata kredytu – raty annuitetowe i raty malejące. Roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO). Zmiana parametrów kredytu, np. 

zmiany stóp procentowych, przedwczesna spłata, wakacje kredytowe, kredyt konsolidacyjny. (6h) 
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4. Ocena decyzji inwestycyjnych. NPV (aktualna wartość inwestycji netto), IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), MIRR (zmodyfikowana 

wewnętrzna stopa zwrotu), DPP (zdyskontowany okres zwrotu).    

5. Wycena papierów wartościowych. Rachunek obligacji. Rentowność i cena wybranych instrumentów finansowych.    

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

RZ 

Przedmiot 

ogólnouniwersyteck

i / humanistyczny 

        60 5   

Treści programowe  W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04  

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych na odpowiednim 

poziomie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 255 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1208 
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Rok studiów: drugi  
Semestr: trzeci 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Bankowość 

18 9       27 5 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse  
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Treści programowe  

1. Dwuszczeblowy sektor bankowy – bank centralny. 

• Dwuszczeblowość systemu bankowego: bank centralny, banki komercyjne. 

• Funkcje banku centralnego i wynikający stąd schemat bilansu banku centralnego. 

• Mechanizm podaży pieniądza – mnożnik kreacji pieniądza 

• Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego – polityka minimalnej stopy rezerw obowiązkowych, polityka kursowa, polityka stóp 

procentowych, polityka otwartego rynku 

• Problem niezależności banku centralnego. NBP i jego organa: Rada Polityki Pieniężnej. 

• Nadzór bankowy w ramach Komisji Nadzoru Finansowego 

• Europejski System Banków Centralnych (ESBC) i jego organa (EBC, NBC) jako bank centralny Europejskiej Unii Monetarnej. 

• Problemy związane z przystąpieniem Polski do Europejskiej Unii Monetarnej i z wprowadzeniem euro. 

2. Banki depozytowo-kredytowe na tle innych pośredników finansowych 

• Bankowość uniwersalna versus bankowość wyspecjalizowana. 

• Banki depozytowo-kredytowe, banki specjalistyczne (hipoteczne, kredytu ratalnego, kasy oszczędnościowo-budowlane). 

3. Usługi i operacje bankowe 

• Klasyfikacja czynności bankowych w Prawie bankowym. Usługi czynne bierne i pośredniczące. 

• Metody rozliczeń bezgotówkowych: polecenie przelewu, polecenie zapłaty, czek, karty płatnicze, inkaso faktur, akredytywa. 

• Systemy rozliczeń międzybankowych – KIR, SYBIR, ELIXIR, SORBNET, SWIFT, TARGET. 

4. Działalność kredytowa banku 

• Procedury kredytowe w banku. Strategia kredytowa banku. 

• Etapy działalności kredytowej: etap przygotowawczy, realizacji kredytu i obsługi kredytu. Wniosek kredytowy i jego elementy. 

• Metody oceny zdolności kredytowej klientów: rating i scoring. 
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• Wskaźniki i limity koncentracji kredytowej banku. 

• Prawne formy zabezpieczania kredytów i pożyczek. 

• Klasyfikacja portfela kredytowego i rezerwy celowe na nieściągalne należności. 

• Postępowanie ze złymi dłużnikami – sądowy układ wierzycielski, upadłość. 

5. Ryzyko w działalności bankowej 

• Zarządzanie aktywami banku - portfel kredytowy i portfel inwestycyjny banku. Zarządzanie pasywami banku - źródła i koszty pozyskiwania 

kapitału. 

• Rola kapitału własnego banku w ograniczaniu ryzyka jego działalności. 

• Rodzaje ryzyka w działalności bankowej: ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko wypłacalności, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kursu 

walutowego, ryzyko operacyjne, itp. 

• Metody pozycji bilansowych i luki w badaniu narażenia banku na poszczególne rodzaje ryzyka. 

6. Ryzyko kredytowe 

• Umowy kapitałowe (Bazylea I, II i III) 

• Wykorzystanie zewnętrznych ratingów w ocenie ryzyka indywidualnych klientów 

• Ratingi wewnętrzne – metoda wartości zagrożonej (VaR - Value at Risk) 

• Ryzyko portfelowe – zasada dekoncentracji ryzyka 

• Wymóg kapitałowy ze względu na ryzyko kredytowe 

7. Ryzyko płynności 

• Klasyfikacja aktywów banku z punku widzenia terminów ich zapadalności i pasywów z punktu widzenia terminów ich wymagalności. 

• Złota reguła bankowa. 

• Zasada osadzania się wkładów i zasada przesunięć w terminach zapadalności aktywów. Sekurytyzacja jako metoda upłynniania aktywów. 
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• Bilans płynności banku. Pozycje bilansowe banku ze względu na terminy wymagalności i zapadalności. 

8. Ryzyko walutowe 

• Pomiar narażenia banku na ryzyko walutowe. Indywidualne pozycje walutowe i całkowita pozycja walutowa. 

• Normy KNB w zakresie ryzyka walutowego. 

9. Ryzyko stopy procentowej 

• Definicja ryzyka stopy procentowej. 

• Aktywa i pasywa wrażliwe na zmianę stóp procentowych: metoda luki oraz duracji w badaniu narażenia banku na ryzyko stopy procentowej. 

• Zasady funkcjonowania międzybankowego rynku pieniężnego – stopy WIBOR i WIBID, LIBOR, EURIBOR. 

• Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej – SWAP procentowy i kontrakty FRA jako przykładowe instrumenty wykorzystywane w zarządzaniu 

ryzykiem stopy procentowej. 

10. Ryzyko wypłacalności 

• Wymogi kapitałowe ze względu na poszczególne rodzaje ryzyka. 

• Współczynnik wypłacalności banku – definicja funduszy własnych i wag ryzyka, 

11. Komercyjny bank depozytowo kredytowy jako przedsiębiorstwo – elementy sprawozdania finansowego 

• Struktura bilansu komercyjnego banku depozytowo-kredytowego. 

• Rachunek zysków i strat w banku komercyjnym – zysk na działalności bankowej, zysk operacyjny, zysk brutto i netto. 

• Główne wskaźniki oceny sytuacji finansowej banku. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Rachunkowość 

zarządcza 

9 18       27 6 K_W01 

K_W02 

Ekonomia 

i finanse 
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K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Treści programowe  

1. Istota, zakres i zadania rachunku kosztów 

Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja dla celów rachunku kalkulacyjnego. Etapy ewidencji i rozliczania kosztów. 

2. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej. 

3. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej. 

Pojęcie, przedmiot i zadania kalkulacji kosztów. Rodzaje i metody kalkulacji. Struktura jednostkowego kosztu wytworzenia produktu. 

4. Rozliczanie kosztów przy zastosowaniu metod kalkulacji podziałowej 

Kalkulacja podziałowa prosta. Ustalenie bieżącego i przeciętnego jednostkowego kosztu wytworzenia produktu. Kalkulacja podziałowa 

ze współczynnikami. 

5. Rozliczanie kosztów przy zastosowaniu metod kalkulacji wielostopniowej 

Kalkulacja półfabrykatowa i bezpółfabrykatowa przy produkcji fazowej (procesowej). Kalkulacja przy produkcji sezonowej. Kalkulacja przy produkcji 

sprzężonej (łącznej). 
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6. Rozliczanie kosztów przy zastosowaniu metod kalkulacji doliczeniowej 

Istota kalkulacji doliczeniowej asortymentowej i zleceniowej. Wielowariantowe rozliczanie kosztów pośrednich produktu. 

7. Rachunek kosztów działań (metoda ABC) 

Przedstawienie koncepcji rachunku kosztów działań. Zastosowanie rachunku kosztów działań w przykładach. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Umowy w biznesie 

9 9       18 3 K_W01 

K_W02  

K_W04 

K_W05 

K_W06 

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Nauki prawne  

Treści programowe  

1. Pojęcia prawa cywilnego i handlowego, stosunek cywilnoprawny, prawo podmiotowe 

2. Podmioty prawa cywilnego. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych 

3. Czynności prawne. 
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4. Formy czynności prawnych. 

5. Przedstawicielstwo. 

6. Terminy. Przedawnienie.  

7. Własność. 

8. Sposoby zawierania umów.  

9. Nadzwyczajna zmian stosunków. 

10. Nominalizm, waloryzacja. 

11. Odsetki, opóźnienie, zwłoka 

12. Kara umowna, zadatek, zaliczka, odstępne, umowne prawo odstąpienia. 

13. Odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy. 

14. Umowa przedwstępna.  

15. Wybrane rodzaje umów i ich cechy.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Wstęp statystyki 

w biznesie  

 18       18 5 K_U02 

K_U06 

K_K01 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakością  
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Treści programowe  

1. Podstawowe pojęcia – statystyka, jednostka i zbiorowość statystyczna, skale, cechy, badania statystyczne.    

2. Procedura budowy tablic, szeregów statystycznych i wykresów.    

3. Miary średnie klasyczne i pozycyjne oraz zależności między nimi. Kwantyle.   

4. Miary zróżnicowania – wariancja, odchylenie standardowe, współczynniki zmienności. Miary asymetrii i koncentracji.   

5. Wyznaczanie miar średnich, zróżnicowania, asymetrii i kurtozy w arkuszu kalkulacyjnym.   

6. Wykresy w arkuszu kalkulacyjnym – wielobok, kumulata, wykresy skrzynkowe – i wnioskowanie z nich    

7. Kompleksowa analiza przekrojowa. Związki między miarami. Standaryzacja zmiennej. Obserwacje odstające. Twierdzenie Czebyszewa. 

Zależność Snedecora.    

8. Korelacja. Zależność rzeczywista i pozorna. Metody badania współzależności – współczynnik korelacji liniowej Pearsona, nieparametryczne 

miary zależności. Regresja.    

9. Typy szeregów czasowych i cel analizy dynamiki zmiennych. Indywidualne indeksy dynamiki. Agregatowe indeksy dynamiki.  Średnia 

geometryczna.    

10. Zmienna losowa skokowa i ciągła, parametry rozkładu, dystrybuanta.   

11. Rozkłady teoretyczne zmiennych losowych skokowych. Rozkład Bernoulliego, Poissona, geometryczny.   

12. Rozkłady teoretyczne zmiennych losowych ciągłych. Rozkład jednostajny, wykładniczy, normalny, t-studenta, Chi-kwadrat, F-Snedecora.   

13. Praktyczne zastosowania rozkładów teoretycznych – zmiennej skokowej i ciągłej – zadania.    

14. Badanie zgodności rozkładów empirycznych z rozkładami teoretycznymi – test zgodności Chi-kwadrat, test normalności rozkładu Shapiro-

Wilka.   

15. Centralne twierdzenia graniczne. Wnioskowanie z próby o populacji. Zagadnienie minimalnej liczebności próby.   

16. Istota estymacji. Estymacja punktowa. Estymacja przedziałów ufności – dla średniej arytmetycznej, dwóch średnich arytmetycznych, wariancji, 

wskaźnika struktury. Przedziały ufności dla parametrów równania regresji.    

17. Istota wnioskowania statystycznego. Pojęcie hipotez statystycznych. Błędy I i II rodzaju, moc testu.   

18. Parametryczne testy istotności – dla średniej arytmetycznej, dwóch średnich arytmetycznych, wariancji, wskaźnika struktury. Test t dla prób 
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niezależnych. Test t dla prób zależnych. Istotność współczynnika korelacji. Istotność współczynników w regresji.     

19. Nieparametryczne testy statystyczne – porównanie rozkładów z prób (test zgodności Kołmogorowa – Smirnowa, test znaków); badanie 

losowości próby (test serii) oraz badanie niezależności (test niezależności Chi-kwadrat).   

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, RZ 

 

Marketing 

18        18 5 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_W06  

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 

Treści programowe  

1. Zasady i instrumenty działalności marketingowej przedsiębiorstwa   

− Określenie miejsca (roli) marketingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 

− Definicja marketingu  

− Zasady orientacji marketingowej  
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− Specyfika marketingu usług finansowych  

− Inne orientacji prowadzenia działalności gospodarczej  

− Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie  

2. Decyzje strategiczne – STP 

− Procedura STP 

− Segmentacja rynku  

− Wybór rynku docelowego 

− Różnicowanie i pozycjonowanie oferty  

3. Decyzje produktowe  

− Pojęcie i rodzaje produktu 

− Tworzenie asortymentu rynkowego 

− Projektowanie atrybutów produktu indywidualnego 

− Planowanie nowego produktu 

− Kształtowanie cyklu życia produkt 

4. Decyzje dystrybucyjne  

− Determinanty i efekty wyboru kanałów dystrybucji  

− Wyznaczenie liczby kanałów dystrybucji 

− Ustalenie typu dystrybucji (offline i online) 

− Określenie długości kanałów dystrybucji  

− Wyznaczenie szerokości kanału dystrybucji,  

5. Decyzje promocyjne  
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− Istota promocji i modele komunikacji 

− Formy promocji i ich efekty  

− Formy promocji offline 

− Formy promocji online 

6. Decyzje cenowe 

− Determinanty decyzji cenowych 

− Ustalenie ceny podstawowej (kalkulacja kosztowa, kalkulacja marketingowa, boty cenowe) 

− Formułowanie odchyleń od ceny podstawowej  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP 

Przedmiot 

ogólnouniwersyteck

i / humanistyczny 

        45 5   

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04  
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Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych na odpowiednim 

poziomie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 213 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1208 
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Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Finanse 

przedsiębiorstwa 

18 18       36 5 K_W01 

K_W02  

K_W03 

K_U01 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych koncepcji zarządzania finansami z punktu widzenia menedżera z przedsiębiorstwa, które nie jest 

instytucją finansową. Studentom zostanie dostarczona wiedza w zakresie podstawowych narzędzi wykorzystywanych w teorii finansów przedsiębiorstw 

oraz w praktycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach gospodarczych.  W trakcie realizacji kursu każda decyzja analizowana będzie 

z uwzględnieniem konsekwencji w postaci przepływów pieniężnych i z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych. 
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1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw. Obszary finansów. Problem agencji. Zasady finansów.  

2. Analiza sprawozdań finansowych. Analiza wskaźnikowa. Ocena płynności, sprawności, zadłużenia i rentowności, rynku kapitałowego. 

3. Wartość pieniądza w czasie. Kapitalizacja, wartość przyszła i wartość bieżąca. Płatności annuitetowe z dołu i z góry. Annuity rosnące. Perpetuity. 

Model Gordona. Efektywna stopa procentowa. Inflacja.  

4. Ocena decyzji inwestycyjnych podejmowanych w warunkach pewności. Kryteria oceny projektów: wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu, 

zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, okres zwrotu. Inwestycje non-profit. 

5. Ryzyko i stopa zwrotu. Analiza zależności.  

6. Koszt kapitału. Składniki kosztu kapitału. Dług. Kapitał własny zwykły. Średni ważony koszt kapitału. Model Hamady. Ekonomiczna wartość 

dodana. 

7. Długoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa. Kapitał własny, dług, leasing. Hybrydowe finansowanie.  

8. Analiza progu rentowności. Dźwignia operacyjna, finansowa i łączna. Ocena ryzyka operacyjnego i finansowego z wykorzystaniem koncepcji progu 

rentowności i dźwigni.  

9. Zarządzanie kapitałem obrotowym. Alternatywne polityki kapitału obrotowego. Krótkoterminowe źródła finansowania. Przygotowanie planu 

wpływów i wydatków. 

10. Fuzje i przejęcia. Motywy połączeń. Ocena efektywności. Wykupy akcji własnych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Rynek finansowy 

18 9       27 5 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W06  

K_U01 

Ekonomia 

i finanse  
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K_U03 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Treści programowe  

1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja rynku finansowego   

a. Określenie miejsca rynku finansowego w gospodarce 

b. Cechy rynku finansowego 

c. Klasyfikacja rynku finansowego według miejsca obrotu 

d. Rynek pieniężny i rynek kapitałowy 

e. Instytucje rynku finansowego 

2. Pojęcie i klasyfikacja instrumentu finansowego 

a. Rodzaje instrumentów finansowych 

b. Charakterystyka instrumentów finansowych  

c. Instrumenty kasowe i terminowe 

3. Rynek instrumentów dłużnych 

a. Pojęcie i rodzaje instrumentów dłużnych 

b. Cechy instrumentu dłużnego 

c. Cena a rentowność instrumentu dłużnego 

d. Rentowność a zapadalność 
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e. Ryzyko instrumentu dłużnego 

f. Wrażliwość ceny instrumentu dłużnego na zmiany rynkowe 

4. Rynek instrumentów udziałowych  

a. Rodzaje i cechy instrumentów udziałowych  

b. Spółka akcyjna, WZA 

c. Prawa i obowiązki akcjonariusza  

d. Kwity depozytowe 

e. Tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 

f. Jednostki indeksowe 

5. Obrót papierami wartościowymi 

a. Rynek pierwotny. Cechy i uczestnicy 

b. Rynek wtórny. Cechy i uczestnicy 

c. Droga spółki na giełdę (dokumentacja i warunki dopuszczenia) 

d. Emisja akcji, kanały dystrybucji nowych emisji 

e. Prospekt emisyjny 

f. Nadzór nad rynkiem finansowym 

6. Giełda papierów wartościowych  

a. Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce 

b. Systemy obrotu 

c. Zlecenia giełdowe 

d. Sesja giełdowa 
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e. Procedura obrotu giełdowego 

f. Operacje zakazane 

7. Podstawy decyzji inwestycyjnych  

a. Hipotezy efektywności rynku kapitałowego 

b. Analiza fundamentalna 

c. Analiza techniczna 

d. Analiza behawioralna 

e. Spekulacje 

f. Krótka sprzedaż 

8. Analiza techniczna  

a. Podstawowe strategie 

b. Teoria fal Elliota 

c. Analiza trendu 

d. Formacje 

e. Świece japońskie 

9. Podstawowe modele rynku kapitałowego 

a. Model jednowskaźnikowy Sharpe’a 

b. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM 

10. Analiza wskaźników rynku kapitałowego  

a. Płynność rynku 

b. Szerokość rynku 
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c. Relacja ceny do zysku 

d. Wskaźniki obrotu. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Teoria finansów 

9 9       18 4 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse  

Treści programowe  

Elementy teorii finansów (założenia i warunki zastosowania teorii; modele w teorii finansów; hipotezy, przewidywania i implikacje; przykładowe badania 

empiryczne teorii finansów; zastosowania praktyczne teorii). 

Pojęcia, zagadnienia i narzędzia, którymi posługuje się teoria finansów: m.in.: pojęcie wartości pieniądza w czasie, pojęcie ryzyka i stopy zwrotu, 

pojęcie struktury terminowej stóp procentowych i zastosowanie w wycenie instrumentów dłużnych, podstawy wyceny instrumentów udziałowych. 

Taksonomia teorii finansowych: 

(1) teorie finansów klasycznych 

• Teorie struktury kapitału (teoria struktury kapitału Modiglianiego i Millera, 1958; teoria kosztów agencji Jensena i Meckling-a, 1976 (ang. 
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agency costs theory); teoria preferowanej struktury kapitału w sytuacji asymetrii informacji Donaldson-a (1961) oraz Myers-a i Majluf-a, 1984 

(ang. pecking-order theory of capital structure); teoria wymienności struktury kapitału Kraus-a i Litzenberger-a, 1971 (ang. static trade-off 

theory of capital structure);   

• Teorie wyceny aktywów (teoria efektywności rynków finansowych Fama, 1965 i jej modyfikacje Brown-a, 1968 i 1978; teoria wyceny opcji 

Black- a i Scholes-a, 1973) 

•  Teorie budżetowania kapitałowego i kosztu kapitału własnego (udziałowego) (model wyceny aktywów kapitałowych Sharp-a i Lintner-a, 1964; 

teoria zdyskontowanych przepływów pieniężnych; teoria ekonomicznej wartości dodanej) 

• Teorie zachowań finansowych (teoria Mecklinga, 1976, model REMM zachowań „człowieka” (Resourceful, Evaluative, Maximizing Model) 

• Teorie finansów międzynarodowych (teoria liberalizacji działalności sektora finansowego McKinnon-a (1973) i Shaw-a (1973); instytucjonalna 

teoria finansów Arestis-a, Nissanke i Stein-a, 2005) 

(2) Teorie finansów behawioralnych: 

● Teoria ograniczeń strategii arbitrażowych 

● Teoria psychologii poznawczej (błędy poznawcze) w finansach 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 EP, Proj, SP, T 

Ekonometria 

 18       18 3 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

Ekonomia 

i finanse  
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K_U03  

K_U05 

K_U06 

K_K01 

Treści programowe  

 

 

 

1. Przedmiot ekonometrii. Teoria ekonomii a model ekonometryczny.  

2. Estymacja metodą najmniejszych kwadratów (MNK) – dopasowanie prostej do obserwacji. Model z jedną zmienną objaśniającą i z wieloma 

zmiennymi objaśniającymi. 

3. Miary dopasowania modelu i interpretacja parametrów modelu – zależność liniowa (w tym dla przekształconych zmiennych). Analiza wariancji. 

4. Metody doboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego. Wstępna analiza danych statystycznych. Zmienne zerojedynkowe 

w modelu. Obserwacje odstające (ang. outliers) – wykrywanie ich obecności w zbiorze danych i metody postępowania. 

5. Klasyczny Model Regresji Liniowej (KMRL) – założenia, własności estymatora MNK, efektywność estymatora MNK w KMRL: twierdzenie 

Gaussa-Markowa. 

6. Wnioskowanie statystyczne w KMRL. Założenia na temat rozkładu błędu losowego. Testy statystyczne t i F. 

7. Testy diagnostyczne – testowanie postaci funkcyjnej (test RESET), normalności rozkładu (test Jarque-Berra), stabilności parametrów (testy 

Chowa), homoskedastyczności (test Breusch-Pagana, test White), autokorelacji (test Durbina-Watsona, test Breuscha-Godfreya). 

8. Podstawowe problemy estymacji za pomocą MNK – zmienne pominięte, zmienne nieistotne, współliniowość, równoczesność. 

9. Heteroskedastyczność i autokorelacja – przyczyny występowania i konsekwencje. UMNK. 

10. Pojęcie stacjonarności i niestacjonarności szeregu czasowego. Kointegracja. Test Dickey-Fullera, test KPSS. Problem regresji pozornej. 

11. Analiza dynamiki szeregów czasowych. Modele ARIMA. Przyczynowość w sensie Grangera. Problem autokorelacji w modelach 

dynamicznych. 

12. Modele dla dyskretnych zmiennych zależnych: logit, probit. 

13. Heteroskedastyczność.  Modele ARCH, GARCH i EGARCH. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T, RZ 
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Technologie 

informacyjne -  

Fintech 

9 9       18 3  K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakością  

Treści programowe  

1. Miejsce i rola finansowych systemów informatycznych w rozwoju systemów informatycznych zarządzania  

2. Tendencje integracyjne systemów informatycznych a systemy finansowe  

3. Cechy charakterystyczne finansowych systemów informatycznych 

4. Wady i zalety zastosowania finansowych systemów informatycznych 

5. Systemy informatyczne bankowości jako przykład finansowych systemów informatycznych (powstanie i rozwój bankowych systemów 

informatycznych, typologia tradycyjnych systemów informatycznych w banku i ich charakterystyka, specyfika tradycyjnych bankowych systemów 

informatycznych. 

6. Systemy elektronicznej bankowości i systemów bankowości i systemów płatności  

7. Systemy rozliczeń międzybankowych i transferu finansowego (system Elixir i EuroElixir Krajowej Izby Rozliczeniowej, Sorbnet i Sorbnet-Euro, 

Target, SWIFT) 

8. Informatyczne i rozliczeniowe systemy bankowe - stan i kierunki rozwoju w Polsce i na świecie - przegląd statystyczny i komentarz 

Kierunki rozwoju finansowych systemów informatycznych m-banking, m-payments 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 T, E, Proj. 

 

Zatrudnienie 

w organizacji 

9 9       18 4 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U03 

K_U06 

K_K01 

Nauki prawne  

Treści programowe  

Zatrudnienie w organizacji to cykl zajęć prowadzonych w formie warsztatowej, który umożliwi zdobycie kluczowej wiedzy i umiejętności, niezbędnych 

do rozumienia procesów związanych z polityką zatrudnienia. 

Umiejętności praktyczne nabyte w trakcie warsztatów pozwolą na efektywne włączenie się w kreowanie polityki zatrudnienia od momentu rekrutacji 

aż po ustanie stosunku pracy 

Zatrudnienie w organizacji obejmie: 

1. Przygotowywanie umów o zatrudnienie (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menedżerskie) 

2. Negocjowanie warunków zatrudnienia  

3. Wynagradzanie i motywowanie  

4. Przygotowywanie ocen pracowniczych  

5. Przygotowywanie harmonogramów czasu pracy  
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6. Przygotowywanie dokumentów rozwiązujących umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne 

7. Przygotowywanie regulaminów związanych z zatrudnieniem (Regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, telepracy, ZFŚS)  

8. Przygotowywanie wewnętrznych polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych  

9. Przygotowywanie porozumień w zakresie kontroli warunków pracy i płacy w łańcuchach dostaw (fair trade, fair employment, Multistakeholder 

initiativess)  

10. Negocjacje zbiorowe ze związkami zawodowymi i radami pracowników w szczególności w zakresie restrukturyzacji, sporów płacowych  

i sporów zbiorowych  

11. Opracowywanie Kodeksów Etycznego Zatrudnienia 

12. Zatrudnianie w warunkach międzynarodowych 

13. Różnorodność w zatrudnieniu 

Wymienione wyżej warsztaty pozwolą uzyskać uczestnikom wiedzę i umiejętności kluczowe zarówno do wykonywania pracy w przedsiębiorstwie, jak 

i kreowania warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie. 

Wymienione propozycje odpowiadają zarówno wymogom polskiego prawa, jak również zjawiskom występującym na współczesnym rynku pracy. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, E, Proj. 

Psychologia 

w finansach 

 18       18 4 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakością 
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K_U06 

K_K01 

K_K03 

 

Treści programowe  

 

1. Specyfika poznania naukowego w psychologii i jego zastosowania 

- badania psychologiczne a psychologia stosowana 

-  współzależności zmiennych i związki przyczynowo- skutkowe w badaniach psychologicznych 

- krytyczny nurt we współczesnej psychologii: psychologia dyskursywna i jej metody badawcze 

- kompetencje psychologiczne  

- integracja problematyki finansowej i psychologicznej w ramach psychologii finansowej: tzw. finanse behawioralne 2.0.  

2. Reakcje poznawcze: percepcja i myślenie 

- kategorie poznawcze: pojęcia klasyczne i naturalne 

- percepcja pieniądza 

-sieci połączeń 

-poznawcze procesy automatyczne i kontrolowane 

- przetwarzanie informacji 

- błędy poznawcze w działaniach finansowych 

 

3. Pamięć 

-reprezentacje poznawcze i dynamika zapisów pamięciowych 
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- funkcjonalne rodzaje pamięci 

-zapis doświadczenia vs. zapis werbalny, metafory świata finansów 

- organizacyjny i instytucjonalny kontekst pamiętania w odniesieniu do instytucji finansowych 

 

4. Reakcje afektywne 

- rodzaje reakcji emocjonalnych 

- fizjologiczne podstawy emocji 

-dynamika reakcji emocjonalnych 

- stres finansisty 

-   psychologiczne aspekty chciwości 

 

5. Decyzje finansisty – ujęcie zintegrowane 

- zależność formułowania sądów od motywacji 

- poznawcze i emocjonalne wymiary decyzji 

- dynamika procesu decyzyjnego 

- czy finansiści (i nie tylko oni) są zaprogramowani do popełniania błędów decyzyjnych? 

- psychologiczne uwarunkowania decyzji inwestora: efekt Pigmaliona na giełdzie 

6.  Reakcje behawioralne 

- efekt fokusowania  

- prospektywne uzasadnianie zachowania: redukowanie dysonansu poznawczego 

- podstawowe uwarunkowania zachowań inwestorów giełdowych  
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- psychospołeczne mechanizmy bańki spekulacyjnej 

7. Wybrane zagadnienia szczegółowe psychologii finansowej 

-  inteligencja finansowa- istota i sposoby rozwijania 

-postawy wobec pieniędzy 

- psychopatologia pieniądza – podstawowe informacje 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, E, Proj. 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04 - 

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych na odpowiednim 

poziomie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 213 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1208  
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów  

dla specjalności: Rachunkowość w organizacjach gospodarczych 
 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

z
a

ję
ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

 

Symbol 

efektów zdefiniowanych 

dla specjalności 

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse publiczne 

9 18       27 5 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01  

K_U02 

K_U03 

Nauki prawne  



56 

 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Treści programowe  

1. Teorie finansów publicznych (z uwzględnieniem roli i zadań państwa oraz budżetu i podejścia do kwestii równowagi budżetowej)  

2. Charakterystyka finansów publicznych  

- pojęcie i funkcje finansów publicznych  

- dobra i usługi publiczne oraz społeczne 

3. Elementy teorii wyboru publicznego  

4. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych  

5. Budżet państwa 

- procedura budżetowa 

- ustawa budżetowa i jej składniki  

6. Charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków budżetu państwa  

- struktura działowa i rodzajowa wydatków budżetu państwa 

- wydatki publiczne a polityka społeczna  

- zabezpieczenie społeczne  

- ubezpieczenia społeczne  

- świadczenia społeczne  

- usługi społeczne  
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- problematyka inwestycji w człowieka  

- rola trzeciego sektora w finansowaniu zadań społecznie użytecznych  

- problem sztywności wydatków publicznych  

- zadaniowy układ budżetu  

7. Struktura dochodów budżetu państwa.  

- charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje dochodów budżetu państwa  

- charakterystyka i rodzaje danin publicznych 

- analiza struktury podatkowych dochodów budżetu  

- analiza struktury niepodatkowych dochodów budżetu   

8. Problem deficytu budżetowego w Polsce  

- pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego 

- przyczyny i skutki nierównowagi budżetowej  

- deficyt budżetowy a deficyt sektora finansów publicznych 

- analiza poziomu i źródeł finansowania deficytu budżetowego 

9. Dług publiczny w Polsce.  

- pojęcie i rodzaje długu publicznego.  

- przyczyny powstawania zadłużenia publicznego.  

- strategia zarządzania długiem publicznym 

10. Finanse samorządu terytorialnego  

- Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego 

-  Indywidualny wskaźnik zadłużenia  



58 

 

- budżet zadaniowy 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T  

 

Ekonomia 

międzynarodowa 

9 18       27 5 K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe 

1. Megatrendy we współczesnym świecie   

a. globalizacja, 

b. regionalizacja gospodarki 

2. Teorie wymiany międzynarodowej  

a. klasyczne, 

b. neotechnologiczne, 

c. neoczynnikowe, 

d. eklektyczne etc. 

3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  
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a. warunki, formy i kierunki przepływu kapitału, 

b. przepływ innowacji i technologii,  

c. zagraniczne inwestycje bezpośrednie,  

d. zagraniczne inwestycje portfelowe,  

e. inwestycje zagraniczne w Polsce; 

4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   

5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 

a. polityka ekonomiczna i instrumenty oddziaływujące na wszystkie podmioty gospodarcze;  

b. polityka handlowa i instrumenty odziaływujące na podmioty biorące udział w wymianie międzynarodowej: 

i. taryfowe,  

ii. parataryfowe  

iii. pozataryfowe;  

6. Międzynarodowy system walutowy  

a. pieniądz międzynarodowy i jego funkcje,  

b. system waluty złotej,  

c. system z Bretton Woods,  

d. współczesny międzynarodowy system walutowy,  

e. Europejski System Walutowy,  

f. system walutowy w Polsce; 

7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  

8. Międzynarodowe stosunki finansowe  
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a. kurs walutowy, podstawowe teorie kursu walutowego,  

b. rynek walutowy – uczestnicy i funkcje;  

c. wymienialność waluty;  

d. międzynarodowy rynek finansowy: mechanizmy, główni uczestnicy, podstawowe aktywa finansowe  

9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  

a. bilans płatniczy i jego struktura,  

b. zasady sporządzania i analizy bilansu płatniczego,  

c. przyczyny nierównowagi i sposoby równoważenia bilansu płatniczego,  

10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T, Proj 

 

Zajęcia do wyboru 1 

 9       9 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć do 

wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Seminarium 

licencjackie 

  12      12 3 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe 
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

 

Język obcy 

   60     60 2 K_U04  

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych na odpowiednim 

poziomie. 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Egzamin 

certyfikacyjny z 

języka obcego 

         2 K_U04  

Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i egzamin ustny 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Rachunek kosztów 

 18       18 4 S1_W01 

S1_W02 

S1_W03 

S1_W05 

S1_U01 

S1_U02 

S1_U03 

S1_U04 

S1_U05  

S1_K01 

Ekonomia 

i finanse 
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S1_K02 

Treści programowe  

Istota, zakres i zadania rachunku kosztów.  

Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowości finansowej i zarządczej.  

Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja dla celów sprawozdawczych, decyzyjnych i kontrolnych.  

 

Sposoby 

weryfikacji efektów 

uczenia się 

T, Proj. 

 

Komputerowe 

wspomaganie 

rachunkowości 

 18       18 4 S1_W01 

S1_W02 

S1_W03 

S1_U01 

S1_U02 

S1_U03 

S1_U04 

S1_K01 

S1_K02 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 

Treści programowe  

1. Funkcjonalność modułów finansowo-księgowych w systemach informatycznych. Przedstawienie zasad funkcjonowania programu finansowo- 

księgowego Symfonia. 

2. Zakładanie nowej firmy i przygotowanie programu do pracy: ustawienia administracyjne i merytoryczne. 



64 

 

3. Zakładanie ksiąg rachunkowych jednostki gospodarczej, modyfikacja planu kont, definiowanie układów bilansu i rachunku zysków i strat. 

4. Zakładanie Kartotek i ich obsługa. Wprowadzanie bilansu otwarcia oraz obrotów rozpoczęcia. 

5. Ewidencja danych. Charakterystyka poszczególnych typów dokumentów: dokument prosty, faktura zakupu, sprzedaży, wyciąg bankowy, raport 

kasowy. 

6. Obsługa rejestrów VAT. i Sporządzanie deklaracji podatkowych. 

7. Rozrachunki krajowe. Obsługa rozrachunków w dokumencie. Rozrachunki w różnych typach dokumentów. Przeglądanie rozrachunków. Łączenie 

transakcji. Kompensata. 

8. Rozrachunki zagraniczne. Parametry operacji walutowych. Dokumenty walutowe: DEX, DIM. Dokumenty w obrocie wewnątrzwspólnotowym. 

Rozliczenia transakcji walutowych. 

9. Zestawienia danych. Obroty i zapisy konta. Bilans i rachunek zysków i strat. Sprawdzanie prawidłowości wygenerowanego sprawozdania 

finansowego: RZiS. 

10. Procedury zamykania okresów sprawozdawczych: księgowanie dokumentów, zamykanie miesiąca i roku oraz otwierania nowego roku obrotowego. 

11. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przygotowanie prezentacji wyników w postaci wykresów przy wykorzystaniu możliwości modułu 

Analizy Finansowe 

Program realizowany przy wykorzystaniu oprogramowania firmy Sage Symfonia 2.0 Finanse i księgowość 

Sposoby 

weryfikacji efektów 

uczenia się 

Proj. 

Kontrola 

wewnętrzna 

 18       18 4 S1_W01 

S1_W02 

S1_W05 

S1_U01 

S1_U02 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 
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S1_U03 

S1_U04 

S1_U05 

S1_K01 

S1_K02 

Treści programowe  

1. System kontroli wewnętrznej: 

● pojęcie, cel i zadania kontroli wewnętrznej  

● przedmiot, zakres i etapy procesu kontroli oraz jej organizacja, 

● metody, techniki i procedury kontroli wewnętrznej  

● kontrola wewnętrzna a ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej 

● ustalenia kontrolne i postępowanie pokontrolne 

● kontrola wewnętrzna jako instrument wspomagający zarządzanie. 

2. Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej a jakość ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych: 

● związek kontroli wewnętrznej z rachunkowością, 

● kontrolne funkcje rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 

● elementy i instrumenty kontroli wewnętrznej dla zapewnienia rzetelności ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej, 

● dokumentowanie zdarzeń w rachunkowości 

● znaczenie i procedury inwentaryzacji  

● kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym. 

3. Wykorzystanie systemów kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorców.  
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4. Testy zgodności, sprawności i bezpieczeństwa systemu.  

5. Ocena elementów systemu kontroli wewnętrznej.  

6. Komunikacja w zakresie kontroli wewnętrznej. 

Sposoby 

weryfikacji efektów 

uczenia się 

T 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 129 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1208 
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

z
a

ję
ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 

uczenia się dla 

specjalności  

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse 

międzynarodowe 

18        18 3 K_W01, 

K_W02  

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie uczestników ze złożonością zagadnień                 w sferze finansów międzynarodowych. Dotyczy to zarówno skali 

mikro – czyli przedsiębiorstwa, jak i skali makro - czyli gospodarki. Umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania przedsiębiorstw, reprezentujących 

różne branże na jednolitym rynku europejskim, jak również aspektów powiązania polskiej gospodarki z gospodarką światową. Poruszane są na nich 

najistotniejsze fakty mające wpływ na oblicze dzisiejszego świata finansów światowych                             i funkcjonujących na nim instytucji. Wyjaśniają 
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cele i kierunki transferu kapitałów oraz skutki tych działań. Poruszają i wyjaśniają istniejące problemy oraz możliwe do wystąpienia w nadchodzącej 

przyszłości zagrożenia, mogące mieć niekorzystny wpływ na globalny rynek kapitałowy oraz finansowe rynki                 o charakterze 

międzynarodowym.  

  

Główne zagadnienia objęte nauczaniem w ramach przedmiotu: 

1)  Pojęcie finansów międzynarodowych. Finanse międzynarodowe w skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej. 

2)  Skala makroekonomiczna. Finanse państw i regionów. 

  3) Skala mikroekonomiczna. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Jego cele, funkcje, zadania i otoczenie. 

  4) Formy związków ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami na wolnym rynku. Omówienie wybranych rodzajów współpracy 

i powiazań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, między innymi, takimi jak: partycypacja, konsorcjum, syndykat, kartel, korporacja (amerykańska), 

koncern, holding, trust.  

  5) Główne strefy walutowe, aktualnie istniejące, historyczne i mogące powstać w nadchodzącym czasie. Przykłady stref: funta szterlinga, franka 

francuskiego, jena japońskiego, rubla transferowego, yuana chińskiego, rupii indyjskiej, dolara amerykańskiego i euro. 

  6) Funkcjonowanie strefy euro i zagrożenia związane z jej istnieniem. 

  7) Fenomen kryptowalut we współczesnym świecie. Ich geneza, założenia oraz systemy w jakich działają. Częstość występowania, charakterystyka 

i notowania. Przykłady na podstawie: Bitcoin, IOTA, Ethereum, Litecoin, Dash, Monero, Dogecoin, Ripple, NEM, Waves, Decred, ZCASH, Komodo, 

Steem, PIVX.   

  8) Rodzaje ryzyka w międzynarodowych operacjach finansowych. Ryzyko: handlowe, kursowe, kulturowe oraz polityczne. 

  9) Kursy walut oraz operacje walutowe. 

10) Globalizacja rynków finansowych. Geneza, znaczenie i zakres. 

11) Ratingi międzynarodowe państw oraz ich wpływ na gospodarkę oraz warunki działania przedsiębiorstw. Dominująca rola głównych agencji 

ratingowych na świecie: Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s. Inne agencje ratingowe na świecie i ich znaczenie: A. M. Best, Dominion Bond 

Rating Service, Japan Credit Rating Agency, Malaysian Rating Corporation, BRIC’S Nation Rating Agency.  

12) Transfery kapitałów w skali międzynarodowej. Ich przyczyny oraz skutki. 

13) Rozliczenia międzynarodowe: 

        a) obrót bezdewizowy, 

        b) rozliczenia pieniężne, 

        c) płatności bezpośrednie, 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_Credit_Rating_Agency&action=edit&redlink=1
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        d) rozliczenia pośrednie. 

14) Najważniejsze światowe instytucje finansowe. Ich misja, przyczyny i okoliczności powstania, zadania oraz znaczenie. Omówienie: 

a) Europejski Bank Centralny, 

b) Bank Światowy, 

c) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 

d) Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 

e) Afrykański Bank Rozwoju, 

f) New Development Bank (BRICS Development Bank). 

15) Światowe kryzysy finansowe. Ich klasyfikacja i reperkusje dla gospodarki globalnej, regionów oraz poszczególnych krajów. Zagrożenie nowymi 

rodzajami kryzysów - w tym globalnym resetem walut. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Prawo podatkowe 

18        18 2 K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_U01 

K_U03 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki prawne 
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Treści programowe  

1. Istota podatku 

- pojęcie podatku  

- elementy konstrukcji podatku  

- funkcje podatków  

- systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków  

- system podatkowy  

- zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego 

- pojęcie prawa podatkowego  

- norma prawa podatkowego  

- źródła prawa podatkowego  

- wykładnia prawa podatkowego 

3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, 

zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Podatek dochodowy od osób prawnych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, koszty uzyskania przychodów, podstawa 

opodatkowania, stawki podatku, zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta 

podatkowa) 

4. Podatki pośrednie w Polsce 

- Podatek od towarów i usług (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, podstawa 

opodatkowania, stawki podatkowe, podatek należny i naliczony, rozliczenie podatku VAT, prowadzenie ewidencji, technika poboru) 

- Podatek akcyzowy (podstawa oprawna, przedmiot podatku, podmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatku, obrót wyrobam i 
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akcyzowymi, znaki akcyzy, technika poboru podatku 

5. Inne podatki i opłaty w Polsce 

- Podatek od gier  

- Podatek rolny  

- Podatek leśny  

- Podatek od spadków i darowizn  

- Podatek od nieruchomości  

- Podatek od środków transportowych  

- Podatek od czynności cywilnoprawnych 

- Podatek od niektórych instytucji finansowych 

- Podatek od wydobycia niektórych kopalin  

- Opłata skarbowa  

- Opłaty lokalne 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 EP, Proj., SP, T 

Społeczna 

odpowiedzialności 

biznesu 

9        9 2 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_U02 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 
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K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Treści programowe  

1. Modele teoretyczne CSR: kontinuum Eellsa, Model Waltona, Piramida Carrolla, Model Carrolla-Schwartza, Hemingway i Maclagana, Jamali, 

Vissera, Ketoli, Portera i Kramera, teoria interesariuszy. 

2. Jakość życia i jakość życia w pracy: pracoholizm, stresy organizacyjne, monotonia i monotypia pracy, krzywa stresu, jakość życia w funkcji 

obciążenia pracą, syndrom wypalenia zawodowego, przypadki śmierci/samobójstw w pracy/spowodowanych pracą, karoshi, praca emocjami, 

praca ekstremalna, syndrom toksycznego sukcesu. 

3. Work – life balance: kategorie konfliktów, czynniki zaburzające i budujące WLB, formy programów WLB (elastyczna organizacja czasu pracy, 

telepraca, przerwy w pracy/urlopy, niepełny etat, praca w czasie roku szkolnego, wspólny etat), korzyści wprowadzenia programów WLB (dla 

pracownika, pracodawcy, otoczenia) 

4. Prywatność w organizacji: naruszenia sfery prywatnej pracownika, powody ingerencji w prywatność, ocena ingerencji w prywatność, dress code. 

5. Inicjatywy/programy CSR: Wytyczne OECD, Zasady okrągłego stołu w Caux, kodeks Fair Labor Association, Global Compact, SIGMA Project, 

Responsible Care, Protokół oceny IHA, Business Social Compliance Initiative, Electronic Industry Citizenship Coalition. 

6. Normy/standardy CSR: SA 8000, rodzina norm AA 1000, ISO 26000, Rodzina standardów Fairtrade, Rodzina standardów Global GAP, Rodzina 

standardów FSC, Rodzina standardów MSC. 

7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu: rozwój zrównoważony (zasady, zarys koncepcji), Systemy Zarządzania Środowiskowego wg ISO 

14001, System EMAS, Life Cycle Assessment (podseria ISO 14040), etykietowanie środowiskowe I i II typu (podseria ISO 14020).  

Raportowanie niefinansowe i społecznie odpowiedzialne: COP UN, International Integrated Reporting Framework, GRI standards, rachunkowość 

społecznie odpowiedzialna.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, SP 
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Gra biznesowa  

 9       9 1 K_W02 

K_W05 

K_U02 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 

Treści programowe  

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego 

i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 

Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, finansów, psychologii, 

zarządzania strategicznego oraz marketingu. 

Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Po każdej rundzie 

następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. W zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także 

pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 

Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty 

podczas rozgrywki. 

Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań oraz ich wpływu na wynik 

końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, GD 
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Konwersatorium 

English 

 9       9 2 K_U04 i inne efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu 

(konwersatorium). 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Zajęcia do wyboru 2 

 9       9 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć do 

wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 

licencjackie 

  12      12 9 K_W01 

K_W02 

K_W03 

Ekonomia 

i finanse 
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K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

 

Praktyki 

        60 2 K_U01 i inne efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od  miejsca / stanowiska 

praktyki, wybrane spośród: 

K_W02, K_W04, K_W05, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_U04, K_U05, K_U06, 

K_K01, K_K02, K_K03 

Ekonomia 

i finanse 
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Treści programowe  

W zależności od stanowiska: 

- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 

- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 

- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  

- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 

- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli, 

- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności 

za powierzone zadania, 

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 

 

Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cyw ilnoprawnych, 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub organizowana przez uczelnię działalności na rzecz 

Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę 

dokumentów. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP 
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Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Metody wyceny 

przedsiębiorstw  

 9       9 2 S1_W01 

S1_W02 

S1_W05  

S1_U01  

S1_U02 

S1_U03 

S1_U04 

S1_U05 

S1_K01 

S1_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

1. Definicje wartości i czynniki jej tworzenia   

2. Akty normatywne, uniwersalne zasady oraz funkcje wyceny 

3. Księgowe i pozaksięgowe źródła informacji dla potrzeb wyceny 

4. Klasyfikacja metod wyceny (wprowadzenie)  

5. Majątkowe metody wyceny - rodzaje metod, zalety i wady, zakres stosowania  

5.1 Metoda wartości aktywów netto (metoda księgowa) 

5.2 Metoda skorygowanych aktywów netto 
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5.3 Metoda odtworzeniowa 

5.4 Metoda likwidacyjna 

6. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF  

6.1 szacowanie wolnych przepływów pieniężnych (FCFF oraz FCFE)  

6.2 szacowanie kosztu kapitału  

6.3 szacowanie zdyskontowanych przepływów pieniężnych i  wartości rezydualnej  

7. Metody porównań rynkowych (zastosowanie metod mnożnikowych)  

8. Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw  

 

Sposoby 

weryfikacji efektów 

uczenia się 

PP, Proj 

Zarządzanie 

płynnością 

finansową 

 9       9 2 S1_W01 

S1_W02 

S1_W03 

S1_W05 

S1_U01 

S1_U02 

S1_U03 

S1_U04 

Ekonomia 

i finanse 



79 

 

S1_U05 

S1_K01 

S1_K02 

Treści programowe  

1. Wykorzystanie rachunkowości w zakresie zarządzania płynnością przedsiębiorstwa 

2. Pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie i metody przewidywania jej zagrożenia  

3. Znaczenie kapitału obrotowego dla stabilności finansowej jednostki gospodarczej 

4. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie 

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie 

6. Metody monitorowania i prognozowania należnościami 

7. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców 

8. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie 

9. Obrót wierzytelnościami, pozyskiwanie bankowych i pozabankowych źródeł finansowania 

10. Krótkoterminowe papiery dłużne  

Sposoby 

weryfikacji efektów 

uczenia się 

PP, Proj 
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Biznes plan 

 9       9 2 S1_W01 

S1_W02 

S1_W03 

S1_W04 

S1_W05 

S1_U01 

S1_U02 

S1_U03 

S1_U05 

S1_U06 

S1_K01 

S1_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

 

1. Istota i zastosowania biznes planu w przedsiębiorstwie 

2. Zasady konstruowania biznes planu 

3. Układ i zawartość głównej części biznes planu 

4. Założenia projektowe w tworzeniu biznes planu 

5. Narzędzia wykorzystywane w procesie tworzenia części finansowej biznes planu 

6. Ocena ryzyka finansowego projektów gospodarczych 

7. Realizacja biznes planu tworzenia małego przedsiębiorstwa usługowego – studium przypadku 
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8. Realizacja biznes planu tworzenia małego przedsiębiorstwa handlowego – studium przypadku 

9. Realizacja biznes planu tworzenia małego przedsiębiorstwa produkcyjnego – studium przypadku 

10. Realizacja biznes planu rozbudowy przedsiębiorstwa – studium przypadku 

11. Ocena jakości biznes planu 

Sposoby 

weryfikacji efektów 

uczenia się 

PP, Proj. 

Prawo bankowe 

i ubezpieczeniowe  

 

 9       9 2 S1_W01 

S1_W04 

S1_W05 

S1_U01 

S1_U02 

S1_U03 

S1_U04 

S1_U05 

S1_U06 

S1_K01 

S1_K02 

Nauki prawne  
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Treści programowe  

 

1.Systematyka źródeł polskiego prawa bankowego 

2.Pojęcie banku, instytucji kredytowej, instytucji finansowej, SKOK 

3.Czynności bankowe 

4.Podejmowanie i prowadzenie działalności bankowej. Tworzenie i rodzaje banków. Rola KNF 

5.Podstawowe rodzaje rachunków bankowych 

6.Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków 

7.Kredyty i pożyczki pieniężne 

8.NBP jako bank centralny państwa 

9.Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

10.Podstawy prawne funkcjonowania rynku ubezpieczeń w Polsce 

11.Formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i nadzór 

12.Zawarcie umowy ubezpieczenia 

13.Konstrukcja produktu ubezpieczeniowego. Ogólne warunki ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczonych 

14.Jednolity rynek usług ubezpieczeniowych w UE 

15.Pośrednictwo ubezpieczeniowe 

Sposoby 

weryfikacji efektów 

uczenia się 

PP, Proj 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1208 
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dla specjalności: Zarządzanie instytucjami finansowymi  

 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 

uczenia się dla 

specjalności  
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse publiczne 

9 18       27 5 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01  

K_U02 

Nauki prawne  
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K_U03 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Treści programowe  

1. Teorie finansów publicznych (z uwzględnieniem roli i zadań państwa oraz budżetu i podejścia do kwestii równowagi budżetowej)  

2. Charakterystyka finansów publicznych  

- pojęcie i funkcje finansów publicznych  

- dobra i usługi publiczne oraz społeczne 

3. Elementy teorii wyboru publicznego  

4. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych  

5. Budżet państwa 

- procedura budżetowa 

- ustawa budżetowa i jej składniki  

6. Charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków budżetu państwa  

- struktura działowa i rodzajowa wydatków budżetu państwa 

- wydatki publiczne a polityka społeczna  

- zabezpieczenie społeczne  

- ubezpieczenia społeczne  

- świadczenia społeczne  
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- usługi społeczne  

- problematyka inwestycji w człowieka  

- rola trzeciego sektora w finansowaniu zadań społecznie użytecznych  

- problem sztywności wydatków publicznych  

- zadaniowy układ budżetu  

7. Struktura dochodów budżetu państwa.  

- charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje dochodów budżetu państwa  

- charakterystyka i rodzaje danin publicznych 

- analiza struktury podatkowych dochodów budżetu  

- analiza struktury niepodatkowych dochodów budżetu   

8. Problem deficytu budżetowego w Polsce  

- pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego 

- przyczyny i skutki nierównowagi budżetowej  

- deficyt budżetowy a deficyt sektora finansów publicznych 

- analiza poziomu i źródeł finansowania deficytu budżetowego 

9. Dług publiczny w Polsce.  

- pojęcie i rodzaje długu publicznego.  

- przyczyny powstawania zadłużenia publicznego.  

- strategia zarządzania długiem publicznym 

10. Finanse samorządu terytorialnego  

- Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego 
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-  Indywidualny wskaźnik zadłużenia  

- budżet zadaniowy 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Ekonomia 

międzynarodowa 

9 18       27 5 K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe 

1. Megatrendy we współczesnym świecie   

a. globalizacja, 

b. regionalizacja gospodarki 

2. Teorie wymiany międzynarodowej  

a. klasyczne, 

b. neotechnologiczne, 

c. neoczynnikowe, 

d. eklektyczne etc. 

3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  
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a. warunki, formy i kierunki przepływu kapitału, 

b. przepływ innowacji i technologii,  

c. zagraniczne inwestycje bezpośrednie,  

d. zagraniczne inwestycje portfelowe,  

e. inwestycje zagraniczne w Polsce; 

4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   

5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 

a. polityka ekonomiczna i instrumenty oddziaływujące na wszystkie podmioty gospodarcze;  

b. polityka handlowa i instrumenty odziaływujące na podmioty biorące udział w wymianie międzynarodowej: 

i. taryfowe,  

ii. parataryfowe  

iii. pozataryfowe;  

6. Międzynarodowy system walutowy  

a. pieniądz międzynarodowy i jego funkcje,  

b. system waluty złotej,  

c. system z Bretton Woods,  

d. współczesny międzynarodowy system walutowy,  

e. Europejski System Walutowy,  

f. system walutowy w Polsce; 

7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  

8. Międzynarodowe stosunki finansowe  
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a. kurs walutowy, podstawowe teorie kursu walutowego,  

b. rynek walutowy – uczestnicy i funkcje;  

c. wymienialność waluty;  

d. międzynarodowy rynek finansowy: mechanizmy, główni uczestnicy, podstawowe aktywa finansowe  

9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  

a. bilans płatniczy i jego struktura,  

b. zasady sporządzania i analizy bilansu płatniczego,  

c. przyczyny nierównowagi i sposoby równoważenia bilansu płatniczego,  

10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T, Proj. 

Zajęcia do wyboru 1 

 9       9 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć do 

wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 



89 

 

Seminarium 

licencjackie 

  12      12 3 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04  

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych na odpowiednim 

poziomie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Egzamin 

certyfikacyjny 

z języka obcego 

         2 K_U04  

Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i egzamin ustny. 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Bankowość 

detaliczna 

i korporacyjna  

 

 18       18 4 S2_W01 

S2_W02 

S2_W03 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

S2_U03 

S2_U04 

S2_U05 

S2_K01  

S2_K02 

Ekonomia 

i finanse 
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Treści programowe  

1. Istota bankowości detalicznej i korporacyjnej 

2. Mechanizmy ochrony klienta detalicznego 

3. Bankowość detaliczna i korporacyjna a regulacje 

4. Czynniki rozwoju rynku bankowości detalicznej – uwarunkowania i potencjał rynku  

5. Instytucje niebankowe i parabankowe na rynku detalicznych usług finansowych – charakterystyka, oferta, trendy przemian  

6. Konkurencja na rynku bankowości detalicznej – czynniki przewagi konkurencyjnej, strategie konkurencyjne  

7. Dystrybucja w bankowości detalicznej – ewolucja kanałów, rola innowacji  

8. Placówka bankowa – tradycyjne i nowoczesne formuły funkcjonowania, wyzwania przyszłości  

9. Produkty bankowości detalicznej – główne kierunki przemian. Kształtowanie się podziału „bankowość masowa vs. bankowość osobista”  

10. Bankowość detaliczna w perspektywie globalnej – specyfika bankowości detalicznej w wybranych krajach świata  

11. Bankowość islamska – produkty bankowe a ograniczenia etyczne i religijne            

12. Segmentacja klientów detalicznych. Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne kierowane do osób fizycznych (oferta standardowa i wealth 

management). Usługi płatnicze i rozliczeniowe dla segmentu detalicznego. 

13. Kredyty hipoteczne i bankowość hipoteczna. Rozwój rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce. Regulacyjne i ekonomiczne uwarunkowania 

hipotecznych kredytów mieszkaniowych. 

14. Zachowania klienta detalicznego 

15. Strategie bankowości detalicznej 

16. Modele opłacalności klienta detalicznego 

17. Bankowość korporacyjna. Usługi bankowości korporacyjnej. Potrzeby współczesnego przedsiębiorstwa w zakresie usług finansowych a oferta 

produktowa banków. Finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej przedsiębiorstw (kredyty bankowe, leasing, inne usługi finansowania). 

Konsorcja kredytowe. 

18. Oferta banków korporacyjnych w obszarze zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa, realizacji transakcji płatniczych bezgotówkowych, 

obsługi transakcji walutowych, obsługi transakcji gotówkowych. 
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19. Usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego i zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstw. Inne usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Usługi 

dla podmiotów sektora publicznego (rządowego i jednostek samorządu terytorialnego). 

20. Strategia i organizacja bankowości korporacyjnej. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Bankowość 

inwestycyjna  

 

 18       18 4 S2_W01 

S2_W02 

S2_W03 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

S2_U03 

S2_U04 

S2_U05 

S2_K01  

S2_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez wyposażenie go w narzędzia niezbędne do prowadzenia prac z zakresu 

bankowości inwestycyjnej. 

W ramach zajęć studenci prace analityczne z wykorzystaniem danych dostępnych w bazach danych finansowych. 

Omawiane będą m.in. następujące zagadnienia: 
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1. Działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej, przegląd rynków finansowych 

2. Zastosowanie mechaniki i technik wyceny 

3. Modelowanie finansowe i kompleksowa analiza wyceny 

4. Rynki kapitału udziałowego (Equity Capital Markets) 

5. Rynki kapitałów dłużnych (Debt Capital Markets) 

6. Wstępna oferta publiczna (Initial Public Offer) 

7. Fuzje i przejęcia (Mergers & Aquisitions) 

8. Finansowanie przy pomocy dźwigni (Leveraged Buy Out) 

9. Bank inwestycyjny 

10. Fundusz hedgingowy 

11. Produkty ustrukturyzowane 

12. Zaawansowane produkty inwestycyjne 

13. Praktyczne przykłady 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Rynek ubezpieczeń  

 

 18       18 4 S2_W01 

S2_W02 

S2_W03 

S2_W04 

Ekonomia 

i finanse 
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S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

S2_U03 

S2_U04 

S2_U05 

S2_K01  

S2_K02 

Treści programowe  Celem przedmiotu jest: 

● omówienie i przeprowadzenie analizy umowy ubezpieczenia (w tym m.in. źródeł umowy ubezpieczenia, cech umowy ubezpieczenia, trybów 

zawarcia umowy ubezpieczenia, pojęcia zdarzenia ubezpieczeniowego, pojęcia interesu ubezpieczenia stron umowy ubezpieczenia, podmiotów 

stosunku ubezpieczenia, powstania i wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia,), 

● omówienie i przeprowadzenie analizy umowy reasekuracyjnej (w tym m.in. pojęcia reasekuracji i retrocesji oraz funkcji, metod i form reasekuracji), 

● omówienie i przeprowadzenie analizy wybranych zagadnień zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa (podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą) (jak m.in. zagadnienie poziomu ubezpieczenia, systemów odpowiedzialności, franszyzy, udziału własnego etc.), 

● omówienia i przeprowadzenie analizy ochrony ubezpieczeniowej w przedsiębiorstwie (podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą), 

omówienie i przeprowadzenie analizy wybranych podstawowych produktów ubezpieczeniowych (w tym m.in. pojęcia, elementów składowych oraz 

klasyfikacji produktów ubezpieczeniowych, podstawowych produktów ubezpieczeń działu I, tj. ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń posagowych, 

ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym, ubezpieczeń rentowych oraz podstawowych produktów ubezpieczeń działu II, tj. ubezpieczeń 

komunikacyjnych, ubezpieczeń ogniowych, ubezpieczeń finansowych, ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń transportowych, 

ubezpieczeń turystycznych, ubezpieczeń katastroficznych etc.). 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 129 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1208 

Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse 

międzynarodowe 

18        18 3 K_W01, 

K_W02  

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 
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Treści programowe  

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie uczestników ze złożonością zagadnień w sferze finansów międzynarodowych. Dotyczy to zarówno skali mikro – 

czyli przedsiębiorstwa, jak i skali makro - czyli gospodarki. Umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania przedsiębiorstw, reprezentujących różne 

branże na jednolitym rynku europejskim, jak również aspektów powiązania polskiej gospodarki z gospodarką światową. Poruszane są na nich 

najistotniejsze fakty mające wpływ na oblicze dzisiejszego świata finansów światowych i funkcjonujących na nim instytucji. Wyjaśniają cele i kierunki 

transferu kapitałów oraz skutki tych działań. Poruszają i wyjaśniają istniejące problemy oraz możliwe do wystąpienia w nadchodzącej przyszłości 

zagrożenia, mogące mieć niekorzystny wpływ na globalny rynek kapitałowy oraz finansowe rynki o charakterze międzynarodowym.  

  

Główne zagadnienia objęte nauczaniem w ramach przedmiotu: 

1) Pojęcie finansów międzynarodowych. Finanse międzynarodowe w skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej. 

2)  Skala makroekonomiczna. Finanse państw i regionów. 

  3) Skala mikroekonomiczna. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Jego cele, funkcje, zadania i otoczenie. 

  4) Formy związków ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami na wolnym rynku. Omówienie wybranych rodzajów współpracy 

i powiazań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, między innymi, takimi jak: partycypacja, konsorcjum, syndykat, kartel, korporacja (amerykańska), 

koncern, holding, trust.  

  5) Główne strefy walutowe, aktualnie istniejące, historyczne i mogące powstać w nadchodzącym czasie. Przykłady stref: funta szterlinga, franka 

francuskiego, jena japońskiego, rubla transferowego, yuana chińskiego, rupii indyjskiej, dolara amerykańskiego i euro. 

  6) Funkcjonowanie strefy euro i zagrożenia związane z jej istnieniem. 

  7) Fenomen kryptowalut we współczesnym świecie. Ich geneza, założenia oraz systemy w jakich działają. Częstość występowania, charakterystyka 

i notowania. Przykłady na podstawie: Bitcoin, IOTA, Ethereum, Litecoin, Dash, Monero, Dogecoin, Ripple, NEM, Waves, Decred, ZCASH, Komodo, 

Steem, PIVX.   

  8) Rodzaje ryzyka w międzynarodowych operacjach finansowych. Ryzyko: handlowe, kursowe, kulturowe oraz polityczne. 

  9) Kursy walut oraz operacje walutowe. 

10) Globalizacja rynków finansowych. Geneza, znaczenie i zakres. 

11) Ratingi międzynarodowe państw oraz ich wpływ na gospodarkę oraz warunki działania przedsiębiorstw. Dominująca rola  głównych agencji 

ratingowych na świecie: Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s. Inne agencje ratingowe na świecie i ich znaczenie: A. M. Best, Dominion Bond 

Rating Service, Japan Credit Rating Agency, Malaysian Rating Corporation, BRIC’S Nation Rating Agency.  

12) Transfery kapitałów w skali międzynarodowej. Ich przyczyny oraz skutki. 

13) Rozliczenia międzynarodowe: 

        a) obrót bezdewizowy, 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_Credit_Rating_Agency&action=edit&redlink=1
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        b) rozliczenia pieniężne, 

        c) płatności bezpośrednie, 

        d) rozliczenia pośrednie. 

14) Najważniejsze światowe instytucje finansowe. Ich misja, przyczyny i okoliczności powstania, zadania oraz znaczenie. Omówienie: 

a) Europejski Bank Centralny, 

b) Bank Światowy, 

c) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 

d) Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 

e) Afrykański Bank Rozwoju, 

f) New Development Bank (BRICS Development Bank). 

15) Światowe kryzysy finansowe. Ich klasyfikacja i reperkusje dla gospodarki globalnej, regionów oraz poszczególnych krajów. Zagrożenie nowymi 

rodzajami kryzysów - w tym globalnym resetem walut. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Prawo podatkowe 

18        18 2 K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_U01 

K_U03 

K_K01 

K_K02 

Nauki prawne 
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K_K03  

Treści programowe  

1. Istota podatku 

- pojęcie podatku  

- elementy konstrukcji podatku  

- funkcje podatków  

- systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków  

- system podatkowy  

- zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego 

- pojęcie prawa podatkowego  

- norma prawa podatkowego  

- źródła prawa podatkowego  

- wykładnia prawa podatkowego 

3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, 

zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Podatek dochodowy od osób prawnych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, koszty uzyskania przychodów, podstawa 

opodatkowania, stawki podatku, zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta 

podatkowa) 

4. Podatki pośrednie w Polsce 
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- Podatek od towarów i usług (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, podstawa 

opodatkowania, stawki podatkowe, podatek należny i naliczony, rozliczenie podatku VAT, prowadzenie ewidencji, technika poboru) 

- Podatek akcyzowy (podstawa oprawna, przedmiot podatku, podmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatku, obrót wyrobami 

akcyzowymi, znaki akcyzy, technika poboru podatku 

5. Inne podatki i opłaty w Polsce 

- Podatek od gier  

- Podatek rolny  

- Podatek leśny  

- Podatek od spadków i darowizn  

- Podatek od nieruchomości  

- Podatek od środków transportowych  

- Podatek od czynności cywilnoprawnych 

- Podatek od niektórych instytucji finansowych 

- Podatek od wydobycia niektórych kopalin  

- Opłata skarbowa  

- Opłaty lokalne 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

 

Społeczna 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

2 

 

K_W01 

 

 

Nauki 
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odpowiedzialności 

biznesu 

K_W02 

K_W05 

K_U02 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

o zarządzaniu 

i jakości 

Treści programowe  

1. Modele teoretyczne CSR: kontinuum Eellsa, Model Waltona, Piramida Carrolla, Model Carrolla-Schwartza, Hemingway i Maclagana, Jamali, 

Vissera, Ketoli, Portera i Kramera, teoria interesariuszy. 

2. Jakość życia i jakość życia w pracy: pracoholizm, stresy organizacyjne, monotonia i monotypia pracy, krzywa stresu, jakość życia w funkcji 

obciążenia pracą, syndrom wypalenia zawodowego, przypadki śmierci/samobójstw w pracy/spowodowanych pracą, karoshi, praca emoc jami, 

praca ekstremalna, syndrom toksycznego sukcesu. 

3. Work – life balance: kategorie konfliktów, czynniki zaburzające i budujące WLB, formy programów WLB (elastyczna organizacja czasu pracy, 

telepraca, przerwy w pracy/urlopy, niepełny etat, praca w czasie roku szkolnego, wspólny etat), korzyści wprowadzenia programów WLB (dla 

pracownika, pracodawcy, otoczenia) 

4. Prywatność w organizacji: naruszenia sfery prywatnej pracownika, powody ingerencji w prywatność, ocena ingerencji w prywatność, dress code. 

5. Inicjatywy/programy CSR: Wytyczne OECD, Zasady okrągłego stołu w Caux, kodeks Fair Labor Association, Global Compact, SIGMA Project, 

Responsible Care, Protokół oceny IHA, Business Social Compliance Initiative, Electronic Industry Citizenship Coalition. 

6. Normy/standardy CSR: SA 8000, rodzina norm AA 1000, ISO 26000, Rodzina standardów Fairtrade, Rodzina standardów Global GAP, Rodzina 

standardów FSC, Rodzina standardów MSC. 

7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu: rozwój zrównoważony (zasady, zarys koncepcji), Systemy Zarządzania Środowiskowego wg ISO 

14001, System EMAS, Life Cycle Assessment (podseria ISO 14040), etykietowanie środowiskowe I i II typu (podseria ISO 14020).  

1. Raportowanie niefinansowe i społecznie odpowiedzialne: COP UN, International Integrated Reporting Framework, GRI standards, 

rachunkowość społecznie odpowiedzialna.  
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, SP 

Gra biznesowa  

 9       9 1 K_W02 

K_W05 

K_U02 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 

Treści programowe  

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego 

i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 

Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, finansów, psychologii, 

zarządzania strategicznego oraz marketingu. 

Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Po każdej rundzie 

następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. W zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także 

pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 

Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty 

podczas rozgrywki. 

Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań oraz ich wpływu na wynik 

końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, GD 
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Konwersatorium 

English 

 9       9 2 K_U04 i inne efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu 

(konwersatorium). 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

 

Zajęcia do wyboru 2 

 9       9 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe– uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć do 

wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 

licencjackie 

  12      12 9 K_W01 

K_W02 

K_W03 

Ekonomia 

i finanse 
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K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

Praktyki 

        60 2 K_U01 i inne efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od  miejsca / stanowiska 

praktyki, wybrane spośród: 

K_W02, K_W04, K_W05, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_U04, K_U05, K_U06, 

K_K01, K_K02, K_K03 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

W zależności od stanowiska: 

- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 

- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
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- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  

- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 

- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli, 

- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności 

za powierzone zadania, 

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 

 

Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych , 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub organizowana przez uczelnię działalności na rzecz 

Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę 

dokumentów. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Podstawy 

gospodarki 

finansowej 

zakładów 

ubezpieczeń  

 

 

 9       9 2 S2_W01 

S2_W02 

S2_W03 

S2_W04 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

Ekonomia 

i finanse 
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S2_U03 

S2_U04 

S2_U05 

S2_K01  

S2_K02 

Treści programowe  

Celem wykładu jest: 

● omówienie i przeprowadzenie analizy regulacji krajowych i wspólnotowych określających zasady prowadzenia gospodarki finansowej zakładu 

ubezpieczeń (dyrektywa Wypłacalność II, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), 

● omówienie i przeprowadzenie analizy specyfiki gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń, 

● omówienie i przeprowadzenie analizy sprawozdawczości finansowej w zakładach ubezpieczeń, 

● omówienie i przeprowadzenie analizy wymagań ustawowych dla gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń (w tym m.in. minimalnego wymogu 

wypłacalności, kapitałowego wymogu wypłacalności etc.), 

● omówienie i przeprowadzenie analizy zarządzania rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi w zakładach ubezpieczeń, 

● omówienie i przeprowadzenie analizy zarządzania działalnością inwestycyjną zakładów ubezpieczeń, 

● omówienie i przeprowadzenie analizy zarządzania płynnością zakładów ubezpieczeń, 

omówienie i przeprowadzenie analizy oceny działalności zakładów ubezpieczeń na podstawie sprawozdań finansowych. 

Sposoby 

weryfikacji efektów 

uczenia się 

PP, Proj 

System płatniczy 

 

 9       9 2 S2_W01 

S2_W02 

Ekonomia 

i finanse 
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 S2_W03 

S2_W04 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

S2_U03 

S2_U04 

S2_U05 

S2_K01  

S2_K02 

Treści programowe  

Celem przedmiotu realizowanego w formie wykładu specjalnościowego jest zapoznanie studentów z tematyką transferu pieniądza w systemie 

płatniczym i zarządzania dostawcami usług płatniczych. Wykład obejmuje opis i analizę: 

● architektury systemu płatniczego,  

● form pieniądza i instrumentów płatniczych,  

● popytu na pieniądz i narodowej kultury płatniczej, 

● dostawców usług płatniczych, 

● innowacyjności i integracji rynku płatności, 

● ekonomii sieci i skali w systemach płatności, 

● kosztów i korzyści instrumentów płatniczych. 

1. Architektura systemu płatniczego 
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2. Formy pieniądza i instrumenty płatnicze 

3. Popyt na pieniądz i narodowa kultura płatnicza 

4. Dostawcy usług płatniczych 

5. Innowacyjność i integracja rynku płatności 

6. Ekonomia sieci i skali w systemach płatności  

7. Koszty i korzyści instrumentów płatniczych  

Sposoby 

weryfikacji efektów 

uczenia się 

PP, Proj 

Ocena projektów 

inwestycyjnych  

 

 

 9       9 2 S2_W01 

S2_W02 

S2_W03 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

S2_U03 

S2_U04 

S2_U05 

S2_K01  

S2_K02 

Ekonomia 

i finanse 
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Treści programowe  

1. Podstawowe zagadnienia oceny projektów inwestycyjnych  

1.1 Wartość pieniądza w czasie 

1.2 Struktura i koszt kapitału  

1.3 Kategoryzacja wolnych przepływów pieniężnych dla projektu inwestycyjnego i algorytmy ich kalkulacji 

2. Proste metody oceny efektywności inwestycji  

2.1 Koszty stałe i ich znaczenie dla podejmowania decyzji inwestycyjnej (próg rentowności dla inwestycji)   

2.2 Proste stopy zwrotu z inwestycji (ROI i ROE) 

2.3 Metoda prostego okresu zwrotu – założenie, interpretacja i modyfikacje  

2.4 Metoda księgowej stopy zwrotu (ARR) – założenia, ograniczenia i wartości poznawcze w porównaniu ze stopą zwrotu z zaangażowanego 

kapitału ROCE   

3. Zaawansowane metody oceny opłacalności projektów rozwojowych - założenia, algorytm, modyfikacje, interpretacja, kryterium decyzyjne oraz 

zalety i wady 

3.1 Metoda wartości bieżącej netto (NPV) 

3.2 Metoda skorygowanej wartości zaktualizowanej netto (ANPV) 

3.3 Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) 

3.4 Czynnik reinwestycji w metodach oceny opłacalności (MNPV, MIRR) 

3.5 Wprowadzenie do opcji realnych (ROV) w ocenie projektów inwestycyjnych   

4. Wskaźniki obsługi zadłużenia jako mierniki efektywności inwestycji dla kredytodawców 

4.1 roczny wskaźnik obsługi zadłużenia (ADSCR), 

4.2 wskaźnik pokrycia dla całego okresu spłaty (LLCR), 

4.3 wskaźnik całkowitej obsługi zadłużenia (PLCR) 
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5. Kryteria wyboru projektów rozwojowych o różnych parametrach  

5.1 wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich spośród opcji o różnych wartościach nakładów inwestycyjnych 

5.2 selekcja projektów o różnych okresach ekonomicznego życia 

5.3 wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich o różnych wartościach nakładów inwestycyjnych i różnych okresach ekonomicznego 

życia 

5.4 wybór projektów charakteryzujących się różnym ryzykiem i stopami dyskontowymi 

Identyfikacja ryzyka w projektach inwestycyjnych i metody jego ograniczenia - wprowadzenie 

Sposoby 

weryfikacji efektów 

uczenia się 

PP, Proj. 

Prawo bankowe 

i ubezpieczeniowe  

 

 9       9 2 S2_W01 

S2_W04 

S2_W05 

S2_U01 

S2_U02 

S2_U03 

S2_U04 

S2_U05 

S2_U06 

S2_K01 

Nauki prawne  
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S2_K02 

Treści programowe  

 

1.Systematyka źródeł polskiego prawa bankowego 

2.Pojęcie banku, instytucji kredytowej, instytucji finansowej, SKOK 

3.Czynności bankowe 

4.Podejmowanie i prowadzenie działalności bankowej. Tworzenie i rodzaje banków. Rola KNF 

5.Podstawowe rodzaje rachunków bankowych 

6.Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków 

7.Kredyty i pożyczki pieniężne 

8.NBP jako bank centralny państwa 

9.Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

10.Podstawy prawne funkcjonowania rynku ubezpieczeń w Polsce 

11.Formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i nadzór 

12.Zawarcie umowy ubezpieczenia 

13.Konstrukcja produktu ubezpieczeniowego. Ogólne warunki ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczonych 

14.Jednolity rynek usług ubezpieczeniowych w UE 

15.Pośrednictwo ubezpieczeniowe 

Sposoby 

weryfikacji efektów 

uczenia się 

PP, Proj. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
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Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1208 

dla specjalności: Finanse Przedsiębiorstwa 

 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 g
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z
in

 

z
a
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ć
 

R
a

z
e
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: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 

uczenia się dla 

specjalności  

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
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L
a

b
o

ra
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ri
u

m
 

W
a
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse publiczne 

9 18       27 5 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01  

K_U02 

K_U03 

Nauki prawne  
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K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_K03 

Treści programowe  

1. Teorie finansów publicznych (z uwzględnieniem roli i zadań państwa oraz budżetu i podejścia do kwestii równowagi budżetowej)  

2. Charakterystyka finansów publicznych  

- pojęcie i funkcje finansów publicznych  

- dobra i usługi publiczne oraz społeczne 

3. Elementy teorii wyboru publicznego  

4. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych  

5. Budżet państwa 

- procedura budżetowa 

- ustawa budżetowa i jej składniki  

6. Charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków budżetu państwa  

- struktura działowa i rodzajowa wydatków budżetu państwa 

- wydatki publiczne a polityka społeczna  

- zabezpieczenie społeczne  

- ubezpieczenia społeczne  

- świadczenia społeczne  

- usługi społeczne  
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- problematyka inwestycji w człowieka  

- rola trzeciego sektora w finansowaniu zadań społecznie użytecznych  

- problem sztywności wydatków publicznych  

- zadaniowy układ budżetu  

7. Struktura dochodów budżetu państwa.  

- charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje dochodów budżetu państwa  

- charakterystyka i rodzaje danin publicznych 

- analiza struktury podatkowych dochodów budżetu  

- analiza struktury niepodatkowych dochodów budżetu   

8. Problem deficytu budżetowego w Polsce  

- pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego 

- przyczyny i skutki nierównowagi budżetowej  

- deficyt budżetowy a deficyt sektora finansów publicznych 

- analiza poziomu i źródeł finansowania deficytu budżetowego 

9. Dług publiczny w Polsce.  

- pojęcie i rodzaje długu publicznego.  

- przyczyny powstawania zadłużenia publicznego.  

- strategia zarządzania długiem publicznym 

10. Finanse samorządu terytorialnego  

- Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego 

- Indywidualny wskaźnik zadłużenia  
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- budżet zadaniowy 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Ekonomia 

międzynarodowa 

9 18       27 5 K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe 

1. Megatrendy we współczesnym świecie   

a. globalizacja, 

b. regionalizacja gospodarki 

2. Teorie wymiany międzynarodowej  

a. klasyczne, 

b. neotechnologiczne, 

c. neoczynnikowe, 

d. eklektyczne etc. 

3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  
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a. warunki, formy i kierunki przepływu kapitału, 

b. przepływ innowacji i technologii,  

c. zagraniczne inwestycje bezpośrednie,  

d. zagraniczne inwestycje portfelowe,  

e. inwestycje zagraniczne w Polsce; 

4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   

5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 

a. polityka ekonomiczna i instrumenty oddziaływujące na wszystkie podmioty gospodarcze;  

b. polityka handlowa i instrumenty odziaływujące na podmioty biorące udział w wymianie międzynarodowej: 

i. taryfowe,  

ii. parataryfowe  

iii. pozataryfowe;  

6. Międzynarodowy system walutowy  

a. pieniądz międzynarodowy i jego funkcje,  

b. system waluty złotej,  

c. system z Bretton Woods,  

d. współczesny międzynarodowy system walutowy,  

e. Europejski System Walutowy,  

f. system walutowy w Polsce; 

7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  

8. Międzynarodowe stosunki finansowe  
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a. kurs walutowy, podstawowe teorie kursu walutowego,  

b. rynek walutowy – uczestnicy i funkcje;  

c. wymienialność waluty;  

d. międzynarodowy rynek finansowy: mechanizmy, główni uczestnicy, podstawowe aktywa finansowe  

9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  

a. bilans płatniczy i jego struktura,  

b. zasady sporządzania i analizy bilansu płatniczego,  

c. przyczyny nierównowagi i sposoby równoważenia bilansu płatniczego,  

10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T, Proj 

Zajęcia do wyboru 1 

 9       9 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć do 

wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Seminarium 

licencjackie 

  12      12 3 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04  

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności 

językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Egzamin 

certyfikacyjny 

z języka obcego 

         2 K_U04  

Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Symbole efektów 

uczenia się 

Egzamin pisemny i egzamin ustny. 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zarządzanie 

płynnością finansową 

 

 18       18 4 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03  

S3_W05  

S3_U01 

S3_U02 

S3_U03 

S3_U04 

S3_U05 

S3_K01 

S3_K02 

Ekonomia 

i finanse 
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Treści programowe 

1. Pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie i metody przewidywania jej zagrożenia  

1.1 Istota zarządzania płynnością finansową 

1.2 Statyczne metody pomiaru płynności finansowej - interpretacja i ograniczenia poznawcze 

1.3 Wykorzystanie informacji o przepływach gotówki do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 

1.4 Rynkowa korekta płynności finansowej 

1.5 Modele oceny zagrożenia niewypłacalnością 

1.6 Analiza ryzyka partnera biznesowego 

 

2. Znaczenie kapitału obrotowego dla stabilności finansowej jednostki gospodarczej 

2.1 Pojęcie kapitału obrotowego, kapitału obrotowego netto i metody jego pomiaru 

2.2 Poziom kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie 

2.3 Strategie zarządzania kapitałem obrotowym  

 

3. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie 

3.1 Cykl obiegu kapitału obrotowego (cykl konwersji gotówki) 

3.2 Ustalanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto 

3.3 Źródła pochodzenia i zasilania kapitału obrotowego  

 

4. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie 

4.1 Całkowity koszt zapasów i jego elementy składowe 

4.2 Optymalna wielkość zamówienia 
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4.3 Wielkość zamówienia z uwzględnieniem rabatów "za ilość" 

4.4 Dwuskładnikowy model zapasów 

4.5 Nowe tendencje w zarządzaniu zapasami 

 

5. Metody monitorowania i prognozowania należnościami 

5.1 Metody oceny należności przedsiębiorstw 

5.2 Sposoby ustalania okresu inkasowania należności 

5.3 Obliczanie wskaźnik cyklu regulowania należności (DSO) na podstawie średniej, dziennej sprzedaży 

5.4 Sposoby ustalania DSOLIFO 

5.5 Ustalanie Best DSO oraz Past Due DSO 

5.6 DSO średnio ważone 

5.7 Prognozowanie należności metodą stałego wzrostu (build-up method) 

5.8 Prognozowanie wpływów gotówkowych ze sprzedaży (roll-forward) 

 

6. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców 

6.1 Strategie polityki kredytowej  

6.2 Instrumenty polityki kredytowej przedsiębiorstwa 

6.3 Metody analizy ryzyka kredytowego (Metoda punktowa, metoda standardu kredytowego) 

6.4 Optymalizacja parametrów polityki kredytowej 

6.5 Zintegrowany system zarządzania kredytem kupieckim 
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7. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie 

7.1 Motywy utrzymywania gotówki i potrzeba zarządzania gotówką w przedsiębiorstwie 

7.2 Wykorzystanie modelu J. Baumola do optymalizacji gotówki w przedsiębiorstwie 

7.3 Optymalizacja gotówki w przedsiębiorstwie za pomocą modelu Millera-Orra 

7.4 Preliminarz obrotów gotówkowych 

7.5 Zagospodarowanie wolnej gotówki 

7.6 Analiza punktu krytycznego gotówki (cash breakeven point) 

 

8. Obrót wierzytelnościami, pozyskiwanie bankowych i pozabankowych źródeł finansowania 

8.1 Operacje bankowe 

8.2 Kredyty i gwarancje 

8.3 Rozliczenia pieniężne krajowe i zagraniczne 

8.4 Przelew wierzytelności 

8.5 Faktoring 

8.6 Forfaiting 

8.7 Sekurytyzacja aktywów 

8.8 Cash pooling 

8.9 Fundusze podwyższonego ryzyka 

8.10  Krótkoterminowe papiery dłużne 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, Proj. 
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Metody wyceny 

przedsiębiorstw 

 

 18       18 4 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03  

S3_W05  

S3_U01 

S3_U02 

S3_U03 

S3_U04 

S3_U05 

S3_K01 

S3_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

1. Definicje wartości i czynniki jej tworzenia  

2. Akty normatywne, uniwersalne zasady oraz funkcje wyceny  

3. Źródła informacji dla potrzeb wyceny  

4. Klasyfikacja metod wyceny (wprowadzenie)  

5. Majątkowe metody wyceny - rodzaje metod, zalety i wady, zakres stosowania  

6. Dochodowe metody wyceny, ich rodzaje oraz zakres stosowania  

7. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF  

7.1 szacowanie wolnych przepływów pieniężnych (FCFF oraz FCFE)  
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7.2 szacowanie kosztu kapitału  

7.3 szacowanie zdyskontowanych przepływów pieniężnych i wartości rezydualnej  

8. Metody porównań rynkowych (zastosowanie metod mnożnikowych)  

9. Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw  

10. Niekonwencjonalne metody wyceny przedsiębiorstw – wprowadzenie  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, Proj. 

Ocena projektów 

inwestycyjnych 

 18       18 4 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03  

S3_W05  

S3_U01 

S3_U02 

S3_U03 

S3_U04 

S3_U05 

S3_K01 

S3_K02 

Ekonomia 

i finanse 
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Treści programowe  

1. Wprowadzenie do finansowania i budżetowania projektów rozwojowych finansowanych w formule corporate finance i project finance   

a. Istota i rodzaje inwestycji 

b. Decyzje inwestycyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa  

c. Project finance, corporate finance i partnerstwo publiczno-prawnego jako formy realizacji przedsięwzięć rozwojowych 

d. Scenariusze zastosowania kapitału w projektach rozwojowych (źródła kapitału i zasady finansowania przedsięwzięć rozwojowych)  

2. Budżetowanie finansowe projektów rozwojowych  

a. Etapy procesu budżetowania inwestycji w formule corporate finance i project finance  

b. Dane wejściowe do modelu finansowego w formule corporate finance i project finance 

c. Najczęściej popełniane błędy w założeniach modelu finansowego  

d. Realizacji procesu inwestycyjnego i kontrola wykonania budżetu  

3. Podstawowe zagadnienia oceny projektów inwestycyjnych   

a. Wartość pieniądza w czasie 

b. Struktura i koszt kapitału  

c. Kategoryzacja wolnych przepływów pieniężnych dla projektu inwestycyjnego i algorytmy ich kalkulacji 

d. Wskaźniki obsługi zadłużenia jako mierniki efektywności inwestycji dla kredytodawców 

4. Proste metody oceny efektywności inwestycji  

a. Koszty stałe i ich znaczenie dla podejmowania decyzji inwestycyjnej (próg rentowności dla inwestycji)   

b. Proste stopy zwrotu z inwestycji (ROI i ROE) 

c. Metoda prostego okresu zwrotu – założenie, interpretacja i modyfikacje  

d. Metoda księgowej stopy zwrotu (ARR) – założenia, ograniczenia i wartości poznawcze w porównaniu ze stopą zwrotu z zaangażowanego 

kapitału ROCE   

5. Zaawansowane metody oceny opłacalności projektów rozwojowych - założenia, algorytm, modyfikacje, interpretacja, kryterium 
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decyzyjne oraz zalety i wady 

a. Metoda wartości bieżącej netto (NPV) 

b. Metoda skorygowanej wartości zaktualizowanej netto (ANPV) 

c. Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) 

d. Czynnik reinwestycji w metodach oceny opłacalności (MNPV, MIRR) 

e. Wprowadzenie do opcji realnych (ROV) w ocenie projektów inwestycyjnych   

6. Wskaźniki obsługi zadłużenia jako mierniki efektywności inwestycji dla kredytodawców 

a. roczny wskaźnik obsługi zadłużenia (ADSCR), 

b. wskaźnik pokrycia dla całego okresu spłaty (LLCR), 

c. wskaźnik całkowitej obsługi zadłużenia (PLCR). 

7. Kryteria wyboru alternatywnych projektów rozwojowych o różnych parametrach  

a. Wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich spośród opcji o różnych wartościach nakładów inwestycyjnych 

b. Selekcja projektów o różnych okresach ekonomicznego życia 

c. Wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich o różnych wartościach nakładów inwestycyjnych i różnych okresach ekonomicznego 

życia 

d. Wybór projektów charakteryzujących się różnym ryzykiem i stopami dyskontowymi 

8. Identyfikacja ryzyka w projektach inwestycyjnych i metody jego ograniczenia - wprowadzenie 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, Proj. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 129 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1208 
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć – liczba godzin 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse 

międzynarodowe 

18        18 3 K_W01 

K_W02  

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 
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Treści programowe  

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie uczestników ze złożonością zagadnień w sferze finansów międzynarodowych. Dotyczy to zarówno skali mikro – 

czyli przedsiębiorstwa, jak i skali makro - czyli gospodarki. Umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania przedsiębiorstw, reprezentujących różne 

branże na jednolitym rynku europejskim, jak również aspektów powiązania polskiej gospodarki z gospodarką światową. Poruszane są na nich 

najistotniejsze fakty mające wpływ na oblicze dzisiejszego świata finansów światowych i funkcjonujących na nim instytucji. Wyjaśniają cele i kierunki 

transferu kapitałów oraz skutki tych działań. Poruszają i wyjaśniają istniejące problemy oraz możliwe do wystąpienia w nadchodzącej przyszłości 

zagrożenia, mogące mieć niekorzystny wpływ na globalny rynek kapitałowy oraz finansowe rynki o charakterze międzynarodowym.  

  

Główne zagadnienia objęte nauczaniem w ramach przedmiotu: 

3)  Pojęcie finansów międzynarodowych. Finanse międzynarodowe w skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej. 

4)  Skala makroekonomiczna. Finanse państw i regionów. 

  3) Skala mikroekonomiczna. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Jego cele, funkcje, zadania i otoczenie. 

  4) Formy związków ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami na wolnym rynku. Omówienie wybranych rodzajów współpracy 

i powiazań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, między innymi, takimi jak: partycypacja, konsorcjum, syndykat, kartel, korporacja (amerykańska), 

koncern, holding, trust.  

  5) Główne strefy walutowe, aktualnie istniejące, historyczne i mogące powstać w nadchodzącym czasie. Przykłady stref: funta szterlinga, franka 

francuskiego, jena japońskiego, rubla transferowego, yuana chińskiego, rupii indyjskiej, dolara amerykańskiego i euro. 

  6) Funkcjonowanie strefy euro i zagrożenia związane z jej istnieniem. 

  7) Fenomen kryptowalut we współczesnym świecie. Ich geneza, założenia oraz systemy w jakich działają. Częstość występowania, charakterystyka 

i notowania. Przykłady na podstawie: Bitcoin, IOTA, Ethereum, Litecoin, Dash, Monero, Dogecoin, Ripple, NEM, Waves, Decred, ZCASH, Komodo, 

Steem, PIVX.   

  8) Rodzaje ryzyka w międzynarodowych operacjach finansowych. Ryzyko: handlowe, kursowe, kulturowe oraz polityczne. 

  9) Kursy walut oraz operacje walutowe. 

10) Globalizacja rynków finansowych. Geneza, znaczenie i zakres. 

11) Ratingi międzynarodowe państw oraz ich wpływ na gospodarkę oraz warunki działania przedsiębiorstw. Dominująca rola  głównych agencji 

ratingowych na świecie: Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s. Inne agencje ratingowe na świecie i ich znaczenie: A. M. Best, Dominion Bond 

Rating Service, Japan Credit Rating Agency, Malaysian Rating Corporation, BRIC’S Nation Rating Agency.  

12) Transfery kapitałów w skali międzynarodowej. Ich przyczyny oraz skutki. 

13) Rozliczenia międzynarodowe: 

        a) obrót bezdewizowy, 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_Credit_Rating_Agency&action=edit&redlink=1
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        b) rozliczenia pieniężne, 

        c) płatności bezpośrednie, 

        d) rozliczenia pośrednie. 

14) Najważniejsze światowe instytucje finansowe. Ich misja, przyczyny i okoliczności powstania, zadania oraz znaczenie. Omówienie: 

a) Europejski Bank Centralny, 

b) Bank Światowy, 

c) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 

d) Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 

e) Afrykański Bank Rozwoju, 

f) New Development Bank (BRICS Development Bank). 

15) Światowe kryzysy finansowe. Ich klasyfikacja i reperkusje dla gospodarki globalnej, regionów oraz poszczególnych krajów. Zagrożenie nowymi 

rodzajami kryzysów - w tym globalnym resetem walut. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Prawo podatkowe 

18        18 2 K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_U01 

K_U03 

K_K01 

K_K02 

Nauki prawne 
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K_K03 

Treści programowe  

1. Istota podatku 

- pojęcie podatku  

- elementy konstrukcji podatku  

- funkcje podatków  

- systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków  

- system podatkowy  

- zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego 

- pojęcie prawa podatkowego  

- norma prawa podatkowego  

- źródła prawa podatkowego  

- wykładnia prawa podatkowego 

3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, 

zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Podatek dochodowy od osób prawnych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, koszty uzyskania przychodów, podstawa 

opodatkowania, stawki podatku, zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta podatkowa) 

4. Podatki pośrednie w Polsce 

- Podatek od towarów i usług (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, podstawa 
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opodatkowania, stawki podatkowe, podatek należny i naliczony, rozliczenie podatku VAT, prowadzenie ewidencji, technika poboru) 

- Podatek akcyzowy (podstawa oprawna, przedmiot podatku, podmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatku, obrót wyrobami 

akcyzowymi, znaki akcyzy, technika poboru podatku 

5. Inne podatki i opłaty w Polsce 

- Podatek od gier  

- Podatek rolny  

- Podatek leśny  

- Podatek od spadków i darowizn  

- Podatek od nieruchomości  

- Podatek od środków transportowych  

- Podatek od czynności cywilnoprawnych 

- Podatek od niektórych instytucji finansowych 

- Podatek od wydobycia niektórych kopalin  

- Opłata skarbowa  

- Opłaty lokalne 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 EP, Proj, SP, T 
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Społeczna 

odpowiedzialności 

biznesu 

9        9 2 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_U02 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości 

Treści programowe  

8. Modele teoretyczne CSR: kontinuum Eellsa, Model Waltona, Piramida Carrolla, Model Carrolla-Schwartza, Hemingway i Maclagana, Jamali, 

Vissera, Ketoli, Portera i Kramera, teoria interesariuszy. 

9. Jakość życia i jakość życia w pracy: pracoholizm, stresy organizacyjne, monotonia i monotypia pracy, krzywa stresu, jakość życia w funkcji 

obciążenia pracą, syndrom wypalenia zawodowego, przypadki śmierci/samobójstw w pracy/spowodowanych pracą, karoshi, praca emoc jami, praca 

ekstremalna, syndrom toksycznego sukcesu. 

10. Work – life balance: kategorie konfliktów, czynniki zaburzające i budujące WLB, formy programów WLB (elastyczna organizacja czasu pracy, 

telepraca, przerwy w pracy/urlopy, niepełny etat, praca w czasie roku szkolnego, wspólny etat), korzyści wprowadzenia programów WLB (dla 

pracownika, pracodawcy, otoczenia) 

11. Prywatność w organizacji: naruszenia sfery prywatnej pracownika, powody ingerencji w prywatność, ocena ingerencji w prywatność, dress code. 

12. Inicjatywy/programy CSR: Wytyczne OECD, Zasady okrągłego stołu w Caux, kodeks Fair Labor Association, Global Compact, SIGMA Project, 

Responsible Care, Protokół oceny IHA, Business Social Compliance Initiative, Electronic Industry Citizenship Coalition. 

13. Normy/standardy CSR: SA 8000, rodzina norm AA 1000, ISO 26000, Rodzina standardów Fairtrade, Rodzina standardów Global GAP, Rodzina 

standardów FSC, Rodzina standardów MSC. 

14. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu: rozwój zrównoważony (zasady, zarys koncepcji), Systemy Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, 

System EMAS, Life Cycle Assessment (podseria ISO 14040), etykietowanie środowiskowe I i II typu (podseria ISO 14020).  

1. Raportowanie niefinansowe i społecznie odpowiedzialne: COP UN, International Integrated Reporting Framework, GRI standards, 
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rachunkowość społecznie odpowiedzialna.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 EP, SP 

Gra biznesowa  

 9       9 1 K_W02 

K_W05 

K_U02 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego 

i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 

Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, finansów, psychologii, 

zarządzania strategicznego oraz marketingu. 

Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Po każdej rundzie 

następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. W zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także 

pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów. 

Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty 

podczas rozgrywki. 

Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań oraz ich wpływu na wynik 

końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, GD 

 

Konwersatorium 

English 

 9       9 2 K_U04 i inne efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu 

(konwersatorium). 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Zajęcia do wyboru 2 

 9       9 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe– uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć do 

wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Seminarium 

licencjackie 

  12      12 9 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

 

Praktyki 

        60 2 K_U01 i inne efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od  miejsca / stanowiska 

praktyki, wybrane 

spośród: K_W02, K_W04, 

K_W05, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U06, K_K01, K_K02, 

Ekonomia 

i finanse 
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K_K03 

Treści programowe  

W zależności od stanowiska: 

- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 

- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 

- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  

- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 

- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli, 

- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności 

za powierzone zadania, 

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 

 

Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub organizowana przez uczelnię działalności na rzecz 

Uniwersytetu i poza nim. Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę 

dokumentów.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP 
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Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Analiza 

ekonomiczno-

finansowa 

przedsiębiorstwa 

 

 

 9       9 2 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03  

S3_W05  

S3_U01 

S3_U02 

S3_U03 

S3_U04 

S3_U05 

S3_K01 

S3_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

 

1. Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstw komercyjnych i organizacji gospodarczych non- profit. 

Istota i różnice w użyciu specjalnych instrumentów analitycznych wobec tych podmiotów gospodarczych. 

2. Kryteria klasyfikacji analiz techniczno- produkcyjnych i finansowych oraz obszary ich zastosowania w praktyce gospodarczej. 

3. Organizacja procesu prac analitycznych, źródła informacji wykorzystywane w analizach i użyteczność raportów analitycznych w przygotowaniu 

decyzji menedżerskich. 

4. Wykorzystywane metody w sporządzaniu i opracowywaniu analiz ekonomiczno - finansowych. 

5. Korzyści wynikające z zastosowania wskaźników ekonomicznych w analizach finansowo-ekonomicznych oraz sporządzaniu oceny 
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przedsiębiorstwa. 

6. Metody oraz sposoby wstępnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Najważniejsze symptomy pogarszającej się sytuacji ekonomicznej 

przedsiębiorstwa. 

7. Obszary zastosowania rozwiniętej (wskaźnikowej) analizy oraz oceny finansowej przedsiębiorstwa. 

8. Metody analizy produkcji (wyroby i usługi) oraz określenia jakości produktu. 

9. Ocena poziomu kosztów w firmie. Analiza kosztów alternatywnych i outrourcingu. 

10. Badanie oraz ocena stanu posiadania i wykorzystania majątku trwałego w przedsiębiorstwie. 

11. Gospodarka materiałowa w firmie oraz jej analiza i ocena. 

12. Analiza i ocena stanu, struktury i wykorzystania czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwie. 

13. Badanie efektywności projektów rozwojowych w firmie. 

14. Projektowanie kompleksowych systemów oceny w złożonych organizacjach gospodarczych. 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T   

 

Komputerowe 

wspomaganie 

rachunkowości 

 9       9 4 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03 

S3_U01 

S3_U02 

S3_U03 

Ekonomia 

i finanse 
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S3_U04 

S3_K01 

S3_K02 

Treści programowe  

1. Funkcjonalność modułów finansowo-księgowych w systemach informatycznych. Przedstawienie zasad funkcjonowania programu finansowo- 

księgowego Symfonia. 

2. Zakładanie nowej firmy i przygotowanie programu do pracy: ustawienia administracyjne i merytoryczne. 

3. Zakładanie ksiąg rachunkowych jednostki gospodarczej, modyfikacja planu kont, definiowanie układów bilansu i rachunku zysków i strat. 

4. Zakładanie Kartotek i ich obsługa. Wprowadzanie bilansu otwarcia oraz obrotów rozpoczęcia. 

5. Ewidencja danych. Charakterystyka poszczególnych typów dokumentów: dokument prosty, faktura zakupu, sprzedaży, wyciąg bankowy, raport 

kasowy. 

6. Obsługa rejestrów VAT. i Sporządzanie deklaracji podatkowych. 

7. Rozrachunki krajowe. Obsługa rozrachunków w dokumencie. Rozrachunki w różnych typach dokumentów. Przeglądanie rozrachunków. Łączenie 

transakcji. Kompensata. 

8. Rozrachunki zagraniczne. Parametry operacji walutowych. Dokumenty walutowe: DEX, DIM. Dokumenty w obrocie wewnątrzwspólnotowym. 

Rozliczenia transakcji walutowych. 

9. Zestawienia danych. Obroty i zapisy konta. Bilans i rachunek zysków i strat. Sprawdzanie prawidłowości wygenerowanego sprawozdania 

finansowego: RZiS. 

10. Procedury zamykania okresów sprawozdawczych: księgowanie dokumentów, zamykanie miesiąca i roku oraz otwierania nowego roku obrotowego. 

11. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przygotowanie prezentacji wyników w postaci wykresów przy wykorzystaniu możliwości modułu 

Analizy Finansowe 

12. Program realizowany przy wykorzystaniu oprogramowania firmy Sage Symfonia 2.0 Finanse i księgowość 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Proj 
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Bankowość 

inwestycyjna  

 

 

 

 9       9 2 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03 

S3_W05 

S3_U01 

S3_U02 

S3_U03 

S3_U04 

S3_U05 

S3_K01  

S3_K02 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe  

 

 

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez wyposażenie go w narzędzia niezbędne do prowadzenia prac z zakresu 

bankowości inwestycyjnej. 

W ramach zajęć studenci prace analityczne z wykorzystaniem danych dostępnych w bazach danych finansowych. 

Omawiane będą m.in. następujące zagadnienia: 

1. Działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej, przegląd rynków finansowych 

2. Zastosowanie mechaniki i technik wyceny 

3. Modelowanie finansowe i kompleksowa analiza wyceny 

4. Rynki kapitału udziałowego (Equity Capital Markets) 

5. Rynki kapitałów dłużnych (Debt Capital Markets) 
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6. Wstępna oferta publiczna (Initial Public Offer) 

7. Fuzje i przejęcia (Mergers & Aquisitions) 

8. Finansowanie przy pomocy dźwigni (Leveraged Buy Out) 

9. Bank inwestycyjny 

10. Fundusz hedgingowy 

11. Produkty ustrukturyzowane 

12. Zaawansowane produkty inwestycyjne 

13. Praktyczne przykłady 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Biznes plan 

 9       9 2 S3_W01 

S3_W02 

S3_W03 

S3_W04 

S3_W05 

S3_U01 

S3_U02 

S3_U03 

S3_U05 

Ekonomia 

i finanse 
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S3_U06 

S3_K01 

S3_K02 

Treści programowe  

 

 

1. Istota i zastosowania biznes planu w przedsiębiorstwie 

2. Zasady konstruowania biznes planu 

3. Układ i zawartość głównej części biznes planu 

4. Założenia projektowe w tworzeniu biznes planu 

5. Narzędzia wykorzystywane w procesie tworzenia części finansowej biznes planu 

6. Ocena ryzyka finansowego projektów gospodarczych 

7. Realizacja biznes planu tworzenia małego przedsiębiorstwa usługowego – studium przypadku 

8. Realizacja biznes planu tworzenia małego przedsiębiorstwa handlowego – studium przypadku 

9. Realizacja biznes planu tworzenia małego przedsiębiorstwa produkcyjnego – studium przypadku 

10. Realizacja biznes planu rozbudowy przedsiębiorstwa – studium przypadku 

11. Ocena jakości biznes planu 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, Proj 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1208 
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dla specjalności: Podatki i finanse publiczne 

 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

z
a

ję
ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 

uczenia się dla 

specjalności  

Dyscyplina / 

dyscypliny, do 

których odnosi 

się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse publiczne 

9 18       27 5 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01  

K_U02 

K_U03 

K_U05 

Nauki prawne  
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K_U06 

K_K01 

K_K03 

Treści programowe  

1. Teorie finansów publicznych (z uwzględnieniem roli i zadań państwa oraz budżetu i podejścia do kwestii równowagi budżetowej)  

2. Charakterystyka finansów publicznych  

- pojęcie i funkcje finansów publicznych  

- dobra i usługi publiczne oraz społeczne 

3. Elementy teorii wyboru publicznego  

4. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych  

5. Budżet państwa 

- procedura budżetowa 

- ustawa budżetowa i jej składniki  

6. Charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków budżetu państwa  

- struktura działowa i rodzajowa wydatków budżetu państwa 

- wydatki publiczne a polityka społeczna  

- zabezpieczenie społeczne  

- ubezpieczenia społeczne  

- świadczenia społeczne  

- usługi społeczne  

- problematyka inwestycji w człowieka  
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- rola trzeciego sektora w finansowaniu zadań społecznie użytecznych  

- problem sztywności wydatków publicznych  

- zadaniowy układ budżetu  

7. Struktura dochodów budżetu państwa.  

- charakterystyka oraz ekonomiczne i prawne klasyfikacje dochodów budżetu państwa  

- charakterystyka i rodzaje danin publicznych 

- analiza struktury podatkowych dochodów budżetu  

- analiza struktury niepodatkowych dochodów budżetu   

8. Problem deficytu budżetowego w Polsce  

- pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego 

- przyczyny i skutki nierównowagi budżetowej  

- deficyt budżetowy a deficyt sektora finansów publicznych 

- analiza poziomu i źródeł finansowania deficytu budżetowego 

9. Dług publiczny w Polsce.  

- pojęcie i rodzaje długu publicznego.  

- przyczyny powstawania zadłużenia publicznego.  

- strategia zarządzania długiem publicznym 

10. Finanse samorządu terytorialnego  

- Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego 

-  Indywidualny wskaźnik zadłużenia  

- budżet zadaniowy 
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Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Ekonomia 

międzynarodowa 

9 18       27 5 K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

Ekonomia 

i finanse 

Treści programowe 

1. Megatrendy we współczesnym świecie   

a. globalizacja, 

b. regionalizacja gospodarki 

2. Teorie wymiany międzynarodowej  

a. klasyczne, 

b. neotechnologiczne, 

c. neoczynnikowe, 

d. eklektyczne etc. 

3. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych (kapitału, pracy, technologii)  

a. warunki, formy i kierunki przepływu kapitału, 

b. przepływ innowacji i technologii,  
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c. zagraniczne inwestycje bezpośrednie,  

d. zagraniczne inwestycje portfelowe,  

e. inwestycje zagraniczne w Polsce; 

4. Liberalne vs. protekcjonistyczne koncepcje wymiany międzynarodowej   

5. Zagraniczna polityka handlowa (3 godziny): 

a. polityka ekonomiczna i instrumenty oddziaływujące na wszystkie podmioty gospodarcze;  

b. polityka handlowa i instrumenty odziaływujące na podmioty biorące udział w wymianie międzynarodowej: 

i. taryfowe,  

ii. parataryfowe  

iii. pozataryfowe;  

6. Międzynarodowy system walutowy  

a. pieniądz międzynarodowy i jego funkcje,  

b. system waluty złotej,  

c. system z Bretton Woods,  

d. współczesny międzynarodowy system walutowy,  

e. Europejski System Walutowy,  

f. system walutowy w Polsce; 

7. Dolar vs euro – pieniądzem przyszłości  

8. Międzynarodowe stosunki finansowe  

a. kurs walutowy, podstawowe teorie kursu walutowego,  

b. rynek walutowy – uczestnicy i funkcje;  
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c. wymienialność waluty;  

d. międzynarodowy rynek finansowy: mechanizmy, główni uczestnicy, podstawowe aktywa finansowe  

9. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową  

a. bilans płatniczy i jego struktura,  

b. zasady sporządzania i analizy bilansu płatniczego,  

c. przyczyny nierównowagi i sposoby równoważenia bilansu płatniczego,  

10. Korporacje międzynarodowe w globalizującym się świecie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T, Proj. 

Zajęcia do wyboru 1 

 9       9 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć 

do wyboru) 

Nauki 

o zarządzaniu 

i jakości, 

Ekonomia 

i Finanse lub 

Nauki Prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 

licencjackie 

  12      12 3 K_W01 

K_W02 

K_W03 

Ekonomia 

i finanse 
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K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_K01 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

Język obcy 
   60     60 2 K_U04  

Treści programowe  
Treści programowe zależą od wyboru języka obcego dokonanego przez studenta. Celem zajęć jest rozwój umiejętności językowych na odpowiednim 

poziomie. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Egzamin 

certyfikacyjny 

z języka obcego 

         2 K_U04  
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Treści programowe  
Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Egzamin pisemny i egzamin ustny. 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Administracja 

skarbowa  

 18       18 4 S4_W01 

S4_W02 

S4_W04 

S4_W05 

S4_U01 

S4_U02 

S4_U03 

S4_U04 

S4_U05 

S4_K01 

S4_K02 

Nauki prawne  

Treści programowe:  

I. Administracja skarbowa w systemie administracji publicznej  

1. Administracja w systemie administracji rządowej 

2. Współdziałanie administracji skarbowej z innymi podmiotami publicznymi 
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3. Funkcje kontrolne, reglamentacyjne, ochronne, informacyjne i analityczne administracji skarbowej  

II. Administracja skarbowa jako urząd administracji publicznej i pracodawca 

1. Ustrój organów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) 

2. Izby administracji skarbowej, urzędy celno-skarbowe, urzędy skarbowe  

3. Zadania i kompetencje organów administracji skarbowej 

4. Status funkcjonariusza KAS 

III. Metody i formy działania administracji skarbowej 

1. Obsługa dużych podatników (standardy obsługi klientów kluczowych) 

2. Jednolita informacja podatkowa i celna oraz indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego 

3. Zapobieganie przestępczości  

4. Uprawnienia do pozyskiwania i przetwarzania informacji objętych ochroną prawną  

5. Kontrola celno skarbowa i audyt 

 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T, PP 

Ekonomia sektora 

publicznego 

 18       18 4 S4_W01 

S4_W03 

S4_W05 

S4_U02 

S4_U05 

Ekonomia 

i finanse 
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S4_U06 

S4_K01 

S4_K02 

Treści programowe  

Program obejmuje omówienie funkcji sektora publicznego w nowoczesnej gospodarce rynkowej, funkcje i metody tworzenia budżetu państwa i innych 

instytucji sektora publicznego, teorię wydatków publicznych, teorię i zasady polityki podatkowej, omówienie struktury sektora publicznego 

we współczesnej gospodarce. 

 

Tematy:  

1. Funkcje sektora publicznego: dobra publiczne i społeczne; zakres sektora publicznego;  

2. Co to jest budżet państwa;  

3. Dochody – przychody, wydatki – rozchody;  

4. Deficyt i obsługa długu publicznego;  

5. Dochody i wydatki budżetu;  

6. Zadania i funkcje budżetu a problem reformy finansów publicznych;  

7. Podatki jako główne zasilenie budżetu centralnego i budżetów lokalnych;  

8. Makroekonomiczne funkcje podatków a redystrybucja siły nabywczej;  

9. Ekonomiczne konsekwencje podatków majątkowych;  

10. Funkcje i skutki podatku VAT;  

11. Indywidualny podatek dochodowy a problem progresji;  

12. Opodatkowanie zysków z kapitału i wpływ opodatkowania na oszczędności;  

13. Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw;  
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14. Znaczenie ulg podatkowych;  

15. Kwestia prorodzinności podatku;  

16. Reformy podatkowe i ich skutki;  

17. Wybrane zagadnienia lokalnego sektora publicznego;  

18. Wybrane zagadnienia instytucji sektora publicznego. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP 

Finanse samorządu 

terytorialnego 

 18       30 4 S4_W01 

S4_W02 

S4_W03 

S4_W04 

S4_W05 

S4_U01 

S4_U02 

S4_U03 

S4_U04 

S4_U05 

S4_K01 

S4_K02 

Ekonomia 

i finanse 
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Treści programowe  

1. Sektor samorządowy jako element sektora finansów publicznych. Decentralizacja finansów publicznych 

2. Podstawy prawne finansów jednostek samorządu terytorialnego (Konstytucji RP i EKST) 

3. Pojęcie budżetu samorządowego. Funkcje budżetu. Konstrukcja budżetu. Zasady budżetowe 

4. Procedura budżetowa 

5. WPF (wieloletnia prognoza finansowa) – jej znaczenie i konsekwencje 

6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli 

7. Źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego – rodzaje, charakterystyka, znaczenie 

8. Władztwo podatkowe jednostki samorządu terytorialnego. Podatki i opłaty lokalne 

9. Subwencje ogólne i dotacje celowe jako źródła zewnętrznego zasilania jednostek samorządu terytorialnego – zasady subwencjonowania 

i dotowania samorządu 

10. Środki europejskie dla samorządów 

11.Wydatki jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

12.Zasady gospodarki finansowej jednostek pomocniczych w samorządzie terytorialnym 

13.Podstawy gospodarki finansowej związków komunalnych i związków metropolitalnych 

14.Dług i deficyt jednostki samorządu terytorialnego. Pojęcia i źródła finansowania 

15.Indywidualny wskaźnik zadłużenia 

16.Nadzór nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego. Kontrola i audyt w jednostkach samorządu terytorialnego 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 129 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1208 
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Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 
 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

z
a

ję
ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 

uczenia się dla 

specjalności  

Dyscyplina / dyscypliny, 

do których odnosi się 

przedmiot  

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
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w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
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o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Finanse 

międzynarodowe 

18        18 3 K_W01, 

K_W02  

K_W03 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_K01 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie uczestników ze złożonością zagadnień w sferze finansów międzynarodowych. Dotyczy to zarówno skali mikro – czyli 

przedsiębiorstwa, jak i skali makro - czyli gospodarki. Umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania przedsiębiorstw, reprezentujących różne branże na jednolitym 

rynku europejskim, jak również aspektów powiązania polskiej gospodarki z gospodarką światową. Poruszane są na nich najistotniejsze fakty mające wpływ 

na oblicze dzisiejszego świata finansów światowych                             i funkcjonujących na nim instytucji. Wyjaśniają cele i kierunki transferu kapitałów oraz skutki 

tych działań. Poruszają i wyjaśniają istniejące problemy oraz możliwe do wystąpienia w nadchodzącej przyszłości zagrożenia, mogące mieć niekorzystny wpływ 

na globalny rynek kapitałowy oraz finansowe rynki                 o charakterze międzynarodowym.  

  

Główne zagadnienia objęte nauczaniem w ramach przedmiotu: 

5) Pojęcie finansów międzynarodowych. Finanse międzynarodowe w skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej. 

6)  Skala makroekonomiczna. Finanse państw i regionów. 

  3) Skala mikroekonomiczna. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Jego cele, funkcje, zadania i otoczenie. 

  4) Formy związków ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami na wolnym rynku. Omówienie wybranych rodzajów współpracy i powiazań 

pomiędzy podmiotami gospodarczymi, między innymi, takimi jak: partycypacja, konsorcjum, syndykat, kartel, korporacja (amerykańska), koncern, holding, trust.  

  5) Główne strefy walutowe, aktualnie istniejące, historyczne i mogące powstać w nadchodzącym czasie. Przykłady stref: funta szterlinga, franka francuskiego, jena 

japońskiego, rubla transferowego, yuana chińskiego, rupii indyjskiej, dolara amerykańskiego i euro. 

  6) Funkcjonowanie strefy euro i zagrożenia związane z jej istnieniem. 

  7) Fenomen kryptowalut we współczesnym świecie. Ich geneza, założenia oraz systemy w jakich działają. Częstość występowania, charakterystyka i notowania. 

Przykłady na podstawie: Bitcoin, IOTA, Ethereum, Litecoin, Dash, Monero, Dogecoin, Ripple, NEM, Waves, Decred, ZCASH, Komodo, Steem, PIVX.   

  8) Rodzaje ryzyka w międzynarodowych operacjach finansowych. Ryzyko: handlowe, kursowe, kulturowe oraz polityczne. 

  9) Kursy walut oraz operacje walutowe. 

10) Globalizacja rynków finansowych. Geneza, znaczenie i zakres. 

11) Ratingi międzynarodowe państw oraz ich wpływ na gospodarkę oraz warunki działania przedsiębiorstw. Dominująca rola głównych agencji ratingowych 

na świecie: Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s. Inne agencje ratingowe na świecie i ich znaczenie: A. M. Best, Dominion Bond Rating Service, Japan Credit 

Rating Agency, Malaysian Rating Corporation, BRIC’S Nation Rating Agency.  

12) Transfery kapitałów w skali międzynarodowej. Ich przyczyny oraz skutki. 

13) Rozliczenia międzynarodowe: 

        a) obrót bezdewizowy, 

        b) rozliczenia pieniężne, 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_Credit_Rating_Agency&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_Credit_Rating_Agency&action=edit&redlink=1
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        c) płatności bezpośrednie, 

        d) rozliczenia pośrednie. 

14) Najważniejsze światowe instytucje finansowe. Ich misja, przyczyny i okoliczności powstania, zadania oraz znaczenie. Omówienie: 

a) Europejski Bank Centralny, 

b) Bank Światowy, 

c) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 

d) Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 

e) Afrykański Bank Rozwoju, 

f) New Development Bank (BRICS Development Bank). 

15) Światowe kryzysy finansowe. Ich klasyfikacja i reperkusje dla gospodarki globalnej, regionów oraz poszczególnych krajów. Zagrożenie nowymi rodzajami 

kryzysów - w tym globalnym resetem walut. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 

Prawo podatkowe 

18        18 2 K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_U01 

K_U03 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Nauki prawne 
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Treści programowe  

1. Istota podatku 

- pojęcie podatku  

- elementy konstrukcji podatku  

- funkcje podatków  

- systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków  

- system podatkowy  

- zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego 

- pojęcie prawa podatkowego  

- norma prawa podatkowego  

- źródła prawa podatkowego  

- wykładnia prawa podatkowego 

3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, zwolnienia 

podatkowe, technika poboru podatku) 

- Podatek dochodowy od osób prawnych (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, koszty uzyskania przychodów, podstawa opodatkowania, stawki 

podatku, zwolnienia podatkowe, technika poboru podatku) 

- Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta podatkowa) 

4. Podatki pośrednie w Polsce 

- Podatek od towarów i usług (podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, podstawa opodatkowania, 

stawki podatkowe, podatek należny i naliczony, rozliczenie podatku VAT, prowadzenie ewidencji, technika poboru) 

- Podatek akcyzowy (podstawa oprawna, przedmiot podatku, podmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatku, obrót wyrobami akcyzowymi, znaki 
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akcyzy, technika poboru podatku 

5. Inne podatki i opłaty w Polsce 

- Podatek od gier  

- Podatek rolny  

- Podatek leśny  

- Podatek od spadków i darowizn  

- Podatek od nieruchomości  

- Podatek od środków transportowych  

- Podatek od czynności cywilnoprawnych 

- Podatek od niektórych instytucji finansowych 

- Podatek od wydobycia niektórych kopalin  

- Opłata skarbowa  

- Opłaty lokalne 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 EP, Proj, SP, T 

 

Społeczna 

odpowiedzialności 

biznesu 

9        9 2 K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_U02 

K_U06 

Nauki o zarządzaniu 

i jakości 
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K_K01 

K_K02 

K_K03 

Treści programowe  

1. Modele teoretyczne CSR: kontinuum Eellsa, Model Waltona, Piramida Carrolla, Model Carrolla-Schwartza, Hemingway i Maclagana, Jamali, Vissera, Ketoli, 

Portera i Kramera, teoria interesariuszy. 

2. Jakość życia i jakość życia w pracy: pracoholizm, stresy organizacyjne, monotonia i monotypia pracy, krzywa stresu, jakość życia w funkcji obciążenia pracą, 

syndrom wypalenia zawodowego, przypadki śmierci/samobójstw w pracy/spowodowanych pracą, karoshi, praca emocjami, praca ekstremalna, syndrom 

toksycznego sukcesu. 

3. Work – life balance: kategorie konfliktów, czynniki zaburzające i budujące WLB, formy programów WLB (elastyczna organizacja czasu pracy, telepraca, 

przerwy w pracy/urlopy, niepełny etat, praca w czasie roku szkolnego, wspólny etat), korzyści wprowadzenia programów WLB (dla pracownika, pracodawcy, 

otoczenia) 

4. Prywatność w organizacji: naruszenia sfery prywatnej pracownika, powody ingerencji w prywatność, ocena ingerencji w prywatność, dress code. 

5. Inicjatywy/programy CSR: Wytyczne OECD, Zasady okrągłego stołu w Caux, kodeks Fair Labor Association, Global Compact, SIGMA Project, Responsible 

Care, Protokół oceny IHA, Business Social Compliance Initiative, Electronic Industry Citizenship Coalition. 

6. Normy/standardy CSR: SA 8000, rodzina norm AA 1000, ISO 26000, Rodzina standardów Fairtrade, Rodzina standardów Global GAP, Rodzina standardów 

FSC, Rodzina standardów MSC. 

7. Ekologiczna odpowiedzialność biznesu: rozwój zrównoważony (zasady, zarys koncepcji), Systemy Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, System 

EMAS, Life Cycle Assessment (podseria ISO 14040), etykietowanie środowiskowe I i II typu (podseria ISO 14020).  

8. Raportowanie niefinansowe i społecznie odpowiedzialne: COP UN, International Integrated Reporting Framework, GRI standards, rachunkowość społecznie 

odpowiedzialna.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

 EP, SP 

Gra biznesowa  
 9       9 1 K_W02 

K_W05 

Nauki o zarządzaniu 

i jakości 
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K_U02 

K_U06 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

Treści programowe  

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego i taktycznego 

oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. 

Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, finansów, psychologii, zarządzania 

strategicznego oraz marketingu. 

Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Po każdej rundzie następuje krótkie 

omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. W zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także pojęcia z wymienionych wcześniej 

obszarów. 

Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty podczas rozgrywki. 

Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz 

z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP, GD 

Konwersatorium 

English 

 9       9 2 K_U04 i inne efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu 

(konwersatorium). 

Nauki o zarządzaniu 

i jakości, Ekonomia 

i Finanse lub Nauki Prawne  
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Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (konwersatorium).  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Zajęcia do wyboru 2 

 9       9 1 Obejmują wybrane efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od treści wybranego 

przedmiotu (zajęć 

do wyboru) 

Nauki o zarządzaniu 

i jakości, Ekonomia 

i finanse lub Nauki prawne  

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 

licencjackie 

  12      12 9 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

Ekonomia i finanse 
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K_U04 

K_K01 

Treści programowe  
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

Praktyki 

        60 2 K_U01 i inne efekty 

kierunkowe - uzależnione 

od  miejsca / stanowiska 

praktyki, wybrane 

spośród: K_W02, K_W04, 

K_W05, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U06, K_K01, K_K02, 

K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

W zależności od stanowiska: 

- zapoznanie ze specyfiką środowiska zawodowego, 

- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 

- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,  

- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 

- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli, 

- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone 

zadania, 
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- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 

 

Formy praktyk zawodowych: praktyka zorganizowana, praktyka indywidualna, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych , prowadzenie 

własnej działalności gospodarczej lub "inna forma działalności” np. wolontariat lub organizowana przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim. 

Zaliczenia praktyki (zaliczenie na ocenę) dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie przedłożonych przez studenta/-tkę dokumentów.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

PP 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zarządzanie 

publiczne  

 

 9       9 2 S4_W01 

S4_W02  

S4_W03 

S4_W05 

S4_U02 

S4_U05 

S4_U06 

S4_K01 

S4_K03 

Nauki o zarządzaniu 

i jakości  

Treści programowe  
Celem zajęć jest poznanie istoty, celów i zasad funkcjonowania organizacji publicznych, zakresu ich działania i powiązania z innymi podmiotami oraz czynników 

warunkujących sprawne zarządzanie tymi organizacji. Student powinien opanować wiedzę, która będzie przydatna w funkcjonowaniu organizacji publicznych oraz 

umieć rozwiązywać praktyczne problemy związane z kierowaniem organizacją publiczną. Wykład obejmuje następujące zagadnienia: 
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1. Sektor publiczny – istota, zakres i funkcje; 

2. Organizacje publiczne – istota i uwarunkowania działalności;  

3. Istota i charakterystyka zarządzania publicznego;  

4. Wymiar strategiczny i operacyjny zarządzania publicznego; 

5. Analiza strategiczna i przygotowanie strategii w organizacjach publicznych; 

6. Obszary i zasady zarządzania strategicznego w organizacjach publicznych;  

7. Wdrażanie strategii organizacji publicznych; 

8. Zarządzanie partnerstwem publiczno-prywatnym.  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP 

Postępowanie 

administracyjne 

 

 9       9 2 S4_W01 

S4_W02 

S4_W04 

S4_W05 

S4_U01 

S4_U02 

S4_U03 

S4_U04 

S4_U05 

Nauki prawne 
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S4_K01 

S4_K02 

Treści programowe  

I. Sprawy indywidualne obywateli i przedsiębiorców w urzędzie uzyskują status sprawy administracyjnej rozpatrywanej jest w drodze postępowania zwanego 

jurysdykcyjnym. Przedmiot przedstawia naturę i sposoby działania administracji publicznej jako istotnego czynnika procesów społecznych i gospodarczych.  

1. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego. Zasady ogólne postępowania administracyjnego 

2. Uczestnicy postępowania administracyjnego 

3. Stadia postępowania administracyjnego i czynności procesowe w toku postępowania 

4. Decyzja jako forma rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej. Postanowienie. Ugoda w postępowaniu administracyjnym 

5. Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji i poza tokiem instancji. Odwołanie, zażalenie i tryby nadzwyczajne 

 

II. Obywatele i przedsiębiorcy mają istotny wpływ na bieżące działanie administracji publicznej w innych formach niż jurysdykcyjne. Są one związane 

z tzw. procedurami niejurysdykcyjnymi oraz kontrolą sądową działań administracji.  

1. Postępowanie skargowe, wnioskowe i petycyjne 

2. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń 

3. Pozostałe postępowania szczególne 

4. Postępowanie egzekucyjne w administracji publicznej 

5. Postępowanie sądowo-administracyjne przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

EP, T,  PP 

Postępowanie 

podatkowe 

 9       9 2 S4_W01 

S4_W02 

Nauki prawne 
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S4_W04 

S4_W05 

S4_U01 

S4_U02 

S4_U03 

S4_U04 

S4_U05 

S4_K01 

S4_K02 

Treści programowe  

 

 

1.Wstęp. Ordynacja podatkowa - Zasady ogólne 

2.Strona. Pełnomocnictwo. Załatwianie spraw 

3.Doręczenia. Wezwania. Przywrócenie terminu 

4. Wszczęcie postępowania i zawieszenie postępowania 

5. Dowody 

6. Rozprawa 

7. Decyzje i postanowienia 

8. Odwołania i zażalenia 

9. Wykonanie decyzji 

10. Wznowienie postępowania 
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11. Stwierdzenie nieważności decyzji 

12. Uchylenie, zmiana i wygaśnięcie decyzji 

13. Czynności sprawdzające 

14. Kontrola podatkowa 

15.Tajemnica skarbowa 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T, PP 

Kontrola 

wewnętrzna 

 9       9 2 S4_W01 

S4_W02 

S4_W05 

S4_U01 

S4_U02 

S4_U03 

S4_U04 

S4_U05 

S4_K01 

S4_K02 

Nauki o zarzadzaniu 

i jakości  
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Treści programowe  

 

 

1. System kontroli wewnętrznej: 

a. pojęcie, cel i zadania kontroli wewnętrznej  

b. przedmiot, zakres i etapy procesu kontroli oraz jej organizacja, 

c. metody, techniki i procedury kontroli wewnętrznej  

d. kontrola wewnętrzna a ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej 

e. ustalenia kontrolne i postępowanie pokontrolne 

f. kontrola wewnętrzna jako instrument wspomagający zarządzanie 

2. Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej a jakość ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych: 

a. związek kontroli wewnętrznej z rachunkowością, 

b. kontrolne funkcje rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 

c. elementy i instrumenty kontroli wewnętrznej dla zapewnienia rzetelności ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej, 

d. dokumentowanie zdarzeń w rachunkowości 

e. znaczenie i procedury inwentaryzacji  

f. kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym. 

3. Wykorzystanie systemów kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorców.  

4. Testy zgodności, sprawności i bezpieczeństwa systemu.  

5. Ocena elementów systemu kontroli wewnętrznej  

6. Komunikacja w zakresie 

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

T 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1208 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 

kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki Społeczne  Ekonomia i finanse 56% 

Nauki o zarządzaniu i jakości  24% 

Nauki prawne  7% 

Uwaga: udział średniej (po wszystkich specjalnościach) liczby punktów ECTS w 180 ECTS, bez uwzględnienia przedmiotów: Bezpieczeństwo i higiena pracy, 

Ochrona własności intelektualnej, Języka Obcego, Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / humanistycznych, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English”. 

 

 



1 
 

Załącznik nr 41 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 142 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

zastosowania fizyki w biologii i medycynie 

nazwa kierunku studiów zastosowania fizyki w biologii i medycynie 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Applications of Physics in Biology and Medicine 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

poziom PRK 6 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 6 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

licencjat 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 

111 
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lub innych osób prowadzących zajęcia 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk ścisłych 
i przyrodniczych 

nauki fizyczne 

 

nauki chemiczne 

 

nauki biologiczne 

56% 

 

19% 

 

13% 

nauki fizyczne 

dziedzina nauk 
medycznych i nauk 
o zdrowiu 

nauki medyczne 

 

nauki o zdrowiu 

6% 

 

6% 

 

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy fizyczne mające zastosowanie     w biologii i medycynie P6S_WG 

K_W02 zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy chemiczne mające zastosowanie w biologii i medycynie P6S_WG 

K_W03 zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne w kontekście zastosowania fizyki w biologii 
i medycynie 

P6S_WG 

K_W04 zna i rozumie matematykę wyższą oraz techniki informatyczne niezbędne do rozwiązywania problemów 
fizycznych o średnim poziomie złożoności  

P6S_WG 

K_W05 zna i rozumie budowę i funkcje organizmów żywych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego zastosowania 
wiedzy fizycznej w wybranych działach nauk biologicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

P6S_WG 

K_W06 zna i rozumie fizykochemiczne podstawy wybranych aspektów nauk o zdrowiu wraz z odpowiednią 
terminologią. 

P6S_WG 

K_W07 zna i rozumie fizykochemiczne podstawy wybranych aspektów nauk medycznych wraz z odpowiednią 
terminologią. 

P6S_WG 

K_W08 zna i rozumie podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne  stosowane do badania zjawisk 
i procesów fizycznych 

P6S_WG 

K_W09 zna i rozumie podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne stosowane do badania zjawisk 
i procesów chemicznych 

P6S_WG 

K_W10 zna i rozumie podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne stosowane do badania zjawisk 
i procesów biologicznych 

P6S_WG 

K_W11 zna i rozumie zasady działania układów pomiarowych i aparatury badawczej właściwej dla nauk fizycznych 
stosowanej w różnych obszarach fizyki, chemii i biologii 

P6S_WG 
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K_W12 zna i rozumie wzajemne powiązanie zjawisk i procesów ujmowanych na gruncie nauk ścisłych i przyrodniczych, 
nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, a także możliwości wykorzystania wyników badań z tych dziedzin 
w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego 

P6S_WK 

K_W13 zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na pracę 
w obszarze odpowiadającym obranej specjalności 

P6S_WK 

K_W14 zna i rozumie podstawowe uwarunkowania prawne i etyczne związane z działalnością naukową i dydaktyczną P6S_WK 

K_W15 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 
oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych 

P6S_WK 

K_W16 zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę 
z nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi zastosować poznane  twierdzenia, metody i podstawowe narzędzia badawcze w rozwiązywaniu 
problemów, analizie i planowaniu prostych eksperymentów oraz obserwacji naukowych 

P6S_UW 

K_U02 potrafi analizować typowe problemy w naukach fizycznych pod względem ilościowym i jakościowym uogólniać 
wyniki tych analiz 

P6S_UW 

K_U03 potrafi analizować typowe problemy w naukach chemicznych pod względem ilościowym i jakościowym 
uogólniać wyniki tych analiz 

P6S_UW 

         K_U04  potrafi wykonywać proste eksperymenty fizyczne, obserwacje, obliczenia numeryczne i symulacje 
komputerowe z wykorzystaniem standardowych pakietów oprogramowania oraz  krytycznie analizować wyniki 
pomiarów, obserwacji i obliczeń wraz z oceną dokładności wyników;  

P6S_UW  

         K_U05 
 

potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, zarówno z baz danych jak i innych źródeł; 
potrafi odtworzyć tok rozumowania lub przebieg eksperymentu opisanego w literaturze, potrafi poszerzać na 
tej podstawie wiedzę w zakresie uprawianej przez siebie dyscypliny 

P6S_UW  
 

         K_U06 potrafi planować i nadzorować proste eksperymenty fizyczne, obserwacje, obliczenia numeryczne i symulacje 
komputerowe, działając indywidualnie lub w zespole 

P6S_UO  

         K_U07 
 
potrafi łączyć podstawowe metody i idee z różnych nauk ścisłych i przyrodniczych oraz z wybranych działów 
nauk medycznych i nauk o zdrowiu, zauważając, że odległe pozornie zjawiska mogą być opisane przy użyciu 
podobnego modelu, i dyskutować je ze specjalistami różnych dziedzin 

P6S_UW 

         K_U08 
 

potrafi wykorzystać wiedzę i metodykę z dziedziny nauk fizycznych  do pokrewnych dyscyplin naukowych: nauk 
chemicznych, nauk biologicznych  i wybranych zagadnień z nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

P6S_UW 
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K_U09 potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub obliczeniowych) w formie pisemnego 
raportu, w formie ustnego wystąpienia z wykorzystaniem technik komputerowej prezentacji multimedialnej, 
plakatu konferencyjnego i publikacji naukowej pod kierunkiem opiekuna naukowego 

P6S_UK 

K_U10 potrafi komunikować się zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami w zakresie problematyki właściwej dla 
dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w zakresie obszarów badawczych leżących na pograniczu nauk 
fizycznych i pokrewnych dyscyplin naukowych 

P6S_UK  

K_U11 potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności (w tym samokształcenia) P6S_UU 

K_U12 posługuje się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na uzupełnianie wykształcenia w zakresie 
dyscypliny naukowej właściwej dla studiowanego kierunku, zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UK 

K_U13 wykorzystywać technologie informatyczne i komunikacyjne, w szczególności w celu dostępu do zasobów 
wiedzy w Internecie 

P6S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie w warunkach szybkiego wzrostu poziomu wiedzy naukowej 
i zmieniających się warunkach życia 

P6S_KK 

K_K02 jest gotów do współdziałania i pracy w grupach, w tym w interdyscyplinarnych zespołach zrzeszających 
pracowników różnych dziedzin i dyscyplin badawczych 

P6S_KO 

K_K03 jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służące realizacji określonych zadań i przedsięwzięć 
o zróżnicowanym charakterze 

P6S_KK 

K_K04 jest gotów do troszczenia się o uczciwość intelektualną w działaniach własnych i innych osób; do 
rozwiązywania problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej i stosowania metody naukowej w 
gromadzeniu wiedzy 

P6S_KR 

K_K05 jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi 
podstawowymi w wybranej dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy 
oraz do przeciwdziałania zagrożeniom przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł 

P6S_KR 

K_K06 jest gotów do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz do przyjęcia związanej z tym 
odpowiedzialności wobec społeczeństwa 

P6S_KO 

K_K07 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
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– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa specjalności: fizyka medyczna 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01  zna i rozumie podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne                                    
stosowane w kontekście ochrony radiologicznej i dozymetrii 

K_W08, K_W09, 
K_W10 

S_W02  zna i rozumie podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne stosowane 
w obrazowaniu medycznym 

K_W08, K_W09, 
K_W10 

S_W03  zna i rozumie metody informatyczne i statystyczne stosowane w obrazowaniu medycznym K_W04  

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować poznane twierdzenia, metody i podstawową aparaturę badawczą  z dziedziny nauk 
fizycznych w planowaniu i wykonywaniu prostych eksperymentów i obserwacji związanych 
z badaniem organizmów żywych 

K_U01, K_U04, K_U06 

S_U02 potrafi zastosować poznane twierdzenia, metody i podstawową aparaturę badawczą z dziedziny nauk 
fizycznych w działaniach z zakresu ochrony radiologicznej 

K_U01, K_U04, K_U06 

S_U03 potrafi twórczo zastosować poznane metody informatyczne i statystyczne analizy danych związane 
z obrazowaniem medycznym, również w innych kontekstach 

K_U09, K_U10 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie w warunkach szybkiego przyrostu wiedzy i rozwoju 
technologii związanych z obrazowaniem medycznym i ochroną radiologiczną 

K_K01 

S_K02 jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi 
podstawowymi w zakresie obrazowania medycznego i ochrony radiologicznej w celu poszerzenia 
i pogłębienia wiedzy oraz do przeciwdziałania zagrożeniom przy pozyskiwaniu informacji                                            
z niezweryfikowanych źródeł 

K_K05 

S_K03 jest gotów do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie obrazowania 
medycznego i ochrony radiologicznej oraz do przyjęcia związanej z tym odpowiedzialności wobec 
społeczeństwa 

K_K06 

 

Nazwa specjalności: biofizyka molekularna 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne w naukach fizycznych 
stosowane w związku z funkcjonowaniem, projektowaniem i badaniem biomolekuł 

K_W01, K_W08 

S_W02 zna i rozumie podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne   w naukach 
chemicznych i biologicznych z funkcjonowaniem, projektowaniem i badaniem biomolekuł 

K_W02, K_W03, 
K_W09, K_W10 

S_W03 zna i rozumie podstawy analizy danych w kontekście badania biomolekuł metodami fizycznymi K_W04 

 

 

 

 

 



8 
 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować poznane twierdzenia, metody i podstawową aparaturę badawczą z dziedziny nauk 
fizycznych w planowaniu i wykonywaniu prostych eksperymentów i obserwacji związanych 
z funkcjonowaniem, projektowaniem i badaniem biomolekuł 

K_U01, K_U02, K_U03 

S_U02 potrafi zastosować poznane twierdzenia, metody i podstawową aparaturę badawczą   z dziedziny 
nauk biologicznych i chemicznych w planowaniu i wykonywaniu prostych eksperymentów i obserwacji 
związanych z funkcjonowaniem, projektowaniem i badaniem biomolekuł 

K_U03 

S_U03 potrafi twórczo zastosować poznane metody informatyczne i statystyczne analizy danych związane 
z badaniem biomolekuł, również w innych kontekstach 

K_U09, K_U10 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01  jest gotów do uczenia się przez całe życie w warunkach szybkiego przyrostu wiedzy i rozwoju 
technologii związanych z badaniem biomolekuł 

K_K01 

S_K02 jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi 
związanymi z badaniem biomolekuł w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy oraz do przeciwdziałania 
zagrożeniom przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł 

K_K05 

S_K03 jest gotów do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności  w zakresie badania biomolekuł 
oraz do przyjęcia związanej z tym odpowiedzialności wobec społeczeństwa 

K_K06 
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Nazwa specjalności: projektowanie molekularne i bioinformatyka 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne w naukach fizycznych 
stosowane w związku molekularnym modelowaniem układów biomolekularnych 

K_W01, K_W08 

S_W02 zna i rozumie podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne  w naukach 
chemicznych i biologicznych stosowane w związku molekularnym modelowaniem układów 
biomolekularnych 

K_W02, K_W03, 
K_W09, K_W10 

S_W03 zna i rozumie metody informatyczne i statystyczne niezbędne do stosowania  i rozwijania metod 
informatyki w badaniach układów i procesów biomolekularnych 

K_W04 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować poznane twierdzenia, metody i podstawową aparaturę badawczą z dziedziny nauk 
fizycznych w planowaniu i wykonywaniu prostych symulacji związanych z molekularnym 
modelowaniem układów biomolekularnych 

K_U01, K_U02, K_U03 

S_U02 potrafi zastosować poznane twierdzenia, metody i podstawową aparaturę badawczą z dziedziny nauk 
chemicznych i biologicznych w planowaniu i wykonywaniu prostych symulacji związanych 
z molekularnym modelowaniem układów biomolekularnych 

K_U03 

S_U03 potrafi twórczo zastosować poznane metody informatyczne i statystyczne analizy danych związane 
z molekularnym modelowaniem układów biomolekularnych, również w innych kontekstach 

K_U09, K_U10 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie w warunkach szybkiego przyrostu wiedzy związanej 
z molekularnym modelowaniem układów biomolekularnych oraz stosowania i rozwijania metod 
informatyki w badaniu procesów i układów biomolekularnych 

K_K01 

S_K02 jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi 
związanymi z molekularnym modelowaniem układów biomolekularnych oraz stosowaniem 
i rozwijaniem metod informatyki w badaniu procesów i układów biomolekularnych w celu poszerzenia 
i pogłębienia wiedzy oraz do przeciwdziałania zagrożeniom przy pozyskiwaniu informacji                                                           
z niezweryfikowanych źródeł 

K_K05 

S_K03 jest gotów do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie modelowania 
układów biomolekularnych oraz stosowania i rozwijania metod informatyki w badaniu procesów 
i układów biomolekularnych oraz do przyjęcia związanej z tym odpowiedzialności wobec 
społeczeństwa 

K_K06 

 

Nazwa specjalności: neuroinformatyka 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne                                    
stosowane do badania sygnałów bioelektrycznych 

K_W08, K_W09, 
K_W10 

S_W02 zna i rozumie metody informatyczne i statystyczne analizy sygnałów bioelektrycznych K_W04 

S_W03 zna i rozumie zasady pomiaru i analizy sygnałów w kontekście badania sygnałów 
elektromagnetycznych w organizmie żywym 

K_W11, K_W12 

S_W04 zna i rozumie podstawy analizy danych w kontekście badania sygnałów bioelektrycznych K_W04 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować poznane twierdzenia, metody i podstawową aparaturę badawczą    w planowaniu 
i wykonywaniu prostych eksperymentów i obserwacji związanych z badaniem sygnałów 
bioelektrycznych 

K_U01, K_U04, K_U06 

S_U02 potrafi twórczo zastosować poznane metody informatyczne i statystyczne analizy sygnałów 
bioelektrycznych, również w innych kontekstach 

K_U09, K_U10 

S_U03 potrafi zanalizować dane eksperymentalne uzyskane w związku z badaniem sygnałów 
bioelektrycznych 

K_U02 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie w warunkach błyskawicznego przyrostu wiedzy o działaniu 
mózgu 

K_K01 

S_K02 jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi 
podstawowymi w zakresie wiedzy o mózgu i sygnałach bioelektrycznych w celu poszerzenia 
i pogłębienia wiedzy oraz do przeciwdziałania zagrożeniom przy pozyskiwaniu informacji                                        
z niezweryfikowanych źródeł 

K_K05 

S_K03 jest gotów do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie analizy sygnałów 
bioelektrycznych oraz do przyjęcia związanej z tym odpowiedzialności wobec społeczeństwa 

K_K06 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0). 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność – fizyka medyczna 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

specjalności studiów 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Matematyka I 
lub 
Analiza I 
oraz 
Algebra z geometrią 

60 
 
60 
 
30 

  90 
 
60 
 
30 

   30 
ćwicz
enia 
wykła
dowe 

180 
 
120 
 
  60 

14 
 
  9 
 
  5 

przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
K_W04, K_U01, K_K01 
 

matematyka 

Treści programowe  
Wprowadzenie do podstaw matematyki. Liczby zespolone. Przestrzenie wektorowe. Funkcje elementarne. Granica i ciągłość funkcji 
jednej zmiennej. Różniczkowanie i całkowanie funkcji jednej zmiennej. Ciągi i szeregi. 
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Fizyka I 45   60    15 
ćwicz
enia 
wykła
dowe 

120 9 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności   
K_W01, K_W09, K_U01, 
K_U02, K_K01 
 

nauki fizyczne 
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Treści programowe  

Opis ruchu w fizyce. Zasady dynamiki dla prostych i złożonych układów fizycznych. Wprowadzenie do szczególnej teorii względności. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Technologie 
informacyjne 
i komunikacyjne 
(wariant A)* 
      lub 
(wariant B) 

30 
 
 
 
 
15 

  45 
 
 
 
 
30 

    75 
 
 
 
 
45 

4 
 
 
 
 
2 

przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności  
 
K_W04, K_W14, K_W15, 
K_U05, K_U13, K_U04, 
K_U06 
 

informatyka 

Treści programowe  
Podstawy mechanizmów przechowywania i dystrybucji informacji we współczesnym świecie, rozwijanie umiejętności praktycznych 
związanych z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi. Podstawy programowania w języku wysokiego poziomu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wariant A - egzamin ustny/egzamin pisemny 
Wariant B – zaliczenie na ocenę 

Podstawy chemii 
z elementami 
biochemii** 
 

30        30 2 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W02, K_W06, K_W07, 
K_W12, K_U03, K_U07, 
K_U11 

nauki chemiczne 

Treści programowe  
Wybrane zagadnienia chemii ogólnej, strukturalnej, organicznej i bioorganicznej: budowa materii, reakcje chemiczne, reaktywność, 
związki organiczne, elementy chemii bioorganicznej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

        4 kurs 
interneto
wy 

0,5 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W13, K_U06, K_K06 
 

 

Treści programowe  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W14, K_W15, K_U09, 
K_K04, K_K07 

 

Treści programowe  Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 
 

Wychowanie fizyczne         30 0   

Treści programowe  Rozwój kultury fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie 

* Przedmiot zalecany; osoby umiejące programować w języku Python mogą wybrać przedmiot Technologie informacyjne 
i komunikacyjne (wykład 15h + ćwiczenia 30h za 2 ECTS) 
** Przedmiot zalecany; można wybrać przedmioty: Chemia ogólna, Wstęp do biofizyki, Praktikum z chemii ogólnej 
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*** Jeśli wybór przedmiotów prowadzi do uzyskania mniej niż 30 ECTS w pierwszym semestrze, po wyborze specjalności student 
ustala indywidualnie z opiekunem specjalności przedmioty pozwalające na zrealizowanie 60 ECTS w ciągu pierwszego roku, 
uzupełniające kompetencje lub rozszerzające zainteresowania studenta. 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 443 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2348 
 
 
 
Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 
Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Matematyka II 
lub 
Analiza II 
oraz  
Algebra z geometrią II 

90 
 
60 
 
30 

  90 
 
60 
 
30 

    180 
 
120 
 
  60 
 

14 
 
  9 
 
  5 

przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
 
K_W04, K_U01, K_K01 
 

matematyka 

Treści programowe  
Różniczkowanie i całkowanie w przestrzeniach wielowymiarowych. Geometria wielowymiarowa. Rozwiązywanie układów równań 
różniczkowych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  

Fizyka II 
 

45   60    15 
ćwicz
enia 
wykła
dowe 

120 9 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności  
K_W01, K_W09, K_U01, 
K_U02, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Podstawowe informacje z dziedziny elektryczności i magnetyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem równań Maxwella.  
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  

Pracownia wstępna     40    40 3 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W08, K_W11, K_U02, 
K_U04, K_U09, K_K02, 
K_K03, K_K04 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Zastosowanie pojęcia niepewności pomiaru w praktyce laboratoryjnej. Podstawowe doświadczenia z różnych działów fizyki.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Wnioskowanie 
statystyczne 

30   30     60 4 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W04, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01 

matematyka 

Treści programowe  
Podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Testowanie hipotez. Podstawowe narzędzia w statystyce.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Wychowanie fizyczne         30 0   

Treści programowe  Rozwój kultury fizycznej studenta.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 430 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2348 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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 Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Matematyka III 
lub 
Analiza III 

60 
 
 
60 

  60 
 
 
60 

    120 
 
 
120 

9 
 
 
9 

przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności  
K_W04, K_U01, K_K01 

matematyka 

Treści programowe  Elementy geometrii różniczkowej, Analiza zespolona, Elementy teorii dystrybucji, transformata Fouriera.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  

Fizyka III 45   45     90 7 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W01, K_W09, K_U01, 
K_U02, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Drgania prostych układów fizycznych oraz podstawowe własności fal rozchodzących się w ośrodkach sprężystych i fal 
elektromagnetycznych.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  
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Biologia komórki 30        30 2 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W03, K_W05, K_W10, 
K_W12, K_U07, K_K01 

nauki biologiczne 

Treści programowe  
Podstawowa wiedza dotycząca biologii komórki. Skład, struktura, funkcje komórek oraz procesy w nich zachodzące.  
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  

Analiza sygnałów 30   30     60 4 S_W02, S_W04, S_U01, 
S_U03, S_K01, S_K03 
 
K_W04, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U04, K_U06, K_K01, 
K_K06  

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Analiza fourierowska, estymacja widma sygnału, filtracja, metody analizy sygnałów w przestrzeni czas-częstość. Zastosowania 
poznanych metod sygnałów elektrofizjologicznych.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Histologia 15   15     30 2,5 S_W03  
 
K_W03, K_W05, K_W11, 
K_W12, K_U07, K_U08, 
K_K01 

nauki biologiczne 

Treści programowe  
Przegląd oraz podstawy analizy i identyfikacji tkanek ludzkich.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 
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Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki/e 
lektorat(y) 

   50     50 5 K_U10, K_U12  

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności z dyscypliny niezwiązanej z naukami fizycznymi i chemicznymi lub umiejętności językowych na 
odpowiednim poziomie.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

Wychowanie fizyczne         30 0   

Treści programowe  Rozwój kultury fizycznej studenta.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 410 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2348 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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 Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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d
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Pracownia fizyczna 
i elektroniczna 

 
 
 
15 

    
 
 
45 
 

    
 
 
60 

 
 
 
5 

S_W01, S_U02, S_K03  
 
K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U01, K_U04, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K06 
  

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  
Budowa i zasada działania podstawowych urządzeń elektronicznych (generator impulsów, oscyloskop) i obwodów elektronicznych 
złożonych z dyskretnych i zintegrowanych układów analogowych i cyfrowych. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Warsztaty z metod 
fizycznych 
w medycynie 

   60  
 

   60 4 S_W02, S_W03, SU01, 
S_U03, S_K01, S_K02, 
S_K03  
K_W04, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_U01, K_U04, 
K_U06, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K05, K_K06 

 
nauki fizyczne 
nauki medyczne 
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Treści programowe  

Obowiązki fizyka medycznego. Obrazowanie medyczne z elementami terapii. Serwisowanie aparatów medycznych.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

Programowanie II     
60 

     
60 

 
4 

S_W02, S_U02, S_K03 
 
K_W04, K_U04, K_U09, 
K_U10, K_K06  

 

Treści programowe  

Rozwiązywanie zagadnień algorytmicznych z wykorzystaniem programowania w języku Python. Wybrane metody numeryczne. 
Wprowadzenie do programowania obiektowego. 
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu  

Fizyka promieniowania 
jonizującego 

30   45     75 6,5 S_W01, S_U02, S_K01, 
S_K02, S_K03 
 
K_W01, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_U01, K_U04, 
K_U06, K_K01, K_K05, 
K_K06 

nauki fizyczne 
  

Treści programowe  

Chemiczne podstawy atomowej struktury materii. Masy cząsteczkowe. Masy atomowe. Stała Avogadro. Fizyczne podstawy 
atomowej struktury materii. Ograniczenia modelu atomu Rutherforda-Bohra. Energie wiązania cząsteczek, atomów i jąder 
atomowych.  Ogólne własności jąder atomowych - masy ładunki, rozmiary, izotopy, izobary, izotony izomery, przemiany jader 
atomowych. Promieniowanie elektromagnetyczne atomów. Promieniowanie X, widmo liniowe, promieniowanie charakterystyczne. 
Układ okresowy pierwiastków. Emisja promieniowania elektromagnetycznego przez przyspieszaną cząstkę, mechanizm wytwarzania 
promieniowania X, widmo promieniowania hamowania. Promieniowanie synchrotronowe i promieniowanie Czerenkowa.  
Oddziaływanie ciężkich cząstek naładowanych z materią, transfer energii do ośrodka, zdolność hamująca, zasięg. Oddziaływanie 
elektronów z materią. Oddziaływanie fotonów z materią. Osłabienie wiązek fotonowych, czynniki geometryczne. Rodzaje 
oddziaływań, pochłanianie promieniowania, osłabienie wiązek fotonowych. Rozpraszanie Thomsona, efekt Comptona, rozpraszanie 
Rayleigha, efekt fotoelektryczny, produkcja par. Transfer energii i absorpcja energii w oddziaływaniu fotonów z materią. Rozpady 
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promieniotwórcze. Prawo zaniku promieniotwórczego. Detektory promieniowania jonizującego. Klasyfikacja rozpadów. Rozpady alfa, 
beta, gamma, konwersja wewnętrzna. Rodziny promieniotwórcze, tablica nuklidów. Naturalne i sztuczne źródła promieniowania 
w środowisku, źródła promieniotwórcze dla medycyny, produkcja radionuklidów. Metody aktywacyjne, reakcje jądrowe. Akceleratory 
– podstawowe charakterystyki. Akceleratory do produkcji izotopów promieniotwórczych, kliniczne liniowe akceleratory medyczne. 
Cyklotrony i synchrotrony jako akceleratory dla radioterapii. Promieniowanie jonizujące w diagnostyce i terapii medycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Ochrona radiologiczna 
 

30        30 3 S_W01, S_U02, S_K01, 
S_K02, S_K03  
 
K_W01, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_W14, K_U01, 
K_U04, K_U06, K_U07, 
K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K05, K_K06 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Przykłady typowych zastosowań technik jądrowych oraz związane z nimi potencjalne zagrożenia.  Biologiczne skutki promieniowania 
jonizującego. Efekty napromieniania organizmu, rodzaje uszkodzeń, skutki, napromienianie z zewnątrz i od wewnątrz, działania 
ograniczające skutki napromieniania. Podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego, jednostki. Podstawowe zasady 
ochrony radiologicznej, bezpieczna praca ze źródłami promieniowania, ograniczanie narażenia. Przyrządy dozymetryczne i ich 
kalibracja. Ustawa – Prawo atomowe i akty wykonawcze, podstawowe przepisy międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym przepisy UE. Zezwolenia na działalność w warunkach narażenia, zgłaszanie takiej 
działalności, wyłączenia uprawnienia inspektorów dozoru jądrowego. Organizacja ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej, 
obowiązki i uprawnienia kierownika jednostki, inspektora ochrony radiologicznej i pracowników, prace w warunkach narażenia na 
wzmożone promieniowanie naturalne.  Przygotowanie dokumentów w jednostce organizacyjnej: regulamin pracy, instrukcje pracy, 
rejestry dawek, rejestry źródeł, plan postępowania awaryjnego. Zasady bezpiecznej pracy z zamkniętymi i otwartymi źródłami 
promieniotwórczymi w pracowniach i poza pracowniami. Kontrola narażenia pracowników i ogółu ludności, w tym od promieniowania 
naturalnego. Ogólne informacje o postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi. Podstawowe zasady transportu źródeł i odpadów 
promieniotwórczych. Zdarzenia radiacyjne – klasyfikacja, zakładowy plan postępowania awaryjnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 
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Laboratorium technik 
obrazowania 

   60     60 5 S_W02, S_W03, SU01, 
S_U03, S_K01, S_K02, 
S_K03  
 
K_W04, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_U01, K_U04, 
K_U06, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K05, K_K06 

nauki chemiczne 
nauki medyczne 

 

Treści programowe  

Metody rekonstrukcji tomograficznej ze szczególnym uwzględnieniem metod statystycznych. Modelowanie efektów fizycznych 
w iteracyjnych metodach rekonstrukcji, korekcje osłabienia, odpowiedzi kolimatora, rozproszeń. Metody oceny jakości obrazów 
Detektory półprzewodnikowe w medycynie nuklearnej. Nowe technologie w medycynie nuklearnej: detektory półprzewodnikowe, 
nowe kryształy scyntylacyjne dla SPECT i PET, fotoprzetworniki półprzewodnikowe, nowe dedykowane gamma kamery 
o nietypowych geometriach skanowania; kolimatory typu "multiple pinhole", "slit-slat", "rotating slat". Obrazowanie radioizotopowe 
małych zwierząt.  Symulacja działania gamma kamery i pakietu oprogramowania do rekonstrukcji tomograficznej, Skany fantomów 
geometrycznych i antropomorficznych na gamma kamerze. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e)
/lektorat(y) 

   30     30 3   
 

Treści programowe  

Rozwój wiedzy i umiejętności z dyscypliny niezwiązanej z naukami fizycznymi i chemicznymi lub umiejętności językowych na 
odpowiednim poziomie. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu  

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 375 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2348 
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Rok studiów: trzeci (piszemy słownie) 

Semestr: piąty (piszemy słownie) 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
specjalności 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
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których odnosi się 
przedmiot 
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Obrazowanie 
medyczne 

60        60 5 S_W03  
 
K_W01, K_W06, K_W07, 
K_W11, K_W12, K_U07, 
K_U08, K_K01, K_K06 

nauki fizyczne 
nauki medyczne 
 

Treści programowe  
Zasady tworzenia obrazów w diagnostyce medycznej. Zjawiska fizyczne oraz metody matematyczne, które umożliwiają rekonstrukcję 
obrazów na podstawie pomiarów fizycznych. Szczegóły techniczne wybranej aparatury stosowanej w obrazowaniu medycznym. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Termodynamika 
 

30   30     60 5 Przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności.  
K_W01, K_W12, K_U01, 
K_U02, K_K01 

nauki fizyczne 
 

Treści programowe  
Elementy termodynamiki. Ciepło, praca, energia wewnętrzna, równowaga termiczna, ciepło właściwe, pierwsza zasada 
termodynamiki a przemiany gazowe. Procesy odwracalne i nieodwracalne, cykle termodynamiczne, maszyny cieplne, entropia. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Podstawy anatomii 
i fizjologii człowieka 
 

15   15     30 2,5 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W03, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U04, K_U06, 
K_K01 

nauki biologiczne 
nauki o zdrowiu 
 

Treści programowe  

Anatomia i fizjologia ogólna. Anatomia i fizjologia ośrodkowego układu nerwowego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/ egzamin pisemny  

Metody izotopowe 
i chemia 
radiofarmaceutyków 

30        30 2,5 S_W01, S_U02, S_K01, 
S_K02, S_K03  
 
K_W01, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_W14, K_U01, 
K_U04, K_U06, K_U07, 
K_U11, K_U13, K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K05, 
K_K06 

nauki biologiczne 
nauki chemiczne 

Treści programowe  

Historia i ewolucja metod izotopowych. Otrzymywanie radioizotopów. Emitery gamma. Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu 
(SPECT).. Przegląd i zastosowania podstawowych radiofarmaceutyków opartych na emiterach gamma. Emitery beta. Tomografia 
emisji pozytonu (PET). Radiochemia węgla C11, Fluoru F18 i tlenu O15. Radiofarmaceutyki terapeutyczne Podstawy technologii 
farmaceutycznych. Projektowanie radiofarmaceutyków. Wytwarzanie radiofarmaceutyków. Wytyczne Dobrej Praktyki Wytwarzania. 
Kontrola jakości, metody badań analitycznych i strukturalnych. Regulacje prawne związane z wytwarzaniem, dystrybucją 
i stosowaniem radiofarmaceutyków. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/ egzamin pisemny  

Dozymetria 45   15     60 5 S_W01, S_U02, S_K01, 
S_K02, S_K03 
 
K_W01, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_U01, K_U04, 
K_U06, K_U07, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K05, K_K06  

nauki fizyczne 
 

Treści programowe  

Wielkości dozymetryczne. Dozymetria promieniowania w środowisku. Kontrola narażenia ogółu ludności. Kontrola narażenia 
zawodowego. Pomiary kontrolne i techniczne. Dozymetria w medycynie.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/ egzamin pisemny  

Analiza obrazów    30     30 3 S_W02, S_U02, S_K03 
 
K_W04, K_U04, K_U09, 
K_U10, K_K06  

nauki fizyczne 
 

Treści programowe  

Metody analizy obrazów dwu i trójwymiarowych. Filtrowanie, parametryzacja, segmentacja obrazów.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
  

Pracownia ochrony 
radiologicznej 
 

   30     30 2 S_W01, S_U02, S_K01, 
S_K02, S_K03 
 
K_W01, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_U01, K_U04, 
K_U06, K_U07, K_U11, 

nauki fizyczne 
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K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K05, K_K06 

Treści programowe  

Nauka posługiwania się podstawowymi przyrządami dozymetrycznymi wykorzystywanymi w ochronie radiologicznej i przy pomiarach 
dawek i aktywności w zakładach medycyny nuklearnej i zakładach radioterapii. Dobór przyrządu radiometrycznego w zależności od 
mierzonego rodzaju promieniowania. Identyfikacja mierzonego promieniowania. Pomiar mocy dawki. Wykreślanie izodoz. Pomiar 
widm promieniowania. Pomiar osłabienia promieniowania przez przesłony. Pomiar aktywności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
  

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki/e 
/lektorat(y) 

        40 4   

Treści programowe  

Rozwój wiedzy i umiejętności z dyscypliny niezwiązanej z naukami fizycznymi i chemicznymi lub umiejętności językowych na 
odpowiednim poziomie. 
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu  

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 350 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2348 
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Rok studiów: trzeci (piszemy słownie) 

Semestr: szósty (piszemy słownie) 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
specjalności 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Pracownia 
radiofarmaceutyków 

    60    60 4 S_W01, S_U02, S_K01, 
S_K02, S_K03 
 
K_W01, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_U01, K_U04, 
K_U06, K_U07, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K05, K_K06 

nauki fizyczne 
nauki chemiczne 

Treści programowe  

Kontrola jakości i wytyczne Dobrej Praktyki Wytwarzania. Wytwarzanie radiofarmaceutyków PET. Nowoczesne metody badań 
analitycznych i strukturalnych: chromatografia (TLC, HPLC, GC), spektroskopia (IR i Ramana, UV-VIS, NMR, EPR, MS, 
spektroskopia atomowa, fluorescencyjna), pomiary radiometryczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
  

Pracownia 
promieniotwórczości 
 

    60    60 5 S_W01, S_U02, S_K01, 
S_K02, S_K03  
 
K_W01, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_U01, K_U04, 
K_U06, K_U07, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K05, K_K06 

nauki fizyczne 
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Treści programowe  

Wybór ćwiczeń spośród tematów ilustrujących zjawisko promieniotwórczości. Porównanie różnych metod pomiaru energii 
promieniowania gamma. Analiza aktywacyjna. Badanie zawartości domieszek w stali metodami analizy aktywacyjnej. Badanie 
schematu rozpadu jądra. Pomiar widma energetycznego fragmentów rozszczepienia wywołanego neutronami termicznymi. Pomiar 
energii wiązania deuteronu. Pomiar zasięgu zdolności hamującej i zasięgu cząstek alfa w powietrzu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Proseminarium 
licencjackie 

       30 
prose
minar
ium 

30 2 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02, S_K03 
 
K_W04, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_W14, K_W15,  
K_U01, K_U04, K_U06, 
K_U09, K_U10, K_K01, 
K_K05, K_K06 

nauki fizyczne 
 

Treści programowe  
Prezentacja referatów dotyczące zagadnień związanych z własną pracą licencjacką. Dyskusja dotycząca kwestii merytorycznych 
i sposobu prezentacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Pracownia i praca 
licencjacka, fizyka 
medyczna 

       90 
praco
wnia 
licenc
jacka 

90 10 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02, S_K03 
 
K_W04, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_W14, K_W15,  
K_U01, K_U04, K_U06, 
K_U09, K_U10, K_K01, 
K_K05, K_K06 

nauki fizyczne 
 

Treści programowe  
Opracowanie problemu badawczego związanego z fizyką medyczną pod kierunkiem opiekuna.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Egzamin certyfikacyjny 
z języka angielskiego 
na poziomie B2 

         2 K_U12, K_K05  

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności z dyscypliny niezwiązanej z naukami fizycznymi i chemicznymi lub umiejętności językowych na 
odpowiednim poziomie.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Zespołowe projekty 
studenckie 1 

      30  30 4 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W14, K_W16, K_U10, 
K_U11, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K07 

 

Treści programowe  
Studenci pracują pod opieką osoby zaangażowanej w badania naukowe nad projektem, którego tematyka jest ustalana wspólnie 
z opiekunem projektu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Praktyki zawodowe 
 

       80 
prakt
yka 

80 4 S_U02, S_U03, S_K01, 
S_K03  
 
K_W11, K_W12, K_W13, 
K_W16, K_U01, K_U07, 
K_U09, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K06, K_K07 

 

Treści programowe  
Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku studiów. 
Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą badania naukowe, 
wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. 
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studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o uznanie 
efektów uczenia się osiągniętych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie 
studiów za równoważne z efektami uczenia się przypisanymi do praktyk zawodowych, przedstawiając dokumenty określające zakres 
działań studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki 
merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki 
merytoryczne.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę z praktyk. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 350 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2348 

Uwagi: 
1. W czasie całych studiów wymagane jest co najmniej 9 ECTS w ramach przedmiotów niezwiązanych z programem studiów, 

tzn. przedmiotów spoza dyscyplin nauki fizyczne i nauki chemiczne; w czasie całych studiów wymagane jest także zaliczenie 5 ECTS 
z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych, może być w ramach przedmiotów niezwiązanych z programem 
studiów. 

2. Pierwszy semestr studiów jest wspólny dla wszystkich specjalności. Student zgłasza preferencje wyboru specjalności po pierwszym 
semestrze, szeregując specjalności od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej. Po zakończeniu rekrutacji kierownik jednostki 
dydaktycznej ogłasza limity miejsc na poszczególne specjalności, z zastrzeżeniem, że liczba miejsc na danej specjalności nie może być 
mniejsza jedna czwarta maksimum z dwóch liczb: liczby kandydatów przyjętych na kierunek i limitu rekrutacyjnego na kierunek w danym 
roku akademickim, powiększonego o dwa i zaokrąglonego w górę do liczby naturalnej. Nabór na specjalności jest prowadzony w trybie 
konkursowym po zakończeniu pierwszego semestru. Lista rankingowa studentów jest ustalana według malejącej liczby punktów 
obliczonych jako suma ocen z przedmiotów: Matematyka I, Analiza I, Algebra z geometrią I, Fizyka I pomniejszona o liczbę ocen, przy 
czym brak wystawionej oceny jest traktowany jako ocena niedostateczna. Uwzględniane są preferencje kolejnych studentów z listy 
rankingowej, przy czym po wyczerpaniu limitu miejsc dla danej specjalności nie jest ona brana pod uwagę w odniesieniu do studentów, 
którzy uzyskali mniejszą liczbę punktów niż studenci już zakwalifikowani na tę specjalność. W przypadku osiągnięcia przez dwóch lub 
więcej studentów deklarujących tę samą preferowaną specjalność (z zastrzeżeniem zasady określonej w poprzednim zdaniu) równej liczby 
punktów, takiej że nieprzyjęcie tych studentów pozostawiłoby wolne miejsca na specjalności, a ich przyjęcie spowodowałoby przekroczenie 
limitu przyjęć na specjalność, na specjalność przyjmowani są wszyscy ci studenci. 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 
Specjalność – neuroinformatyka 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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programu studiów 
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Matematyka I 
lub 
Analiza I 
oraz 
Algebra z geometrią 

60 
 
60 
 
30 

  90 
 
60 
 
30 

   30 
ćwicz
enia 
wykła
dowe 

180 
 
120 
 
  60 

14 
 
  9 
 
  5 

przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
K_W04, K_U01, K_K01 

matematyka 

Treści programowe  
Wprowadzenie do podstaw matematyki. Liczby zespolone. Przestrzenie wektorowe. Funkcje elementarne. Granica i ciągłość funkcji 
jednej zmiennej. Różniczkowanie i całkowanie funkcji jednej zmiennej. Ciągi i szeregi. 
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Fizyka I 45   60    15 
ćwicz
enia 
wykła
dowe 

120 9 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W01, K_W09, K_U01, 
K_U02, K_K01 

nauki fizyczne 
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Treści programowe  
Opis ruchu w fizyce. Zasady dynamiki dla prostych i złożonych układów fizycznych. Wprowadzenie do szczególnej teorii względności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Technologie 
informacyjne 
i komunikacyjne 
(wariant A)* 
      lub 
(wariant B) 

30 
 
 
 
 
15 

  45 
 
 
 
 
30 

    75 
 
 
 
 
45 

4 
 
 
 
 
2 

przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W04, K_W14, K_W15, 
K_U05, K_U13, K_U04, 
K_U06 

 

Treści programowe  
Podstawy mechanizmów przechowywania i dystrybucji informacji we współczesnym świecie, rozwijanie umiejętności praktycznych 
związanych z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi. Podstawy programowania w języku wysokiego poziomu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wariant A - egzamin ustny/egzamin pisemny 
Wariant B – zaliczenie na ocenę 

Podstawy chemii 
z elementami 
biochemii** 
 
 

30        30 2 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W02, K_W06, K_W07, 
K_W12, K_U03, K_U07, 
K_U11 

nauki chemiczne 

Treści programowe  
Wybrane zagadnienia chemii ogólnej, strukturalnej, organicznej i bioorganicznej: budowa materii, reakcje chemiczne, reaktywność, 
związki organiczne, elementy chemii bioorganicznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

4        4 0,5 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
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K_W13, K_U06, K_K06 

Treści programowe  
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W14, K_W15, K_U09, 
K_K04, K_K07 

 

Treści programowe  Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 
 

Wychowanie fizyczne         30 0   

Treści programowe  Rozwój kultury fizycznej studenta.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

*Przedmiot zalecany. Osoby umiejące programować w języku Python mogą wybrać wariant B przedmiot Technologie informacyjne 
i komunikacyjne (wykład 30h + ćwiczenia 30h za 2 ECTS) 
**Przedmioty zalecane. Można wybrać przedmioty: Chemia ogólna, Wstęp do biofizyki, Praktikum z chemii ogólnej  

*** Jeśli wybór przedmiotów prowadzi do uzyskania mniej niż 30 ECTS w pierwszym semestrze, po wyborze specjalności student 
ustala indywidualnie z opiekunem specjalności przedmioty pozwalające na zrealizowanie 60 ECTS w ciągu pierwszego roku, 
uzupełniające kompetencje lub rozszerzające zainteresowania studenta. 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 443 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2328 
 
 
 
Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 
Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
specjalności 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 
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dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Matematyka II 
lub 
Analiza II 
oraz  
Algebra z geometrią II 

90 
 
60 
 
30 

  90 
 
60 
 
30 

    180 
 
120 
 
  60 
 

14 
 
  9 
 
  5 

przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W04, K_U01, K_K01 

matematyka 

Treści programowe  
Różniczkowanie i całkowanie w przestrzeniach wielowymiarowych. Geometria wielowymiarowa. Rozwiązywanie układów równań 
różniczkowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  

Fizyka II 
 

45   60    15 
ćwicz
enia 

120 9 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności  

nauki fizyczne 
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wykła
dowe 

K_W01, K_W09, K_U01, 
K_U02, K_K01 

Treści programowe  Podstawowe informacje z dziedziny elektryczności i magnetyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem równań Maxwella.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  
  

Pracownia wstępna     40    40 3 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności  
 
K_W08, K_W11, K_U02, 
K_U04, K_U09, K_K02, 
K_K03, K_K04 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Zastosowanie pojęcia niepewności pomiaru w praktyce laboratoryjnej. Podstawowe doświadczenia z różnych działów fizyki.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Wnioskowanie 
statystyczne 

30   30     60 4 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności  
K_W04, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01 

matematyka 
 

Treści programowe  Podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Testowanie hipotez. Podstawowe narzędzia w statystyce.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  
  

Wychowanie fizyczne         30 0   
 

Treści programowe  Rozwój kultury fizycznej studenta.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 430 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 

 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
specjalności 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Matematyka III 
lub 
Analiza III 

60 
 
 
60 
 

  60 
 
 
60 

    120 
 
 
120 

9 
 
 
9 

przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności  
K_W04, K_U01, K_K01 

matematyka 

Treści programowe  
Elementy geometrii różniczkowej, Analiza zespolona, Elementy teorii dystrybucji, transformata Fouriera.   
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  
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Fizyka III 45   45     90 7 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W01, K_W09, K_U01, 
K_U02, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Drgania prostych układów fizycznych oraz podstawowe własności fal rozchodzących się w ośrodkach sprężystych i fal 
elektromagnetycznych. 
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  

Biologia komórki 30        30 2 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W03, K_W05, K_W10, 
K_W12, K_U07, K_K01 

nauki biologiczne 

Treści programowe  

Podstawowa wiedza dotycząca biologii komórki. Skład, struktura, funkcje komórek oraz procesy w nich zachodzące.  
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  

Programowanie II    60     60 4 S_W02, S_U02, S_K03 
 
K_W04, K_U04, K_U09, 
K_U10, 
K_K06   

informatyka 

Treści programowe  

Rozwiązywanie zagadnień algorytmicznych z wykorzystaniem programowania w języku Python. Wybrane metody numeryczne. 
Wprowadzenie do programowania obiektowego. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Analiza sygnałów 
 

30   30     60 4 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_U01, S_U03, 
S_K01, S_K03 
 
K_W04, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U04, K_U06, K_K01, 
K_K06  

nauki fizyczne 
 

Treści programowe  

Analiza fourierowska, estymacja widma sygnału, zastosowanie do EEG i interfejsu mózg-komputer. 
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Histologia  15   15     30 2,5 S_W03 
 
K_W03, K_W05, K_W11, 
K_W12, K_U07, K_U08, 
K_K01  

nauki biologiczne 

Treści programowe  

Przegląd oraz podstaw analizy i identyfikacji tkanek ludzkich. 
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Wychowanie fizyczne         30 0   
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Treści programowe  

Rozwój kultury fizycznej studenta. 
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki/e 
lektorat(y) 

   50     50 3   

Treści programowe  

Rozwój wiedzy i umiejętności z dyscypliny niezwiązanej z naukami fizycznymi i chemicznymi lub umiejętności językowych na 
odpowiednim poziomie. 
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu  

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 470 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2328 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Pracownia fizyczna 
i elektroniczna 

 
15 

    
45 

    
60 

 
5 

S_W01, S_U02, S_K03
  
K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U01, K_U04, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K06 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Budowa i zasada działania podstawowych urządzeń elektronicznych (generator impulsów, oscyloskop) i obwodów elektronicznych 
złożonych z dyskretnych i zintegrowanych układów analogowych i cyfrowych. 
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

Programowanie 
zespołowe 

    
60 

     
60 

 
4,5 

S_W02, S_U02, S_K03 
 
K_W04, K_U04, K_U06, 
K_U09, K_U10, K_U13, 
K_K06   

informatyka 

Treści programowe  

Zespołowa praca nad projektami z wykorzystaniem najnowszych technik wspierania programowania zespołowego i systemów 
kontroli wersji. Przedmiot zalicza zespołowy projekt studencki. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

 
Pracownia sygnałów 
bioelektrycznych 

    
 

 
60 

    
60 

 
5 

S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02, 
S_K03 
 
K_W04, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U04, 
K_U06, K_U07, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K05, 
K_K06  

nauki fizyczne 
nauki o zdrowiu 

Treści programowe  

Metody rejestracji sygnałów bioelektrycznych, które  powstają w ciele człowieka, zakłócenia rejestracji oraz metody ich eliminowania. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Sygnały bioelektryczne 15        15 2 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_U02, S_K01, 
S_K02, S_K03 
 
K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U10, 
K_K01, K_K05, K_K06 

nauki fizyczne 
nauki o zdrowiu 

Treści programowe  

Biofizyka komórki – błona komórkowa, transport przez błony. Potencjał spoczynkowy i potencjał czynnościowy w komórce nerwowej. 
Przewodzenie impulsów nerwowych. Synapsy. Autonomiczny układ nerwowy. Gruczoły potowe. Reakcja skórno-galwaniczna - 
sygnał GSR. Wykrywacz kłamstw. Biofizyka układu krążenia. Biofizyka tkanki mięśniowej. Generacja i rejestracja sygnału EEG. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny/egzamin pisemny 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki/e 
lektorat(y) 

        80 8   

Treści programowe  

Rozwój wiedzy i umiejętności z dyscypliny niezwiązanej z naukami fizycznymi i chemicznymi lub umiejętności językowych na 
odpowiednim poziomie. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu  

Zespołowe projekty 
studenckie 1 

      30  30 4 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W14, K_W16, K_U10, 
K_U11, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K07  

 

Treści programowe  
Studenci pracują pod opieką osoby zaangażowanej w badania naukowe nad projektem, którego tematyka jest ustalana wspólnie 
z  opiekunem projektu.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 28,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 305 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
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Rok studiów: trzeci (piszemy słownie) 

Semestr: piąty (piszemy słownie) 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 Symbole efektów 
uczenia się dla 
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których odnosi się 
przedmiot 
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Obrazowanie 
medyczne 

60        60 5 S_W03  
 
K_W01, K_W04, K_W06, 
K_W07, K_W11, K_W12, 
K_U07, K_U08, K_K01, 
K_K06 

nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści programowe  
Zasady tworzenia obrazów w diagnostyce medycznej. Zjawiska fizyczne oraz metody matematyczne, które umożliwiają rekonstrukcję 
obrazów na podstawie pomiarów fizycznych. Szczegóły techniczne wybranej aparatury stosowanej w obrazowaniu medycznym. 
   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  

Termodynamika 
 

30   30     60 5 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W01, K_W12, K_U01, 
K_U02, K_K01 

nauki fizyczne 
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Treści programowe  

Elementy termodynamiki. Ciepło, praca, energia wewnętrzna, równowaga termiczna, ciepło właściwe, pierwsza zasada 
termodynamiki a przemiany gazowe. Procesy odwracalne i nieodwracalne, cykle termodynamiczne, maszyny cieplne, entropia.
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Podstawy anatomii 
i fizjologii człowieka 
 

15   15     30 3 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W03, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U04, K_U06, 
K_K01 

nauki biologiczne 
nauki o zdrowiu 
 

Treści programowe  

Anatomia i fizjologia ogólna. Anatomia i fizjologia ośrodkowego układu nerwowego.  
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Pracownia EEG     120    120 9 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02, 
S_K03 
 
K_W04, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U04, 
K_U06, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K05, K_K06
  

nauki fizyczne 
nauki o zdrowiu 
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Treści programowe  

Metodami rejestracji sygnału EEG, czyli czynności elektrycznej mózgu obserwowanej na powierzchni głowy. Budowa i parametry 
aparatury pomiarowej. Zakłócenia towarzyszące rejestracji sygnału EEG oraz metody ich eliminacji. Klasyczne eksperymenty 
z wykorzystaniem EEG. 
Możliwość zaliczenia zespołowego projektu studenckiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Uczenie maszynowe 30   30     60 6 S_W02, S_U02, S_K03 
 
K_W04, K_U04, K_U09, 
K_U10, K_K06  

matematyka 
informatyka 
 

Treści programowe  

Regresja liniowa i metoda najmniejszych kwadratów. Klasyfikacja i regresja logistyczna. Algorytmy generatywna. Maszyny wektorów 
wspierających. Sieci neuronowe liniowe. Perceptron Rosenblatta. Nieliniowości różniczkowalne i metoda wstecznej propagacji błędu. 
Głębokie sieci neuronowe. Uczenie bez nadzoru. Uczenie ze wzmocnieniem  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Analiza obrazów    30     30 3 S_W02, S_U02, S_K03 
 
K_W04, K_U04, K_U09, 
K_U10, K_K06  

nauki fizyczne 
 

Treści programowe  Metody analizy obrazów dwu i trójwymiarowych. Filtrowanie, parametryzacja, segmentacja obrazów.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2328 
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Rok studiów: trzeci (piszemy słownie) 

Semestr: szósty (piszemy słownie) 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Laboratorium EEG     90    90 8 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02, 
S_K03 
 
K_W01, K_W04, K_W08, 
K_W09, K_W10, K_W11, 
K_W12, K_U01, K_U02, 
K_U04, K_U06, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K05, 
K_K06  

nauki fizyczne 
nauki o zdrowiu 

Treści programowe  
Rozwój umiejętności praktycznego badania sygnału EEG. Interfejsy mózg–komputer oparte na paradygmatach SSVEP i P300. 
Zaawansowane metody analizy danych EEG. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Neurobiologia 30        30 3 S_W01, S_W03, S_W04, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02, S_K03 
 

nauki biologiczne 
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K_W04, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U04, 
K_U06, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K05, K_K06 

Treści programowe  

Poziomy organizacji układu nerwowego. Zjawiska elektryczne w układzie nerwowym. Podstawy teorii zmysłów. Czucie somatyczne 
i głębokie. Zmysł słuchu. Zmysł wzroku. Kontrola ruchu. Podstawy teorii emocji. Podstawy teorii uczenia się i pamięci. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny/egzamin pisemny 

Proseminarium 
licencjackie 

       30 
prose
minar
ium 

30 2 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02, S_K03 
 
K_W04, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K04, 
K_K05, K_K06 

nauki fizyczne 
 

Treści programowe  
Prezentacja referatów dotyczące zagadnień związanych z własną pracą licencjacką. Dyskusja dotycząca kwestii merytorycznych 
i sposobu prezentacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Pracownia i praca 
licencjacka, 
Neuroinformatyka 

        90 10 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02, 
S_K03  
 
K_W01, K_W04, K_W08, 
K_W09, K_W10, K_W11, 

nauki fizyczne 
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K_W12, K_W13, K_W14, 
K_W15, K_U01, K_U02, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_U11, K_K01, 
K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06 

Treści programowe  
Opracowanie problemu badawczego związanego z neuroinformatyką pod kierunkiem opiekuna. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Praktyki zawodowe        80 
prakt
yki 

80 4 S_U02, S_U03, S_K01, 
S_K03 
 
K_W11, K_W12, K_W13, 
K_W16, K_U01, K_U07, 
K_U09, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K06, K_K07 

 

Treści programowe  

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku studiów. 
Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą badania naukowe, 
wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan 
ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o uznanie 
efektów uczenia się osiągniętych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie 
studiów za równoważne z efektami uczenia się przypisanymi do praktyk zawodowych, przedstawiając dokumenty określające zakres 
działań studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki 
merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki 
merytoryczne.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę z praktyk. 
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Egzamin certyfikacyjny 
z języka angielskiego 
na poziomie B2 

         2 K_U12, K_K05  

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności z dyscypliny niezwiązanej z naukami fizycznymi i chemicznymi lub umiejętności językowych na 
odpowiednim poziomie.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 320 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2328 

 

Uwagi: 
1. W czasie całych studiów wymagane jest co najmniej 9 ECTS w ramach przedmiotów niezwiązanych z programem studiów, tzn. 

przedmiotów spoza dyscyplin nauki fizyczne i nauki chemiczne; w czasie całych studiów wymagane jest także zaliczenie 5 ECTS 
z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych, może być w ramach przedmiotów niezwiązanych z programem 
studiów. 

2. Pierwszy semestr studiów jest wspólny dla wszystkich specjalności. Student zgłasza preferencje wyboru specjalności po pierwszym 
semestrze, szeregując specjalności od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej. Po zakończeniu rekrutacji kierownik jednostki 
dydaktycznej ogłasza limity miejsc na poszczególne specjalności, z zastrzeżeniem, że liczba miejsc na danej specjalności nie może być 
mniejsza jedna czwarta maksimum z dwóch liczb: liczby kandydatów przyjętych na kierunek i limitu rekrutacyjnego na kierunek w danym 
roku akademickim, powiększonego o dwa i zaokrąglonego w górę do liczby naturalnej. Nabór na specjalności jest prowadzony w trybie 
konkursowym po zakończeniu pierwszego semestru. Lista rankingowa studentów jest ustalana według malejącej liczby punktów 
obliczonych jako suma ocen z przedmiotów: Matematyka I, Analiza I, Algebra z geometrią I, Fizyka I pomniejszona o liczbę ocen, przy 
czym brak wystawionej oceny jest traktowany jako ocena niedostateczna. Uwzględniane są preferencje kolejnych studentów z listy 
rankingowej, przy czym po wyczerpaniu limitu miejsc dla danej specjalności nie jest ona brana pod uwagę w odniesieniu do studentów, 
którzy uzyskali mniejszą liczbę punktów niż studenci już zakwalifikowani na tę specjalność. W przypadku osiągnięcia przez dwóch lub 
więcej studentów deklarujących tę samą preferowaną specjalność (z zastrzeżeniem zasady określonej w poprzednim zdaniu) równej liczby 
punktów, takiej że nieprzyjęcie tych studentów pozostawiłoby wolne miejsca na specjalności, a ich przyjęcie spowodowałoby przekroczenie 
limitu przyjęć na specjalność, na specjalność przyjmowani są wszyscy ci studenci. 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność – projektowanie molekularne i bioinformatyka 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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specjalności 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Matematyka I 
lub 
Analiza I 
oraz 
Algebra z geometrią 

60 
 
60 
 
30 

  90 
 
60 
 
30 

   30 
ćwicz
enia 
wykła
dowe 

180 
 
120 
 
  60 

14 
 
  9 
 
  5 

przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
K_W04, K_U01, K_K01 

matematyka 

Treści programowe  
Wprowadzenie do podstaw matematyki. Liczby zespolone. Przestrzenie wektorowe. Funkcje elementarne. Granica i ciągłość funkcji 
jednej zmiennej. Różniczkowanie i całkowanie funkcji jednej zmiennej. Ciągi i szeregi. 
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Fizyka I 45   60    15 
ćwicz
enia 
wykła
dowe 

120 9 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W01, K_W09, K_U01, 
K_U02, K_K01 

nauki fizyczne 
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Treści programowe  

Opis ruchu w fizyce. Zasady dynamiki dla prostych i złożonych układów fizycznych. Wprowadzenie do szczególnej teorii względności. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Technologie 
informacyjne 
i komunikacyjne 
(wariant A) 
      lub 
(wariant B)* 

30 
 
 
 
 
15 

  45 
 
 
 
 
30 

    75 
 
 
 
 
45 

4 
 
 
 
 
2 

przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W04, K_W14, K_W15, 
K_U05, K_U13, K_U04, 
K_U06 

 

Treści programowe  

Podstawy mechanizmów przechowywania i dystrybucji informacji we współczesnym świecie, rozwijanie umiejętności praktycznych 
związanych z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi. Podstawy programowania w języku wysokiego poziomu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wariant A - egzamin ustny/egzamin pisemny 
Wariant B – zaliczenie na ocenę 

Podstawy chemii z 
elementami 
biochemii** 
 

30        30 2 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W02, K_W06, K_W07, 
K_W12, K_U03, K_U07, 
K_U11 

nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wybrane zagadnienia chemii ogólnej, strukturalnej, organicznej i bioorganicznej: budowa materii, reakcje chemiczne, reaktywność, 
związki organiczne, elementy chemii bioorganicznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 
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Szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

4        4 0,5 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W13, K_U06, K_K06 

 

Treści programowe  

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W14, K_W15, K_U09, 
K_K04, K_K07 

 

Treści programowe  

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 
 

Wychowanie fizyczne         30 0   

Treści programowe  

Rozwój kultury fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 
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* Przedmiot zalecany; osoby umiejące programować w języku Python mogą wybrać przedmiot Technologie informacyjne 
i komunikacyjne (wykład 15h + ćwiczenia 30h za 2 ECTS) 
** Przedmiot zalecany; można wybrać przedmioty: Chemia ogólna, Wstęp do biofizyki, Praktikum z chemii ogólnej 
*** Jeśli wybór przedmiotów prowadzi do uzyskania mniej niż 30 ECTS w pierwszym semestrze, po wyborze specjalności student 
ustala indywidualnie z opiekunem specjalności przedmioty pozwalające na zrealizowanie 60 ECTS w ciągu pierwszego roku, 
uzupełniające kompetencje lub rozszerzające zainteresowania studenta. 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 443 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2453 
 
 
Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 
Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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 Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Matematyka II 
lub 
Analiza II 
oraz  
Algebra z geometrią II 

90 
 
60 
 
30 

  90 
 
60 
 
30 

    180 
 
120 
 
  60 
 

14 
 
  9 
 
  5 

przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W04, K_U01, K_K01 

matematyka 

Treści programowe  
Różniczkowanie i całkowanie w przestrzeniach wielowymiarowych. Geometria wielowymiarowa. Rozwiązywanie układów równań 
różniczkowych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  

Fizyka II 
 

45   60    15 
ćwicz
enia 
wykła
dowe 

120 9 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności  
K_W01, K_W09, K_U01, 
K_U02, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Podstawowe informacje z dziedziny elektryczności i magnetyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem równań Maxwella.  
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  

Pracownia wstępna     40    40 3 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W08, K_W11, K_U02, 
K_U04, K_U09, K_K02, 
K_K03, K_K04 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Zastosowanie pojęcia niepewności pomiaru w praktyce laboratoryjnej. Podstawowe doświadczenia z różnych działów fizyki.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Wnioskowanie 
statystyczne 

30   20     60 4 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W04, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01 

matematyka 



57 
 

Treści programowe  
Podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Testowanie hipotez. Podstawowe narzędzia w statystyce.  
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 400 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2453 

 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
specjalności 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Matematyka III 
lub 
Analiza III 

60 
 
 
60 
 

  60 
 
 
60 

    120 
 
 
120 

9 
 
 
9 

przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności  
K_W04, K_U01, K_K01 

matematyka 

Treści programowe  
Elementy geometrii różniczkowej, Analiza zespolona, Elementy teorii dystrybucji, transformata Fouriera.   
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  

Fizyka III 45   45     90 7 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W01, K_W09, K_U01, 
K_U02, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Drgania prostych układów fizycznych oraz podstawowe własności fal rozchodzących się w ośrodkach sprężystych i fal 
elektromagnetycznych. 
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  

Wstęp do mechaniki 
kwantowej układów 
molekularnych 
 

45   45     90 6 S_W01, S_U01, S_K01 
 
K_W01, K_W06, K_W07, 
K_W08, K_W12, K_U01, 
K_U02, K_U07, K_K01  

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Funkcja falowa i równanie Schrodingera. Postulaty mechaniki kwantowej. Cząstka swobodna. Cząstka w studni potencjału. Bariera 
potencjału; efekt tunelowy. Oscylator harmoniczny. Sztywny rotator. Atom wodoru. Rachunek zaburzeń – podstawy. Metoda 
wariacyjna – podstawy. Spin i symetria wieloelektronowej funkcji falowej. Przybliżenie jednoelektronowe; konfiguracje elektronowe 
atomów. Metoda pola samouzgodnionego. Korelacja elektronów. Rozdzielenie ruchu jąder i elektronów w cząsteczkach; przybliżenie 
adiabatyczne i przybliżenie Borna-Oppenheimera. Teoria orbitali molekularnych. Molekuły wieloatomowe. Układy sprzężonych 
wiązań podwójnych, metoda Huckla. Oddziaływania międzycząsteczkowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  

Wstęp do 
programowania (dla 
PM) 

30   30     60 3,5 S_W03, S_U03, S_K01, 
S_K03 
 

informatyka 
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K_W04, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K06  

Treści programowe  

Algorytmy. Podstawowe konstrukcje programistyczne w języku Python. Przykłady prostych algorytmów. Struktury danych. 
Rekurencja. Wybrane sposoby konstruowania algorytmów. Wprowadzenie do obliczeń numerycznych. Elementy programowania 
funkcyjnego 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Termodynamika 
z elementami fizyki 
statystycznej 

45   45     90 6 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W01, K_W12, K_U01, 
K_U02, K_K01  

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Wykład z pokazami. Opis układu termodynamicznego. Równowaga termodynamiczna w opisie statystycznym. Statystyki kwantowe. 
Temperatura empiryczna i własności ciał fizycznych zależne od temperatury. Międzynarodowa skala temperatur. Równanie stanu 
układu. Pierwsza zasada termodynamiki. Ciepło molowe i ciepło przemian fazowych. Maszyny cieplne. Entropia. Druga zasada 
termodynamiki. Zagadnienia transportu. Niskie temperatury. Trzecia zasada termodynamiki. Termodynamiczne parametry układu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 450 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2453 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
specjalności 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Biologia molekularna 
z genetyką cz.I 

 
30 

    
 

    
30 

 
2 

 
S_W02, S_K01, S_K03 
 
K_W03, K_W05, K_W12, 
K_U07, K_K01, K_K02, 
K_K06  

 
nauki biologiczne 

Treści programowe  

Pojęcie genomu. Genomika, proteomika, transkryptomika, interaktomika, metabolomika, bioinformatyka, biologia systemów. 
Struktura DNA. Mechanizmy replikacji genomu prokariotycznego i eukariotycznego. Inicjacja, elongacja i terminacja transkrypcji i ich 
regulacja u prokariota i eukariota. Regulacja ekspresji genu. Mechanizmy biosyntezy białka. Mechanizmy enzymatycznej degradacji 
RNA. Regulacja ekspresji genu z udziałem niekodujących cząsteczek RNA. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

 
Matematyka konkretna 

 
30 

   
30 

 
 

    
60 

 
3 

 
S_W03, S_U03, S_K01 
 
K_W04, K_W09, K_W10, 
K_K01  

 
matematyka 

Treści programowe  

Zagadnie zliczania obiektów. Rekurencje. Rachunek różnicowy i sumowanie. Rozwiązywanie wybranych równań różnicowych. 
Twierdzenie o rekursji uniwersalnej. Elementy kombinatoryki. Metoda funkcji tworzącej, liczby Catalana. Wstęp do teorii grafów. 
Wybrane zagadnienia rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Łańcuchy Markowa. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Język programowania 
wysokiego poziomu 

30   30     60 5 S_W03, S_U03, S_K01 
 
K_W04, K_W09, K_W10, 
K_K01 

informatyka  

Treści programowe  Wprowadzenie do środowiska Mathematica i/lub języka R.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Wychowanie fizyczne 
 

        30 0   

Treści programowe  
Rozwój kultury fizycznej studenta. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie 

Chemia organiczna i 
bioorganiczna 
 

30   30     60 5 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02, S_K03 
 
K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K05, K_K06 

nauki chemiczne 
nauki biologiczne 

 

Treści programowe  
Metody syntezy, oczyszczania, badania właściwości oraz zastosowań naturalnych związków chemicznych oraz ich syntetycznych 
analogów pełniących kluczowe rola w funkcjonowaniu organizmów żywych i komórek  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 
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Techniki 
programowania 

30   30     60 5,5 S_W03, S_U03, S_K01 
 
K_W04, K_W09, K_W10, 
K_K01  

informatyka 
 
 

Treści programowe  

Algorytmy. Poprawność. Złożoność obliczeniowa. Sortowanie i statystyki pozycyjne. Stosy i kolejki. Drzewa. Wyszukiwanie binarne. 
Kolejki priorytetowe. Kopce dwumianowe. Kopce Fibonacciego. Programowanie dynamiczne. Programowanie zachłanne. Strategia 
“dziel i zwyciężaj”. Rekurencja. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Praktyki zawodowe        80 
prakt
yki 

80 4 S_U02, S_U03, S_K01, 
S_K03 
 
K_W11, K_W12, K_W13, 
K_W16, K_U01, K_U07, 
K_U09, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K06, K_K07 

 

Treści programowe  

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku studiów. 
Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą badania naukowe, 
wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan 
ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o uznanie 
efektów uczenia się osiągniętych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie 
studiów za równoważne z efektami uczenia się przypisanymi do praktyk zawodowych, przedstawiając dokumenty określające zakres 
działań studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki 
merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki 
merytoryczne.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę z praktyk. 

Wstęp do modelowania 
molekularnego 

30   30     60 4 S_W02, S_W03, S_U01, 
S_U03, S_K01 
 

nauki biologiczne 
nauki chemiczne 
nauki fizyczne 
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i obliczeniowej biologii 
molekularnej 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_U01, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K02 

Treści programowe  

Podstawy teoretyczne mechanicznego modelu układów molekularnych. Oddziaływania atomów w układach molekularnych. 
Mechanika molekularna. Wybrane, globalne metody poszukiwania minimum energii potencjalnej. Zasada najmniejszego działania. 
Algorytmiczne podstawy dynamiki molekularnej. Metody Monte Carlo w dynamice molekularnej. Zastosowania w fizyce statystycznej. 
Elementy molekularnej mechaniki kwantowej 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 
  

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 28,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 440 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2453 
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Rok studiów: trzeci (piszemy słownie) 

Semestr: piąty (piszemy słownie) 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 Symbole efektów 
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specjalności 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
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dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Bazy danych i usługi 
sieciowe 

30   30     60 5 S_W03, S_U03, S_K01 
 
K_W04, K_U09, K_U10, 
K_U13, K_K01 

informatyka 
 

Treści programowe  
Wstęp do problematyki baz danych. Model relacyjny. Algebra relacji. SQL. Sieci komputerowe. Wstęp do usług sieciowych. PHP, 
XML, RPC, AJAX. Bezpieczeństwo. Bioinformatyczne bazy danych i usługi sieciowe, chmury obliczeniowe. Komputery dużej mocy, 
gridy obliczeniowe 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny/egzamin pisemny  

Modelowanie 
molekularne 
i obliczeniowa biologia 
strukturalna cz. I 

30   60     90 6 S_W02, S_W03, S_U01, 
S_U03, S_K01 
 
K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_U01, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K02 

nauki fizyczne 
nauki biologiczne 
 

Treści programowe  

Przegląd podstawowych metod analizy sekwencji i struktury białek. Przewidywanie struktury białek metodami homologicznego 
modelowania. Podstawy metod mechaniki i dynamiki molekularnej oraz ich zastosowań w badaniach struktury i dynamiki 
z wykorzystaniem popularnych  pakietów molekularnego modelowania. Fizyka oddziaływań białek z niskocząsteczkowymi ligandami. 
Wykorzystanie wybranego, popularnego pakietu modelowania w procesach dockingu.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Struktura i funkcje 
makrocząsteczek 
biologicznych 

30   15     45 4 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W03, K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W12, K_U07, 
K_U08, K_K01, K_K02, 
K_K06 

nauki biologiczne 
nauki fizyczne 
 

Treści programowe  

Fizyczne podstawy struktur makrocząsteczek oraz oddziaływań wewnątrz- i między-cząsteczkowych. Metody badania struktur               
i dynamiki biopolimerów. Kwasy nukleinowe DNA i RNA. Białka globularne, włókniste i błonowe. Budowa i dynamika błon 
biologicznych. Polisacharydy jako materiał zapasowy i budulcowy. Kompleksy biomolekularne. Wybrane zastosowania biofizyki 
molekularnej w biotechnologii i medycynie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/ egzamin pisemny  

Biochemia 45        45 3 S_W02, S_U02, K_K01 
 
K_W02, K_W03, K_W06, 
K_W07, K_W09, K_W12, 
K_U03, K_U07, K_U08, 
K_K01  

nauki biologiczne 
nauki chemiczne 

Treści programowe  
Białka. Enzymy..Metabolizm białek. Kwasy nukleinowe. Węglowodany.  
Lipidy. Utlenianie biologiczne. Fotosynteza. Biochemia organelli komórkowych. Współzależności metaboliczne.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/ egzamin pisemny  

Projektowanie 
i projektowanie 
obiektowe 

30   30     60 4 S_W03, S_U03, K_K01 
  

nauki biologiczne 
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Treści programowe  

Obiektowe modelowanie dziedziny. Projektowanie obiektowe. Programowanie obiektowe w języku Python Tworzenie obiektów. 
Metody. Wyjątki. Obiektowe rozwiązania wybranych problemów. Porównanie języka Python z innymi językami. Wewnętrzne 
mechanizmy realizacji obiektowości z języku Python 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/ egzamin pisemny  

Proseminarium 
licencjackie 
projektowania 
molekularnego 

       30 
prose
minar
ium 

30 2 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02, S_K03 
 
K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_09, K_U10, 
K_K01, K_K05, K06  

nauki fizyczne 
 

Treści programowe  
Prezentacja referatów dotyczących zagadnień związanych z własną pracą licencjacką. Dyskusja dotycząca kwestii merytorycznych 
i sposobu prezentacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

Wstęp do 
bioinformatyki cz. I 

30  60      90 5 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02, S_K03 
 
K_W04, K_U09, K_U10, 
K_U13, K_K01  

nauki biologiczne 
informatyka 
 

Treści programowe  

Bazy danych dla biologii molekularnej i biotechnologii, przegląd, współzależności, bazy relacyjne. Podstawowe operacje na jednej 
sekwencji nukleotydowej. Porównywanie dwu sekwencji. Przeszukiwanie baz danych sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych 
przy użyciu sekwencji jako zapytań. Porównywanie wielu sekwencji. Ewolucja molekularna. Analiza rodzin białek, reprezentacje. 
Motywy sekwencji związane z funkcją. Motywy rodzin białek, sygnały segregacji do przedziałów komórki, sekwencje kontrolujące 
ekspresję genów. Metody sekwencjonowania i składania genomów. Odróżnianie kodujących i niekodujących sekwecji DNA (metody 
ab initio i oparte na homologii). Adnotacja genomów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/ egzamin pisemny  
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 420 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2453 

 

Rok studiów: trzeci (piszemy słownie) 

Semestr: szósty (piszemy słownie) 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki/e/ 
lektorat(y) 

       90 90 9   

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności z dyscypliny niezwiązanej z naukami fizycznymi i chemicznymi lub umiejętności językowych na 
odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu  

Wstęp do 
bioinformatyki cz. II 

15   45     60 6 S_W03, S_U03, S_K01 
 
K_W04, K_U09, K_U10, 
K_U13, K_K01  

nauki biologiczne 
 

Treści programowe  

Przegląd podstawowych baz danych, algorytmów i narzędzi informatycznych  służących do operacji na sekwencjach nukleotydowych 
i białkowych. Zaawansowane metody porównywania jednej oraz wielu sekwencji z elementami ewolucji molekularnej. Analiza, 
porównywanie i adnotacja sekwencji genomowych.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny/egzamin pisemny 

Pracownia i praca 
licencjacka, 
projektowanie 
molekularne 

       90 
praco
wnia 
licenc
jacka 

90 10 K_W04, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_W11, K_W12, 
K_U01, K_U02, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K04, 
K_K05, K_K06  

nauki fizyczne 
 

Treści programowe  Opracowanie problemu badawczego związanego z projektowaniem molekularnym lub bioinformatyką pod kierunkiem opiekuna. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Egzamin certyfikacyjny 
z języka angielskiego 
na poziomie B2 

         2 K_U12, K_K05  

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności z dyscypliny niezwiązanej z naukami fizycznymi i chemicznymi lub umiejętności językowych na 
odpowiednim poziomie.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Zespołowe projekty 
studenckie 1 

      30  30 4 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W14, K_W16, K_U10, 
K_U11, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K07 

 

Treści programowe  
Studenci pracują pod opieką osoby zaangażowanej w badania naukowe nad projektem, którego tematyka jest ustalana wspólnie 
z opiekunem projektu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 
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Wychowanie fizyczne         30 0   

Treści programowe  Rozwój kultury fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2453 

Uwagi: 
1. W czasie całych studiów wymagane jest co najmniej 9 ECTS w ramach przedmiotów niezwiązanych z programem studiów, 

tzn. przedmiotów spoza dyscyplin nauki fizyczne i nauki chemiczne; w czasie całych studiów wymagane jest także zaliczenie 5 ECTS 
z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych, może być w ramach przedmiotów niezwiązanych z programem 
studiów. 

2. Pierwszy semestr studiów jest wspólny dla wszystkich specjalności. Student zgłasza preferencje wyboru specjalności po pierwszym 
semestrze, szeregując specjalności od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej. Po zakończeniu rekrutacji kierownik jednostki 
dydaktycznej ogłasza limity miejsc na poszczególne specjalności, z zastrzeżeniem, że liczba miejsc na danej specjalności nie może być 
mniejsza jedna czwarta maksimum z dwóch liczb: liczby kandydatów przyjętych na kierunek i limitu rekrutacyjnego na kierunek w danym 
roku akademickim, powiększonego o dwa i zaokrąglonego w górę do liczby naturalnej. Nabór na specjalności jest prowadzony w trybie 
konkursowym po zakończeniu pierwszego semestru. Lista rankingowa studentów jest ustalana według malejącej liczby punktów 
obliczonych jako suma ocen z przedmiotów: Matematyka I, Analiza I, Algebra z geometrią I, Fizyka I pomniejszona o liczbę ocen, przy 
czym brak wystawionej oceny jest traktowany jako ocena niedostateczna. Uwzględniane są preferencje kolejnych studentów z listy 
rankingowej, przy czym po wyczerpaniu limitu miejsc dla danej specjalności nie jest ona brana pod uwagę w odniesieniu do studentów, 
którzy uzyskali mniejszą liczbę punktów niż studenci już zakwalifikowani na tę specjalność. W przypadku osiągnięcia przez dwóch lub 
więcej studentów deklarujących tę samą preferowaną specjalność (z zastrzeżeniem zasady określonej w poprzednim zdaniu) równej liczby 
punktów, takiej że nieprzyjęcie tych studentów pozostawiłoby wolne miejsca na specjalności, a ich przyjęcie spowodowałoby przekroczenie 
limitu przyjęć na specjalność, na specjalność przyjmowani są wszyscy ci studenci. 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność – biofizyka molekularna 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Matematyka I 
lub 
Analiza I 
oraz 
Algebra z geometrią 

60 
 
60 
 
30 

  90 
 
60 
 
30 

   30 
ćwicz
enia 
wykła
dowe 

180 
 
120 
 
  60 

14 
 
  9 
 
  5 

przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
K_W04, K_U01, K_K01 

matematyka 

Treści programowe  
Wprowadzenie do podstaw matematyki. Liczby zespolone. Przestrzenie wektorowe. Funkcje elementarne. Granica i ciągłość funkcji 
jednej zmiennej. Różniczkowanie i całkowanie funkcji jednej zmiennej. Ciągi i szeregi. 
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Fizyka I 45   60    15 
ćwicz
enia 
wykła
dowe 

120 9 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W01, K_W09, K_U01, 
K_U02, K_K01 

nauki fizyczne 
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Treści programowe  

Opis ruchu w fizyce. Zasady dynamiki dla prostych i złożonych układów fizycznych. Wprowadzenie do szczególnej teorii względności. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Technologie 
informacyjne 
i komunikacyjne 
(wariant A) 
      lub 
(wariant B)* 

30 
 
 
 
 
15 

  45 
 
 
 
 
30 

    75 
 
 
 
 
45 

4 
 
 
 
 
2 

przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W04, K_W14, K_W15, 
K_U05, K_U13, K_U04, 
K_U06 
 

informatyka 

Treści programowe  

Podstawy mechanizmów przechowywania i dystrybucji informacji we współczesnym świecie, rozwijanie umiejętności praktycznych 
związanych z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi. Podstawy programowania w języku wysokiego poziomu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wariant A - egzamin ustny/egzamin pisemny 
Wariant B – zaliczenie na ocenę 

Chemia ogólna** 
 

24        24 1  nauki chemiczne 

Treści programowe  

Uzupełnienie wiedzy i umiejętności z chemii lub fizyki do poziomu wymaganego do matury rozszerzonej z odpowiedniego przedmiotu. 
Program chemii ogólnej: Modele budowy atomu, prawo okresowości. Budowa cząsteczek chemicznych (orbitale, wiązania 
chemiczne). Charakterystyka stanów materii. Właściwości roztworów elektrolitów i nieelektrolitów. Typy reakcji w roztworach 
wodnych. Charakterystyka związków metali  Chemia niemetali. Metody chemiczne i elektrochemiczne stosowane w analizie 
związków nieorganicznych. Związki chemiczne w środowisku 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 
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Szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

        4 kurs 
interneto
wy 

0,5 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W13, K_U06, K_K06 

 

Treści programowe  

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

4        4 0,5 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W14, K_W15, K_U09, 
K_K04, K_K07 

 

Treści programowe  

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 
 

Wychowanie fizyczne         30 0   

Treści programowe  

Rozwój kultury fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 
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Wstęp do biofizyki 
 

   45     45 2 K_W01, K_W08, K_W12, 
K_U08, K_K01 

nauki fizyczne 
nauki biologiczne 

Treści programowe  

Wybrane tematy i zagadnienia naukowe z biofizyki, które rozwijane są aktualnie na świecie i na UW.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

 

* Przedmiot zalecany; osoby umiejące programować w języku Python mogą wybrać przedmiot Technologie informacyjne 
i komunikacyjne (wykład 15h + ćwiczenia 30h za 2 ECTS) 
** Przedmioty zalecane. Można je wymienić (wraz z Praktikum z chemii ogólnej) na Podstawy chemii z elementami biochemii 
*** Jeśli wybór przedmiotów prowadzi do uzyskania mniej niż 30 ECTS w pierwszym semestrze, po wyborze specjalności student 
ustala indywidualnie z opiekunem specjalności przedmioty pozwalające na zrealizowanie 60 ECTS w ciągu pierwszego roku, 
uzupełniające kompetencje lub rozszerzające zainteresowania studenta. 
 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 482 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2682 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 
Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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 Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Matematyka II 
lub 
Analiza II 
oraz  
Algebra z geometrią II 

90 
 
60 
 
30 

  90 
 
60 
 
30 

    180 
 
120 
 
  60 
 

14 
 
  9 
 
  5 

przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W04, K_U01, K_K01 

matematyka 

Treści programowe  
Różniczkowanie i całkowanie w przestrzeniach wielowymiarowych. Geometria wielowymiarowa. Rozwiązywanie układów równań 
różniczkowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  

Fizyka II 
 

45   60    15 
ćwicz
enia 
wykła
dowe 

120 9 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności  
K_W01, K_W09, K_U01, 
K_U02, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Podstawowe informacje z dziedziny elektryczności i magnetyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem równań Maxwella.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  



75 
 

Analiza niepewności 
pomiarowych 

20        20 3  nauki fizyczne 

Treści programowe  Pojęcie niepewności pomiaru w praktyce laboratoryjnej.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Praktikum z chemii 
ogólnej* 

    15    15 1  nauki chemiczne 

Treści programowe  
Analiza jakościowa kationów i anionów soli nieorganicznych. Analiza jakościowa prostych związków organicznych, procesy redoks, 
związki kompleksowe. Miareczkowanie kompleksometryczne, alkacymetryczne i potencjometryczne. Roztwory buforowe.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Praktikum z biofizyki     15    15 1 S_W01, S_U01, S_K01 nauki fizyczne 
 

Treści programowe  
Zapoznanie się z zasadami pracy w laboratorium biofizycznym. Podstawowe doświadczenia i reakcje wykorzystywane 
w laboratorium biofizycznym 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Pracownia wstępna dla 
biofizyków 

    30    30 2 S_W01, S_U01, S_K01 nauki fizyczne 
 

Treści programowe  
Podstawowe doświadczenia z różnych działów fizyki. Nauka podstawowych programów komputerowych do analizy danych 
i przygotowywanie raportów z badań.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

 
Suma ECTS przedmiotów w pierwszym i drugim semestrze musi wynosić co najmniej 60 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 380 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2682 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
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dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Matematyka III 
lub 
Analiza III 

60 
 
 
60 
 

  60 
 
 
60 

    120 
 
 
120 

9 
 
 
9 

przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności  
K_W04, K_U01, K_K01 

matematyka 

Treści programowe  
Elementy geometrii różniczkowej, Analiza zespolona, Elementy teorii dystrybucji, transformata Fouriera.   
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  

Fizyka III (drgania 
i fale) 

45   45     90 7 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W01, K_W09, K_U01, 
K_U02, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Drgania prostych układów fizycznych oraz podstawowe własności fal rozchodzących się w ośrodkach sprężystych i fal 
elektromagnetycznych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  

Wstęp do biologii 
komórki 

30        30 2 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W03, K_W05, K_W10, 
K_W12, K_U07, K_K01 

nauki biologiczne 

Treści programowe  

Podstawowa wiedza dotycząca biologii komórki. Skład, struktura, funkcje komórek oraz procesy w nich zachodzące.  
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny  

Mechanika klasyczna 45        45 2  nauki fizyczne 

Treści programowe  Formalizm lagranżowski i hamiltonowski stosowany do opisu dynamiki układu punktów materialnych oraz bryły sztywnej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Fizyka cząsteczek 
i makrocząsteczek 
biologicznych w 
roztworach wodnych 

45   45     90 5 S_W01, S_U01, S_K01 
 

nauki fizyczne 
nauki biologiczne 

Treści programowe  
Fizyczne czynniki wpływające na tworzenie się cząsteczek, ich konformacje i oddziaływania międzycząsteczkowe. Czynniki 
wpływające na budowę i właściwości makrocząsteczek biologicznych: kwasów nukleinowych, błon i białek. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 
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Zespołowe projekty 
studenckie 1 

      30  30 4 przedmiot wspólny dla 
dwóch lub więcej 
specjalności 
 
K_W14, K_W16, K_U10, 
K_U11, K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K07  

 

Treści programowe  
Studenci pracują pod opieką osoby zaangażowanej w badania naukowe nad projektem, którego tematyka jest ustalana wspólnie 
z opiekunem projektu.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 435 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 
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których odnosi się 
przedmiot 
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Biologia molekularna 
z genetyką cz.I 

 
30 

    
 
 

    
30 

 
2 

 
S_W02, S_K01, S_K03 

 
nauki biologiczne 

Treści programowe  

Pojęcie genomu. Genomika, proteomika, transkryptomika, interaktomika, metabolomika, bioinformatyka, biologia systemów. 
Struktura DNA. Mechanizmy replikacji genomu prokariotycznego i eukariotycznego. Inicjacja, elongacja i terminacja transkrypcji i ich 
regulacja u prokariota i eukariota. Regulacja ekspresji genu. Mechanizmy biosyntezy białka. Mechanizmy enzymatycznej degradacji 
RNA. Regulacja ekspresji genu z udziałem niekodujących cząsteczek RNA. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

 
Pracownia chemii 

    
 

 
60 

    
60 

 
4 

 
S_W02, S_U02, K_K01
  

 
nauki chemiczne 
 

Treści programowe  

Synteza i analiza czystości związków chemicznych na przykładzie kwasu acetylosalicylowego (aspiryny). Analiza peptydów 
i aminokwasów metodą chromatografii cienkowarstwowej. Izolacja związków organicznych z produktów naturalnych (eugenol, 
kofeina). Synteza oranżu metylowego. Analiza jakościowa i ilościowa składu mieszaniny metodą HPLC. Rozdzielanie barwników 
metodą adsorpcyjnej chromatografii kolumnowej. Synteza nukleotydów, reakcja fosforylacji. Synteza modyfikowanych nukleozydów. 
Kinetyka reakcji enzymatycznych. Proste metody oczyszczania związków organicznych: ekstrakcja, destylacja, krystalizacja. 
Identyfikacja związku organicznego na podstawie właściwości fizykochemicznych i danych spektroskopowych. Kinetyka reakcji 
utleniania związków organicznych. Fotochemiczne przemiany zasad nukleinowych. Elektrochemiczne metody badania równowag 
chemicznych. Wyznaczanie energii aktywacji reakcji chemicznych 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

Pracownia 
wykorzystania 
zasobów 
internetowych 

    
 

 
30 

    
30 

 
2 

 
S_W03, S_U03, 
S_K03
  
 

nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
nauki medyczne 

Treści programowe  

Zapoznanie z ogólnodostępnymi  internetowymi bazami danych gromadzącymi informacje z dziedziny nauk przyrodniczych (fizyka, 
chemia, biologia, medycyna) oraz narzędziami umożliwiającymi wyszukiwanie informacji, uzyskiwanie i analizę danych 
zgromadzonych w tych bazach. Bazy bibliograficzne. Bazy sekwencyjne. Bazy struktur molekularnych. Bazy kliniczne. Bazy 
właściwości fizykochemicznych cząsteczek. Genomowe bazy danych. Metabazy. Niekomercyjne programy do wizualizacji struktur 
makrocząsteczek. Niekomercyjne programy i narzędzia online do rysowania struktur cząsteczek chemicznych  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Metody biofizyki 
molekularnej 

60   60     120 8 S_W01, S_W02, S_U01, 
S_U02, S_K01, 
S_K02
  
 

nauki fizyczne 
nauki biologiczne 
  

Treści programowe  

Oczyszczanie i separacja makrocząsteczek. Metody hydrodynamiczne. Określanie struktur chemicznych i przestrzennych cząsteczek. 
Metody termodynamiczne. Metody relaksacyjne. Nanobiologia 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

 
Wychowanie fizyczne 

        30 0   
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Treści programowe  

Rozwój kultury fizycznej studenta. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Chemia organiczna 
i bioorganiczna 
 

30   30     60 3 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02, 
S_K03
  
 

nauki chemiczne 
nauki biologiczne 

 

Treści programowe  

Metody syntezy, oczyszczania, badania właściwości oraz zastosowań naturalnych związków chemicznych oraz ich syntetycznych 
analogów pełniących kluczowe rola w funkcjonowaniu organizmów żywych i komórek  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Wstęp do mechaniki 
kwantowej układów 
molekularnych 

45   45     90 6 S_U01, S_K01  
 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Funkcja falowa i równanie Schrodingera. Postulaty mechaniki kwantowej. Cząstka swobodna. Cząstka w studni potencjału. Bariera 
potencjału; efekt tunelowy. Oscylator harmoniczny. Sztywny rotator. Atom wodoru. Rachunek zaburzeń – podstawy. Metoda 
wariacyjna – podstawy. Spin i symetria wieloelektronowej funkcji falowej. Przybliżenie jednoelektronowe; konfiguracje elektronowe 
atomów. Metoda pola samouzgodnionego. Korelacja elektronów. Rozdzielenie ruchu jąder i elektronów w cząsteczkach; przybliżenie 
adiabatyczne i przybliżenie Borna-Oppenheimera. Teoria orbitali molekularnych. Molekuły wieloatomowe. Układy sprzężonych wiązań 
podwójnych, metoda Huckla. Oddziaływania międzycząsteczkowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 
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Wstęp do mikrobiologii 
i biologii molekularnej 

    30    30 2 S_W02, S_K01, S_K03 nauki biologiczne 
nauki chemiczne 

Treści programowe  

Pierwsza cześć laboratorium dotycząca podstaw mikrobiologii, ma na celu zaznajomienie studentów z  podstawowymi informacjami 
o bakteriach, w tym budowie ich komórki, form występowania w środowisku, wpływu czynników fizycznych i chemicznych na ich wzrost. 
Studenci nauczą się pracować z laboratoryjnymi szczepami bakteryjnymi przy zachowaniu warunków sterylnych. Zapoznają się 
z morfologią kolonii i komórki bakteryjnej, wykonają przykładowe barwienia komórek bakteryjnych (w tym barwienie Gramma) 
i przeprowadzą obserwacje mikroskopowe przygotowanych przez siebie preparatów. W dalszej części laboratorium studenci 
zapoznają się budową i właściwościami fizykochemicznymi kwasów nukleinowych i białek. Poznają podstawowe technikami 
oznaczania jakościowego i ilościowego kwasów nukleinowych i białek, w tym elektroforezę w żelach. W ramach laboratorium studenci 
zapoznają się podstawowymi informacji o plazmidach bakteryjnych, ich wykorzystaniu w tworzeniu wektorów oraz poznają 
mechanizmy horyzontalnego transferu genów u bakterii. Przeprowadzą również transformację szczepu E. coli wektorem 
plazmidowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny/egzamin pisemny 

Praktyki zawodowe 
 

       80 
prakt
yka 

80 4 S_U02, S_U03, S_K01, 
S_K03  
 
K_W11, K_W12, K_W13, 
K_W16, K_U01, K_U07, 
K_U09, K_U10, K_U11, 
K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K06, K_K07 

 

Treści programowe  

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku studiów. 
Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą badania naukowe, 
wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan 
ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o uznanie 
efektów uczenia się osiągniętych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie 
studiów za równoważne z efektami uczenia się przypisanymi do praktyk zawodowych, przedstawiając dokumenty określające zakres 
działań studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki 
merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki 
merytoryczne.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę z praktyk. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 530 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2682 
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Rok studiów: trzeci (piszemy słownie) 

Semestr: piąty (piszemy słownie) 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
specjalności 

 
Symbol efektów 
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programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Pracownia podstaw 
biofizyki 

    90    90 6 S_W01, S_W04, S_U01, 
S_U02, S_K01, 
S_K03
  
 

nauki fizyczne 
 
 

Treści programowe  

Spektroskopia UV/VIS absorpcja. Spektroskopia w podczerwieni. Wyznaczanie aktywności enzymatycznej przy użyciu licznika 
scyntylacyjnego. Różnicowa kalorymetria skaningowa. Miareczkowania fluorescencyjne. Ultrawirowanie analityczne. Pomiary 
kinetyczne metodą zatrzymanego przepływu. Krystalizacja białek. Pomiary spektroskopowe z wykorzystaniem czytnika mikropłytek. 
Inne ćwiczenia z podstaw biofizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Indywidualna 
pracownia biofizyczna 

    45    45 3 S_W01, S_W04, S_U01, 
S_U02, S_K01, S_K03
  

nauki fizyczne 
 

Treści programowe  

W ramach indywidualnej pracowni biofizycznej studenci będą wykonywać niewielki projekt badawczy z biofizyki molekularnej, pod 
opieką pracownika Zakładu Biofizyki. Celem projektu ma być rozwiązanie pewnego naukowego problemu, poczynając od 
zaplanowania odpowiednich eksperymentów, poprzez ich wykonanie, analizę danych aż po interpretację uzyskanych rezultatów 
i wskazanie ewentualnych dalszych pomiarów i dodatkowych metod badawczych, jeśli zaproponowane i wykonane eksperymenty 
okażą się niewystarczające do rozwiązania podstawionego problemu. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Struktura i funkcje 
makrocząsteczek 
biologicznych 

30   30     60 4 S_W02, S_K01, S_K03
  

nauki fizyczne 
nauki biologiczne 
 

Treści programowe  

Fizyczne podstawy struktur makrocząsteczek oraz oddziaływań wewnątrz- i między-cząsteczkowych. Metody badania struktur 
i dynamiki biopolimerów. Kwasy nukleinowe DNA i RNA. Białka globularne, włókniste i błonowe. Budowa i dynamika błon 
biologicznych. Polisacharydy jako materiał zapasowy i budulcowy. Kompleksy biomolekularne. Wybrane zastosowania biofizyki 
molekularnej w biotechnologii i medycynie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/ egzamin pisemny  

Biochemia 30        30 2 S_W02, S_U02, 
K_K01
  
 

nauki biologiczne 
nauki chemiczne 

Treści programowe  

Białka. Enzymy..Metabolizm białek. Kwasy nukleinowe. Węglowodany.  
Lipidy. Utlenianie biologiczne. Fotosynteza. Biochemia organelli komórkowych. Współzależności metaboliczne.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/ egzamin pisemny  

Praktyka 
programowania 

   30     30 2 S_W03, S_U03, 
S_K03
  
 

nauki biologiczne 
nauki chemiczne 

Treści programowe  

Przypomnienie podstaw języka Python. Analiza struktur i sekwencji biopolimerów. Przetwarzanie plików z danymi. Analiza 
statystyczna i tworzenie wykresów.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Pracownia biologii 
molekularnej 

    90    90 5 S_W02, S_U02, 
S_K03
  
 

nauki biologiczne 
 

Treści programowe  

Wybrane techniki biologii molekularnej. Wybrane metody izolacji i analizy kwasów nukleinowych. Enzymy restrykcyjne. Projektowanie 
konstruktów opartych na wektorach plazmidowych. Amplifikacja fragmentu DNA metodą łańcuchowej reakcji polimerazy. Klonowanie 
fragmentu DNA w E. coli na wektorze plazmidowym. Uzyskiwanie rekombinowanego białka metodą nadprodukcji w komórkach 
bakteryjnych. Ocena czystości i stężenia białek. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Proseminarium 
licencjackie biofizyki 
molekularnej 

       30 
prose
minar
ium 

30 2 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02, S_K03
  

nauki fizyczne 
 

Treści programowe  

Prezentacja referatów dotyczące zagadnień związanych z własną pracą licencjacką. Dyskusja dotycząca kwestii merytorycznych       
i sposobu prezentacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
  

Seminarium biofizyki 
i bioinformatyki 

 

  15      15 1  nauki fizyczne 
 

Treści programowe  

Pogłębienie wiedzy i umiejętności z biofizyki przez udział w seminarium badawczym, na którym zaproszeni wykładowcy referują 
wyniki najnowszych badań naukowych 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
  

Lektoraty    60     60 2 K_U10, K_U12  

Treści programowe  

Rozwój umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki/e  

        30 3   

Treści programowe  

Rozwój wiedzy i umiejętności z dyscypliny niezwiązanej z naukami fizycznymi i chemicznymi.  
  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu  

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 480 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2682 
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Rok studiów: trzeci (piszemy słownie) 

Semestr: szósty (piszemy słownie) 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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m
: 
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a
  

g
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d
z
in

 z
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ć
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m
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n
k
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 E
C

T
S

 Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
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P
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t 
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n
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Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki/e  

        60 6   
 

 

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności z dyscypliny niezwiązanej z naukami fizycznymi i chemicznymi.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu  

Pracownia biofizyki dla 
zaawansowanych 
 

    150    150 10 S_W01, S_U01, S_K01, 
S_K03 
 
K_W01, K_W06, K_W07, 
K_W13, K_W08, K_U01, 
K_U06, K_U09, K_K01, 
K_K03, K_K04, K_K06 

nauki fizyczne 
 

Treści programowe  

Pogłębienie znajomości wybranych nowoczesnych metod eksperymentalnych stosowanych w biofizyce molekularnej.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Lektorat(y)    60     60 2 K_U10, K_U12  
 

Treści programowe  Rozwój umiejętności językowych na odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Pracownia i praca 
licencjacka, biofizyka 
molekularna 

       90 
praco
wnia 
licenc
jacka 

90 10 S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02, S_K03 
 
K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_09, K_U10, 
K_K01, K_K05, K06 

nauki fizyczne 
 

Treści programowe  Opracowanie problemu badawczego związanego z biofizyką molekularną pod kierunkiem opiekuna. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Egzamin certyfikacyjny 
z języka angielskiego 
na poziomie B2 

         2 K_U12, K_K05  

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności z dyscypliny niezwiązanej z naukami fizycznymi i chemicznymi lub umiejętności językowych na 
odpowiednim poziomie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Wychowanie fizyczne 
 

        30 0   
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Treści programowe  Rozwój kultury fizycznej studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2682 

Uwagi 

1. W czasie całych studiów wymagane jest co najmniej 9 ECTS w ramach przedmiotów niezwiązanych z programem studiów, 
tzn. przedmiotów spoza dyscyplin nauki fizyczne i nauki chemiczne; w czasie całych studiów wymagane jest także zaliczenie 5 ECTS 
z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych, może być w ramach przedmiotów niezwiązanych z programem 
studiów. 

2. Pierwszy semestr studiów jest wspólny dla wszystkich specjalności. Student zgłasza preferencje wyboru specjalności po pierwszym 
semestrze, szeregując specjalności od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej. Po zakończeniu rekrutacji kierownik 
jednostki dydaktycznej ogłasza limity miejsc na poszczególne specjalności, z zastrzeżeniem, że liczba miejsc na danej specjalności 
nie może być mniejsza jedna czwarta maksimum z dwóch liczb: liczby kandydatów przyjętych na kierunek i limitu rekrutacyjnego 
na kierunek w danym roku akademickim, powiększonego o dwa i zaokrąglonego w górę do liczby naturalnej. Nabór na specjalności 
jest prowadzony w trybie konkursowym po zakończeniu pierwszego semestru. Lista rankingowa studentów jest ustalana według 
malejącej liczby punktów obliczonych jako suma ocen z przedmiotów: Matematyka I, Analiza I, Algebra z geometrią I, Fizyka I 
pomniejszona o liczbę ocen, przy czym brak wystawionej oceny jest traktowany jako ocena niedostateczna. Uwzględniane są 
preferencje kolejnych studentów z listy rankingowej, przy czym po wyczerpaniu limitu miejsc dla danej specjalności nie jest ona brana 
pod uwagę w odniesieniu do studentów, którzy uzyskali mniejszą liczbę punktów niż studenci już zakwalifikowani na tę specjalność. 
W przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej studentów deklarujących tę samą preferowaną specjalność (z zastrzeżeniem 
zasady określonej w poprzednim zdaniu) równej liczby punktów, takiej że nieprzyjęcie tych studentów pozostawiłoby wolne miejsca 
na specjalności, a ich przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć na specjalność, na specjalność przyjmowani są wszyscy 
ci studenci. 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 

kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS  

w łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne,  
 
 
 
 
 
nauki chemiczne, 
 
 

 

 

nauki biologiczne 

34% neuroinformatyka  
44% fizyka medyczna 
39% biofizyka molekularna 
26% projektowanie molekularne i bioinformatyka 
 
1% neuroinformatyka 
3% fizyka medyczna 
6% biofizyka molekularna 
4% projektowanie molekularne i bioinformatyka 
 
5% neuroinformatyka 
4% fizyka medyczna 
12% biofizyka molekularna 
10% projektowanie molekularne i bioinformatyka 

dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu nauki medyczne 
 
 

 

 

nauki o zdrowiu 

2% neuroinformatyka  
4% fizyka medyczna 
1% biofizyka molekularna 
1% projektowanie molekularne i bioinformatyka 
 

8% neuroinformatyka 
1% fizyka medyczna 
1% biofizyka molekularna 
1% projektowanie molekularne i bioinformatyka 

”. 



 

Załącznik nr 42 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 4 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

PROGRAM STUDIÓW 

archeologia 
 

nazwa kierunku studiów archeologia 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Archaeology 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia niestacjonarne (zaoczne) 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

98 



 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 
 

 
 

Dziedzina nauki 

 
 

Dyscyplina naukowa 

 
Procentowy udział 

dyscyplin 

 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk humanistycznych archeologia 100% archeologia 

    

 
Razem: 

 
- 

 
100% 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 

 
Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

 
 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK 

 
Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej 
i metodologicznej 

P7S_WG 

K_W02 zna szczegółowe pojęcia i terminologię stosowaną w archeologii P7S_WG 

K_W03 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł archeologicznych P7S_WG 

K_W04 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia archeologii, 
obejmującą terminologię, teorie i metodologię 

P7S_WG 

K_W05 ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą prac naukowo-technicznych w trakcie terenowych badań 
wykopaliskowych 

P7S_WG 

K_W06 ma szczegółową, specjalistyczną wiedzę o wybranych społecznościach pradziejowych, starożytnych 
i średniowiecznych, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii 

P7S_WG 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury zajmujących się dziedzictwem archeologicznym P7S_WG 

K_W08 ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju człowieka oraz jego głównych strategiach adaptacji do różnych warunków 
środowiskowych 

P7S_WG 

K_W09 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu metod oraz technik dokumentacji źródeł archeologicznych P7S_WG 

K_W10 rozumie złożone zależności między osiągnięciami nauk humanistycznych, społecznych, o życiu i ścisłych 
a możliwościami ich wykorzystania w archeologii 

P7S_WG 

K_W11 ma szczegółową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach i głównych kierunkach rozwoju archeologii P7S_WG 

K_W12 zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji problemów badawczych z zakresu archeologii, 
właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych 

P7S_WG 

K_W13 zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych P7S_WG 



 

K_W14 zna i rozumie zaawansowane metody analizy rozmaitych wytworów dawnych społeczności z wykorzystaniem 
metod stosowanych w naukach ścisłych i naukach o życiu 

P7S_WG 

K_W15 zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej i zasady ich 
zastosowania w pracy archeologa 

P7S_WK 

K_W16 zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej i badań archeologicznych P7S_WK 

K_W17 zna zasady etyki zawodu archeologa P7S_WK 

K_W18 zna zasady funkcjonowania prywatnych firm archeologicznych, muzeów oraz struktur konserwatorskich 
i instytucji ochrony dziedzictwa archeologicznego 

P7S_WK 

K_W19 ma wiedzę o zasadach i możliwościach zdobywania funduszy na badania naukowe i prace archeologiczne P7S_WK 

K_W20 ma wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy archeologa P7S_WK 

 
 
 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje o źródłach archeologicznych i ich 
kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych, oraz poddawać je krytyce i twórczej 
interpretacji 

P7S_UW 

K_U02 potrafi samodzielnie rozpoznawać, analizować, wykorzystywać, klasyfikować i interpretować źródła 
archeologiczne dobierając właściwe metody analityczne, dokonując krytycznej analizy i twórczej interpretacji 

P7S_UW 

K_U03 potrafi kreatywnie wykorzystywać istniejące metody i techniki, przystosowując je do potrzeb wynikających 
ze specyfiki badanych zagadnień 

P7S_UW 

K_U04 potrafi formułować problemy badawcze, kreować oryginalne koncepcje, formułować i testować hipotezy 
w zakresie archeologii 

P7S_UW 

K_U05 potrafi samodzielnie formułować wnioski, argumentować i tworzyć syntetyczne podsumowania 
z uwzględnieniem różnych poglądów 

P7S_UW 

K_U06 potrafi samodzielnie analizować i interpretować różne rodzaje artefaktów i ekofaktów, łącznie z uwzględnieniem 
ich kontekstu, z zastosowaniem najnowszych osiągnięć badawczych w celu określenia ich znaczenia 
i oddziaływania w procesie społeczno-kulturowym 

P7S_UW 

K_U07 potrafi wykrywać złożone zależności między artefaktami i ekofaktami a dawnymi procesami kulturowymi P7S_UW 

K_U08 posiada umiejętność prowadzenia polemiki naukowej P7S_UK 



 

K_U09 potrafi dokonać doboru metody prezentacji wyników swoich badań, wykorzystując także zaawansowane metody 
informacyjno-komunikacyjne 

P7S_UK 

K_U10 potrafi prezentować wyniki swoich badań zróżnicowanym kręgom odbiorców P7S_UK 

K_U11 potrafi prezentować wyniki badań w formie pisemnej, posługując się specjalistycznym językiem naukowym 
i właściwą dla archeologii terminologią. 

P7S_UK 

K_U12 potrafi prezentować wyniki badań w formie wystąpień ustnych, posługując się specjalistycznym językiem 
naukowym i właściwą dla archeologii terminologią. 

P7S_UK 

K_U13 potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
oraz specjalistyczną terminologią z dziedziny archeologii 

P7S_UK 

K_U14 potrafi kierować pracami zespołu, samodzielnie podejmując i inicjując zadania badawcze P7S_UO 

K_U15 potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach zespołów interdyscyplinarnych P7S_UO 

K_U16 potrafi zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności archeologicznej i dbać o ich 
przestrzeganie w pracach zespołowych 

P7S_UO 

K_U17 potrafi zaplanować i organizować pracę w zakresie archeologicznych badań terenowych P7S_UO 

K_U18 potrafi zaplanować i organizować pracę w zakresie badań naukowych P7S_UO 

K_U19 potrafi prawidłowo określać priorytety służące realizacji własnego lub zleconego zadania badawczego P7S_UU 

K_U20 potrafi samodzielnie planować i realizować działania zmierzające do rozwoju własnej kariery naukowej P7S_UU 

K_U21 potrafi wyszukiwać możliwości poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach uczelni 
i poza nią i doradzać innym w tym zakresie 

P7S_UU 

 

 

 

 

 



 

 
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
jest gotów do wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy konieczności 
konfrontowania jej z opiniami ekspertów 

P7S_KK 

K_K02 
jest gotów do uznania istotnego znaczenia artefaktów, ekofaktów i źródeł pisanych jako elementów dziedzictwa 
kulturowego ludzkości 

P7S_KK 

K_K03 
jest gotów do oceny niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości 
człowieka 

P7S_KK 

K_K04 
jest gotów do krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i historycznych i ma świadomość 
wieloaspektowości interpretacji 

P7S_KK 

K_K05 
jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i ma 
świadomość potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka 

P7S_KK 

K_K06 
jest gotów do upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i podkreślania jego znaczenia dla 
zrozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych, od czasów najdawniejszych do 
współczesności 

P7S_KO 

K_K07 jest gotów do krzewienia wiedzy na temat odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego P7S_KO 

K_K08 jest gotów do inicjowania współpracy ze społeczeństwem w zakresie prowadzonych prac archeologicznych P7S_KO 

K_K09 
jest gotów do podejmowania inicjatyw mających na celu promocję, upowszechnianie i ochronę dziedzictwa 
kulturowego 

P7S_KO 

K_K10 jest gotów do zrozumienia społecznej roli archeologii P7S_KO 

K_K11 
jest gotów do propagowania problematyki etycznej związanej z rzetelnością i uczciwością naukową oraz 
przyjmowania odpowiedzialności za trafność podejmowanych decyzji w trakcie pozyskiwania źródeł 
archeologicznych 

P7S_KR 

K_K12 
jest gotów do uznania i poszanowania różnych punktów widzenia determinowanych różnym podłożem 
kulturowym 

P7S_KR 

K_K13 
jest gotów do uznania konieczności uczenia się przez całe życie oraz doskonalenia swoich umiejętności 
merytorycznych i praktycznych w zakresie archeologii 

P7S_KR 

K_K14 
jest gotów do stosowania i rozwijania zasad etycznych związanych z badaniami nad źródłami archeologicznymi 
oraz działań na rzecz przestrzegania tych zasad 

P7S_KR 



 

K_K15 
jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

P7S_KR 

K_K16 jest gotów do rozwijania dorobku archeologii i podtrzymywania etosu zawodu archeologa P7S_KR 

 
OBJAŚNIENIA 
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą: 

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów, 
– znak _ (podkreślnik), 
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne), 
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0). 

  



 

Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 
 
 
Semestr/rok studiów: pierwszy (zimowy)/pierwszy 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla programu 

studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Seminarium I 
(magisterskie) 

  22,5      22,5* 4 K_W02; K_W03, K_W08; 
K_W10; K_W11; K_W12; 
K_W13; K_W15; K_W16; 
K_W17; K_W18; K_W19; 
K_W20; 
K_U01; K_U02; K_U03; 
K_U04; K_U05; K_U06; 
K_U07; K_U08; K_U09; 
K_U10; K_U11; K_U12; 
K_U14; K_U15; K_U18; 
K_U19; K_U20; K_U21 
K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05; K_K06; 
K_K07; K_K08; K_K11; 
K_K12; K_K13; K_K14; 
K_K15; K_K16 

archeologia 

Treści programowe  W ramach pracy na seminarium głównym (magisterskim) student ma za zadanie z pomocą prowadzących zajęcia uzgodnić temat 
pracy magisterskiej. Następnie pod opieką prowadzących będzie uzgadniał i precyzował cel, metody oraz zakres terytorialny 
i chronologiczny podjętych badań. Na tej podstawie w kolejnych miesiącach będzie się krystalizował plan pracy oraz wzory kart 
katalogowych i innych narzędzi wspierających pracę nad podjętym zagadnieniem. Zadaniem uczestnika jest systematyczna praca 
nad poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie podjętego tematu i gromadzenie materiałów które w dalszej kolejności zostaną poddane 



 

analizie. Postępy pracy nad podjętym tematem będą podlegać ocenie prowadzącego i dyskusji w ramach grupy seminarzystów. 
Punktem wyjścia dla wymiany poglądów będą wystąpienia (w tym prezentacje) seminarzystów. 
 
*Zajęcia trwają 2 semestry, a zaliczenie wystawiane jest na koniec roku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR/Proj/Inne (przygotowanie wystąpień ustnych), zaliczenie 

Seminarium II 
(poboczne) 

  22,5      22,5 4 K_W02; K_W03, K_W08; 
K_W10; K_W11; K_W12; 
K_W13; K_W15; K_W16; 
K_W17; K_W18; K_W19; 
K_W20; 
K_U01; K_U02; K_U03; 
K_U04; K_U05; K_U06; 
K_U07; K_U08; K_U09; 
K_U10; K_U11; K_U12; 
K_U14; K_U15; K_U18; 
K_U19; K_U20; K_U21 
K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05K_K06; 
K_K07; K_K08; K_K11; 
K_K12; K_K13; K_K14; 
K_K15; K_K16 

archeologia 

Treści programowe  Seminarium poboczne stosując podobne metody i narzędzia co seminarium główne powinno przyczyniać się do rozwoju i poszerzenia 
horyzontów uczestników. Zajęcia będą stanowić przede wszystkim wsparcie badań i poszukiwań podejmowanych przez uczestników 
w ramach seminarium głównego. Udział w zajęciach będzie służył prezentacji swoich wyników badań przed innym gremium. 
Seminarium poboczne będzie także służyć podejmowaniu innych zagadnień przydatnych dla poszczególnych uczestników, które 
mogą być przez nich rozwijane i rozliczane w postaci kolejnych prezentacji i/lub pracy semestralnej lub rocznej tematycznie 
powiązanej z zagadnieniami głównego seminarium. 
 
*Zajęcia trwają 2 semestry, a zaliczenie wystawiane jest na koniec roku 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR/Proj/Inne (przygotowanie wystąpień ustnych), zaliczenie 



 

Wykład 
monograficzny 

 3x30       3x30 3x3 K_W02; K_W06; K_W08; 
K_W11 
K_U01; K_U02; K_U03; 
K_U07 
K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05K_K06; 
K_K07; K_K08; K_K11; 
K_K12; K_K13; K_K14; 
K_K16 

archeologia 

Treści programowe  

Wykład monograficzny ma na celu zaprezentowanie wybranego zagadnienia, którego zakres powinien być powiązany z badaniami 
własnymi prowadzonymi przez wykładowcę. Zajęcia mają za zadanie prezentować unikalne treści, najnowsze odkrycia oraz polemikę 
z tezami innych badaczy. Zakres podejmowanego w ramach wykładu tematu powinien także wiązać się z tematyką przynajmniej 
jednego z seminariów proponowanych w ramach tego samego programu studiów. Wykład ma także na celu merytoryczne wsparcie 
uczestników seminarium a przede wszystkim poszerzenie ich horyzontów i zapoznanie z najnowszymi wynikami badań. 
W trakcie zajęć wykorzystana zostanie metoda słowa - wykład, uzupełnionych wizualizacją tematyki zajęć w formie prezentacji/filmu 
(metoda poglądowa), mająca na celu zaprezentowanie wiedzy i jej asymilację. Niektóre spośród wykładów mają formę on-line, 
wykorzystując metody interaktywnych prezentacji uzupełnionych dodatkową literaturą. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Historia 
archeologii 

30        30 4 K_W01; K_W04; K_W07; 
K_W11 
K_U03; 
K_K02; K_K03; 
K_K04;K_K05; K_K10; 
K_K12 

archeologia 

Treści programowe  

W ramach zajęć zostaną omówione dzieje badań archeologicznych od początków zainteresowań starożytniczych po czasy 
współczesne. Narracja będzie prowadzona w formie dwóch równoległych nurtów w ramach których będą prezentowani wybrani 
badacze i wydarzenia (odkrycia) które wpłynęły na rozwój archeologii jako dyscypliny naukowej na świecie oraz w Polsce. Zostanie 
także uwzględniony wątek badań prowadzonych przez Polaków w innych krajach i na innych kontynentach. Zajęcia posłużą także 
prezentacji różnych koncepcji i teorii rozwijających się w archeologii i naukach pomocniczych w przeszłości. Te treści będą jednak 
rozwijane i analizowane w ramach proponowanego w tym samym programie przedmiotu Metodologia archeologii. 
W trakcie zajęć wykorzystana zostanie metoda słowa - wykład, uzupełnionych wizualizacją tematyki zajęć w formie prezentacji/filmu 
(metoda poglądowa), mająca na celu zaprezentowanie wiedzy i jej asymilację. W przypadku kursu online wykorzystywane są metody 
interaktywnych prezentacji uzupełnionych dodatkową literaturą. 



 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Praca z tekstami 
specjalistycznymi 
w języku obcym 
(translatorium) 

       45 45 4,5 K_W01; K_W02; K_W03; 
K_W10;K_W13 
K_U01; K_U13 
K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05; 

archeologia 

Treści programowe  

Praca nad tekstami naukowymi wydanymi w wiodących dla danej dziedziny językach ma przede wszystkim służyć podnoszeniu 
kwalifikacji językowych uczestników w zakresie słownictwa specjalistycznego. W ramach zajęć uczestnicy będą także mieli możliwość 
konsultowania własnych tekstów lub prezentacji w językach obcych. Zajęcia te będą stanowiły wsparcie dla seminariów oraz m.in. dla 
zajęć z Metodologii archeologii pomagając uczestnikom w dostępnie do najnowszej literatury i publikacji dotyczącej najnowszych 
odkryć. 
Przedmiot umożliwi studentowi osiągnięcie biegłości językowej na poziomie B2+. Podczas zajęć studenci analizują teksty naukowe 
w języku obcym, poświęcone rozmaitym aspektom badań archeologicznych, szczególnie zwracając uwagę na słownictwo 
specjalistyczne i sposób jego zastosowania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne: wykonanie zadań przydzielonych podczas zajęć. Przedmiot kończy się wystawieniem oceny. 

Przedmiot 
Ogólnouniwersytecki 
(nauki społeczne) 

30        30 2,5  Wybrana dyscyplina nauk 
społecznych 

Treści programowe  

Treści programowe podawane są przez jednostkę prowadzącą zajęcia 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu 

Ćwiczenia 
powierzchniowe 

   30     30 2 K_W02; K_W03; K_W06; 
K_W09; 
K_U02; K_U03; K_U06; 
K_U07; K_U13; K_U14; 
K_U15; K_U16; K_U17; 
K_U18; K_U19 

archeologia 



 

K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05; K_K07; 
K_K08; K_K09; K_K10 

Treści programowe  

Jest to specyficzna forma zajęć odbywająca się przy czynnym udziale grupy studentów w terenie. Zajęcia mają za zadanie praktyczne 
prezentowanie i/lub utrwalanie metod badawczych i sposobów dokumentacji stosowanych w archeologii. W odróżnieniu od ćwiczeń 
wykopaliskowych akcent jest położony na zapoznanie się z metodami badań nieinwazyjnych i interpretację ich wyników. Zajęcia 
realizowane są w terenie w oparciu o metodę praktyczną pozyskiwania wiedzy. Specyfika badań powierzchniowych i różnorodność 
stanowisk przekłada się na zróżnicowanie problematyki zajęć i proporcje treści programowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne: wykonanie zadań przydzielonych podczas zajęć. 

 
Studenci studiów drugiego stopnia, którzy nie realizowali BHP oraz POWI na studiach I stopnia, powinni zrealizować BHP i POWI w 
wymiarze po 4 h – 0,5 pkt ECTS (punktów ECTS nie wlicza się do puli 120 pkt ECTS) 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku/semestrze): 60/30 

 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze): 645/270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1028 h (698h w sali + 330h 
ćwiczeń terenowych) 

  



 

Semestr/rok studiów: drugi (letni)/pierwszy 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla programu 

studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Seminarium I 
(magisterskie) 

  22,5      22,5* 4 K_W02; K_W03, K_W08; 
K_W10; K_W11; K_W12; 
K_W13; K_W15; K_W16; 
K_W17; K_W18; K_W19; 
K_W20; 
K_U01; K_U02; K_U03; 
K_U04; K_U05; K_U06; 
K_U07; K_U08; K_U09; 
K_U10; K_U11; K_U12; 
K_U14; K_U15; K_U18; 
K_U19; K_U20; K_U21 
K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05; K_K06; 
K_K07; K_K08; K_K11; 
K_K12; K_K13; K_K14; 
K_K15; K_K16 

archeologia 

Treści programowe  W ramach pracy na seminarium głównym (magisterskim) student ma za zadanie z pomocą prowadzących zajęcia uzgodnić temat 
pracy magisterskiej. Następnie pod opieką prowadzących będzie uzgadniał i precyzował cel, metody oraz zakres terytorialny 
i chronologiczny podjętych badań. Na tej podstawie w kolejnych miesiącach będzie się krystalizował plan pracy oraz wzory kart 
katalogowych i innych narzędzi wspierających pracę nad podjętym zagadnieniem. Zadaniem uczestnika jest systematyczna praca 
nad poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie podjętego tematu i gromadzenie materiałów które w dalszej kolejności zostaną poddane 
analizie. Postępy pracy nad podjętym tematem będą podlegać ocenie prowadzącego i dyskusji w ramach grupy seminarzystów. 
Punktem wyjścia dla wymiany poglądów będą wystąpienia (w tym prezentacje) seminarzystów. 
 



 

*Zajęcia trwają 2 semestry, a zaliczenie wystawiane jest na koniec roku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR/Proj/Inne (przygotowanie wystąpień ustnych), zaliczenie 

Seminarium II 
(poboczne) 

  22,5      22,5 4 K_W02; K_W03, K_W08; 
K_W10; K_W11; K_W12; 
K_W13; K_W15; K_W16; 
K_W17; K_W18; K_W19; 
K_W20; 
K_U01; K_U02; K_U03; 
K_U04; K_U05; K_U06; 
K_U07; K_U08; K_U09; 
K_U10; K_U11; K_U12; 
K_U14; K_U15; K_U18; 
K_U19; K_U20; K_U21 
K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05K_K06; 
K_K07; K_K08; K_K11; 
K_K12; K_K13; K_K14; 
K_K15; K_K16 

archeologia 

Treści programowe  Seminarium poboczne stosując podobne metody i narzędzia co seminarium główne powinno przyczyniać się do rozwoju i poszerzenia 
horyzontów uczestników. Zajęcia będą stanowić przede wszystkim wsparcie badań i poszukiwań podejmowanych przez uczestników 
w ramach seminarium głównego. Udział w zajęciach będzie służył prezentacji swoich wyników badań przed innym gremium. 
Seminarium poboczne będzie także służyć podejmowaniu innych zagadnień przydatnych dla poszczególnych uczestników, które 
mogą być przez nich rozwijane i rozliczane w postaci kolejnych prezentacji i/lub pracy semestralnej lub rocznej tematycznie 
powiązanej z zagadnieniami głównego seminarium. 
 
*Zajęcia trwają 2 semestry, a zaliczenie wystawiane jest na koniec roku 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR/Proj/Inne (przygotowanie wystąpień ustnych), zaliczenie 



 

Historia 
archeologii 

30        30 4 K_W01; K_W04; K_W07; 
K_W11 
K_U03; 
K_K02; K_K03; 
K_K04;K_K05; K_K10; 
K_K12 

archeologia 

Treści programowe  

W ramach zajęć zostaną omówione dzieje badań archeologicznych od początków zainteresowań starożytniczych po czasy 
współczesne. Narracja będzie prowadzona w formie dwóch równoległych nurtów w ramach których będą prezentowani wybrani 
badacze i wydarzenia (odkrycia) które wpłynęły na rozwój archeologii jako dyscypliny naukowej na świecie oraz w Polsce. Zostanie 
także uwzględniony wątek badań prowadzonych przez Polaków w innych krajach i na innych kontynentach. Zajęcia posłużą także 
prezentacji różnych koncepcji i teorii rozwijających się w archeologii i naukach pomocniczych w przeszłości. Te treści będą jednak 
rozwijane i analizowane w ramach proponowanego w tym samym programie przedmiotu Metodologia archeologii. 
W trakcie zajęć wykorzystana zostanie metoda słowa - wykład, uzupełnionych wizualizacją tematyki zajęć w formie prezentacji/filmu 
(metoda poglądowa), mająca na celu zaprezentowanie wiedzy i jej asymilację. W przypadku kursu online wykorzystywane są metody 
interaktywnych prezentacji uzupełnionych dodatkową literaturą. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Ćwiczenia 
wykopaliskowe 

   2x150     2x150 2x9 K_W01; K_W02; K_W03; 
K_W05; K_W06; K_W07; 
K_W09; K_W10; K_W14; 
K_W16; K_W18; K_W19 
K_U02; K_U03; K_U04; 
K_U06; K_U07; K_U13; 
K_U14; K_U15; K_U16; 
K_U17; K_U18; K_U19 
K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K05; K_K06; K_K07; 
K_K08; K_K09; K_K10; 
K_K11; K_K12; K_K13; 
K_K14; K_K15 

archeologia 

Treści programowe  

Ćwiczenia terenowe zapoznają studentów z technikami wykopaliskowymi i metodami badawczymi stosowanymi w archeologii. 
Podstawowym elementem zajęć jest nauka poszczególnych etapów eksploracji oraz prowadzenia pełnej dokumentacji odsłanianych 
obiektów, wstępne opracowanie materiału zabytkowego, umiejętność selekcji materiału i pobierania próbek do dalszych badań. 
Zajęcia realizowane są w terenie. Specyfika badań wykopaliskowych i różnorodność stanowisk przekłada się na zróżnicowanie 
problematyki zajęć i proporcje treści programowych.  



 

Zajęcia w całości oparte są na praktycznej działalności studentów w formie zajęć angażujących oraz na obserwacji. Ze względu na 
różnorodność przekazywanych treści zastosowane zostaną metody ćwiczebne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności. W celu 
uzupełnienia wiedzy praktycznej zastosowane zostaną mini-wykłady informacyjne, których zadaniem będzie usystematyzowanie 
wiedzy 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne: wykonanie zadań przydzielonych podczas zajęć. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku/semestrze): 60/30 

 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze): 645/375 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 960 h (780h w sali + 180h 
ćwiczeń terenowych) 

  



 

Semestr/rok studiów: trzeci (zimowy)/drugi 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla programu 

studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Seminarium I 
(magisterskie) 

  22,5      22,5* 4 K_W02; K_W03, K_W08; 
K_W10; K_W11; K_W12; 
K_W13; K_W15; K_W16; 
K_W17; K_W18; K_W19; 
K_W20; 
K_U01; K_U02; K_U03; 
K_U04; K_U05; K_U06; 
K_U07; K_U08; K_U09; 
K_U10; K_U11; K_U12; 
K_U14; K_U15; K_U18; 
K_U19; K_U20; K_U21 
K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05; K_K06; 
K_K07; K_K08; K_K11; 
K_K12; K_K13; K_K14; 
K_K15; K_K16 

archeologia 

Treści programowe  W ramach pracy na seminarium głównym (magisterskim) student ma za zadanie z pomocą prowadzących zajęcia uzgodnić temat 
pracy magisterskiej. Następnie pod opieką prowadzących będzie uzgadniał i precyzował cel, metody oraz zakres terytorialny 
i chronologiczny podjętych badań. Na tej podstawie w kolejnych miesiącach będzie się krystalizował plan pracy oraz wzory kart 
katalogowych i innych narzędzi wspierających pracę nad podjętym zagadnieniem. Zadaniem uczestnika jest systematyczna praca 
nad poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie podjętego tematu i gromadzenie materiałów które w dalszej kolejności zostaną poddane 
analizie. Postępy pracy nad podjętym tematem będą podlegać ocenie prowadzącego i dyskusji w ramach grupy seminarzystów. 
Punktem wyjścia dla wymiany poglądów będą wystąpienia (w tym prezentacje) seminarzystów. 
 



 

*Zajęcia trwają 2 semestry, a zaliczenie wystawiane jest na koniec roku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR/Proj/Inne (przygotowanie wystąpień ustnych), zaliczenie 

Seminarium II 
(poboczne) 

  22,5      22,5 4 K_W02; K_W03, K_W08; 
K_W10; K_W11; K_W12; 
K_W13; K_W15; K_W16; 
K_W17; K_W18; K_W19; 
K_W20; 
K_U01; K_U02; K_U03; 
K_U04; K_U05; K_U06; 
K_U07; K_U08; K_U09; 
K_U10; K_U11; K_U12; 
K_U14; K_U15; K_U18; 
K_U19; K_U20; K_U21 
K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05K_K06; 
K_K07; K_K08; K_K11; 
K_K12; K_K13; K_K14; 
K_K15; K_K16 

archeologia 

Treści programowe  Seminarium poboczne stosując podobne metody i narzędzia co seminarium główne powinno przyczyniać się do rozwoju i poszerzenia 
horyzontów uczestników. Zajęcia będą stanowić przede wszystkim wsparcie badań i poszukiwań podejmowanych przez uczestników 
w ramach seminarium głównego. Udział w zajęciach będzie służył prezentacji swoich wyników badań przed innym gremium. 
Seminarium poboczne będzie także służyć podejmowaniu innych zagadnień przydatnych dla poszczególnych uczestników, które 
mogą być przez nich rozwijane i rozliczane w postaci kolejnych prezentacji i/lub pracy semestralnej lub rocznej tematycznie 
powiązanej z zagadnieniami głównego seminarium. 
 
*Zajęcia trwają 2 semestry, a zaliczenie wystawiane jest na koniec roku 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR/Proj/Inne (przygotowanie wystąpień ustnych), zaliczenie 



 

Wykład 
monograficzny 

 30       30 3 K_W02; K_W06; K_W08; 
K_W11 
K_U01; K_U02; K_U03; 
K_U07 
K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05K_K06; 
K_K07; K_K08; K_K11; 
K_K12; K_K13; K_K14; 
K_K16 

archeologia 

Treści programowe  

Wykład monograficzny ma na celu zaprezentowanie wybranego zagadnienia, którego zakres powinien być powiązany z badaniami 
własnymi prowadzonymi przez wykładowcę. Zajęcia mają za zadanie prezentować unikalne treści, najnowsze odkrycia oraz polemikę 
z tezami innych badaczy. Zakres podejmowanego w ramach wykładu tematu powinien także wiązać się z tematyką przynajmniej 
jednego z seminariów proponowanych w ramach tego samego programu studiów. Wykład ma także na celu merytoryczne wsparcie 
uczestników seminarium a przede wszystkim poszerzenie ich horyzontów i zapoznanie z najnowszymi wynikami badań. 
W trakcie zajęć wykorzystana zostanie metoda słowa - wykład, uzupełnionych wizualizacją tematyki zajęć w formie prezentacji/filmu 
(metoda poglądowa), mająca na celu zaprezentowanie wiedzy i jej asymilację. Niektóre spośród wykładów mają formę on-line, 
wykorzystując metody interaktywnych prezentacji uzupełnionych dodatkową literaturą. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Prezentacja wyników 
badań – warsztaty 
praktyczne 

     30   30 3 K_W03; K_W09; K_W10; 
K_W13; K_W15 
K_U01; K_U02; K_U03; 
K_U11. K_U12; 
K_K01; K_K04; K_K05; 
K_K15 

archeologia 

Treści programowe  

Wprowadzenie do technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez omówienie podstawowych narzędzi informatycznych i ich 
zastosowania w nauce, w tym w archeologii. Podczas zajęć będą omawiane wybrane zagadnienia z zakresu: wykorzystanie narzędzi 
statystycznych w archeologii i podstawy testowania hipotez statystycznych; praktyczne przykłady wykorzystania statystyki 
w archeologii; zasoby internetowe; arkusze kalkulacyjne, graficzna prezentacja danych, wykorzystanie grafów, tworzenie wykresów, 
formatowania, funkcje złożone i tablicowe, modyfikacja danych); wprowadzenie do projektowania baz danych; wizualizacja danych 
przestrzennych (model numeryczny terenu, analiza regionalna); przygotowanie wystąpień ustnych i dobór metod prezentacji; 
prezentacja programów dedykowanych dokumentacji zabytków ruchomych i nieruchomych (programy komercyjne, demonstracyjne, 
edukacyjne, darmowe – open source); zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej przy prezentacji wyników badań 
własnych i opublikowanych/nieopublikowanych. 



 

Zajęcia podzielone będą na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna prowadzona będzie w formie wykładu 
konwersatoryjnego uzupełnionego materiałem ilustracyjnym, część praktyczna składać się będzie z ćwiczeń z wykorzystaniem 
zaprezentowanego sprzętu i aplikacji komputerowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Przedmiot 
Ogólnouniwersytecki 
(nauki społeczne) 

30        30 2,5 Symbole efektów uczenia 
podawane są przez 
jednostkę prowadzącą 
zajęcia 

Wybrana dyscyplina nauk 
społecznych 

Treści programowe  

Treści programowe podawane są przez jednostkę prowadzącą zajęcia 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Forma ewaluacji efektów uczenia się podawane są przez jednostkę prowadzącą zajęcia 

Przedmiot 
Ogólnouniwersytecki 

30        30 2,5 Symbole efektów uczenia 
podawane są przez 
jednostkę prowadzącą 
zajęcia 

Wybrana dyscyplina 

Treści programowe  

Treści programowe podawane są przez jednostkę prowadzącą zajęcia 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Forma ewaluacji efektów uczenia się podawana jest przez jednostkę prowadzącą zajęcia 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku/semestrze): 60/19 

 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze): 315/165 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 960 h (780h w sali + 180h 
ćwiczeń terenowych) 

  



 

 
Semestr/rok studiów: czwarty (letni)/drugi 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla programu 

studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Seminarium I 
(magisterskie) 
i przygotowanie pracy 
magisterskiej 

  22,5      22,5* 4 + 22 K_W02; K_W03, K_W08; 
K_W10; K_W11; K_W12; 
K_W13; K_W15; K_W16; 
K_W17; K_W18; K_W19; 
K_W20; 
K_U01; K_U02; K_U03; 
K_U04; K_U05; K_U06; 
K_U07; K_U08; K_U09; 
K_U10; K_U11; K_U12; 
K_U14; K_U15; K_U18; 
K_U19; K_U20; K_U21 
K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05; K_K06; 
K_K07; K_K08; K_K11; 
K_K12; K_K13; K_K14; 
K_K15; K_K16 

archeologia 

Treści programowe  W ramach pracy na seminarium głównym (magisterskim) student ma za zadanie z pomocą prowadzących zajęcia uzgodnić temat 
pracy magisterskiej. Następnie pod opieką prowadzących będzie uzgadniał i precyzował cel, metody oraz zakres terytorialny 
i chronologiczny podjętych badań. Na tej podstawie w kolejnych miesiącach będzie się krystalizował plan pracy oraz wzory kart 
katalogowych i innych narzędzi wspierających pracę nad podjętym zagadnieniem. Zadaniem uczestnika jest systematyczna praca 
nad poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie podjętego tematu i gromadzenie materiałów które w dalszej kolejności zostaną poddane 
analizie. Postępy pracy nad podjętym tematem będą podlegać ocenie prowadzącego i dyskusji w ramach grupy seminarzystów. 
Punktem wyjścia dla wymiany poglądów będą wystąpienia (w tym prezentacje) seminarzystów. 



 

 
Przygotowując pracę dyplomową student samodzielnie opracowuje materiał, wyciąga wnioski, dostosowuje metody badawcze 
i sposoby prezentacji wyników, doskonaląc warsztat naukowy i przygotowując się do samodzielnej pracy badawczej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR/Proj/Inne (przygotowanie wystąpień ustnych), zaliczenie 

Seminarium II 
(poboczne) 

  22,5      22,5 4 K_W02; K_W03, K_W08; 
K_W10; K_W11; K_W12; 
K_W13; K_W15; K_W16; 
K_W17; K_W18; K_W19; 
K_W20; 
K_U01; K_U02; K_U03; 
K_U04; K_U05; K_U06; 
K_U07; K_U08; K_U09; 
K_U10; K_U11; K_U12; 
K_U14; K_U15; K_U18; 
K_U19; K_U20; K_U21 
K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05K_K06; 
K_K07; K_K08; K_K11; 
K_K12; K_K13; K_K14; 
K_K15; K_K16 

archeologia 

Treści programowe  Seminarium poboczne stosując podobne metody i narzędzia co seminarium główne powinno przyczyniać się do rozwoju i poszerzenia 
horyzontów uczestników. Zajęcia będą stanowić przede wszystkim wsparcie badań i poszukiwań podejmowanych przez uczestników 
w ramach seminarium głównego. Udział w zajęciach będzie służył prezentacji swoich wyników badań przed innym gremium. 
Seminarium poboczne będzie także służyć podejmowaniu innych zagadnień przydatnych dla poszczególnych uczestników, które 
mogą być przez nich rozwijane i rozliczane w postaci kolejnych prezentacji i/lub pracy semestralnej lub rocznej tematycznie 
powiązanej z zagadnieniami głównego seminarium. 
 
*Zajęcia trwają 2 semestry, a zaliczenie wystawiane jest na koniec roku 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR/Proj/Inne (przygotowanie wystąpień ustnych), zaliczenie 



 

Wykład 
monograficzny 

 2x30       2x30 2x3 K_W02; K_W06; K_W08; 
K_W11 
K_U01; K_U02; K_U03; 
K_U07 
K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05K_K06; 
K_K07; K_K08; K_K11; 
K_K12; K_K13; K_K14; 
K_K16 

archeologia 

Treści programowe  

Wykład monograficzny ma na celu zaprezentowanie wybranego zagadnienia, którego zakres powinien być powiązany z badaniami 
własnymi prowadzonymi przez wykładowcę. Zajęcia mają za zadanie prezentować unikalne treści, najnowsze odkrycia oraz polemikę 
z tezami innych badaczy. Zakres podejmowanego w ramach wykładu tematu powinien także wiązać się z tematyką przynajmniej 
jednego z seminariów proponowanych w ramach tego samego programu studiów. Wykład ma także na celu merytoryczne wsparcie 
uczestników seminarium a przede wszystkim poszerzenie ich horyzontów i zapoznanie z najnowszymi wynikami badań. 
W trakcie zajęć wykorzystana zostanie metoda słowa - wykład, uzupełnionych wizualizacją tematyki zajęć w formie prezentacji/filmu 
(metoda poglądowa), mająca na celu zaprezentowanie wiedzy i jej asymilację. Niektóre spośród wykładów mają formę on-line, 
wykorzystując metody interaktywnych prezentacji uzupełnionych dodatkową literaturą. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Metodologia 
archeologii 

45        45 5 K_W01; K_W04; K_W06; 
K_W09; K_W10; K_W11; 
K_W12; K_W14 
K_U03 
K_K03; K_K04; K_K05; 
K_K10; K_K12 

archeologia 

Treści programowe  

Zajęcia będą służyły prezentacji różnych teorii i nurtów pojawiających się w toku badań archeologicznych wśród kolejnych pokoleń 
uczonych. Będą także prezentować powiązania badań i koncepcji tworzonych i rozwijanych na potrzeby archeologii z osiągnięciami 
innych dziedzin i konkretnych badaczy którzy w warsztacie naukowy wykorzystywali różne metody badawcze. Treści prezentowane 
w ramach Metodologii archeologii będą stanowiły rozwinięcie wątków podejmowanych na zajęciach z Historii archeologii. 
W trakcie zajęć wykorzystana zostanie metoda słowa - wykład, uzupełnionych wizualizacją tematyki zajęć w formie prezentacji/filmu 
(metoda poglądowa), mająca na celu zaprezentowanie wiedzy i jej asymilację. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

 



 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku/semestrze): 60/41 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze): 315/150 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 960 h (780h w sali + 180h 
ćwiczeń terenowych) 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano kierunek 
studiów. 

 

 
Dziedzina nauki 

 
Dyscyplina naukowa 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów 
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk humanistycznych archeologia 94% 

 
”. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 43 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 5 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

PROGRAM STUDIÓW 

Archeology (Studies in English) 
 

nazwa kierunku studiów Archaeology (Studies in English) 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Archaeology (Studies in English) 

język wykładowy język angielski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

96 



 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 

 
 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

 

 

 
 

Dziedzina nauki 

 
 

Dyscyplina naukowa 

 
Procentowy udział 

dyscyplin 

 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 

humanistycznych 
archeologia 100% archeologia 

    

 
Razem: 

 
- 

 
100% 

 
- 



 

 
 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

 

 
Symbol 
efektów 

uczenia się 
dla programu 

studiów 

 
 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK 

 
Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i 

metodologicznej 

P7S_WG 

K_W02 zna szczegółowe pojęcia i terminologię stosowaną w archeologii i bioarcheologii P7S_WG 

K_W03 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł archeologicznych, zwłaszcza o charakterze 

biologicznym 

P7S_WG 

K_W04 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia archeologii i 

bioarcheologii, obejmującą terminologię, teorię i metodologię 

P7S_WG 

K_W05 ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą prac naukowo-technicznych w trakcie terenowych badań wykopaliskowych P7S_WG 

K_W06 ma szczegółową, specjalistyczną wiedzę o wybranych społecznościach zwłaszcza z obszaru 

śródziemnomorskiego, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii 

P7S_WG 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury zajmujących się dziedzictwem archeologicznym w Polsce i innych 

krajach Europy 

P7S_WG 

K_W08 ma uporządkowaną wiedzę o ewolucji i rozwoju gatunku człowieka oraz jego głównych strategiach adaptacji do 

różnych warunków środowiskowych 

P7S_WG 



 

K_W09 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu metod oraz technik dokumentacji źródeł archeologicznych 

I bioarcheologicznych 

P7S_WG 

K_W10 rozumie złożone zależności między osiągnięciami nauk humanistycznych, społecznych, o życiu i ścisłych 

a możliwościami ich wykorzystania w archeologii 

P7S_WG 

K_W11 ma szczegółową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach i głównych kierunkach rozwoju archeologii, zwłaszcza 

śródziemnomorskiej 

P7S_WG 

K_W12 zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji problemów badawczych z zakresu archeologii 

I bioarcheologii, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych 

P7S_WG 

K_W13 zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych P7S_WG 

K_W14 zna i rozumie zaawansowane metody analizy rozmaitych wytworów dawnych społeczności z wykorzystaniem metod 

stosowanych w naukach ścisłych i naukach o życiu 

P7S_WG 

K_W15 zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej w Polsce i w krajach 

Europy i zasady ich zastosowania w pracy archeologa 

P7S_WK 

K_W16 zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej i badań archeologicznych P7S_WK 

K_W17 zna zasady etyki zawodu archeologa, zwłaszcza dotyczące pracy z materiałem osteologicznym P7S_WK 

K_W18 zna zasady funkcjonowania prywatnych firm archeologicznych, muzeów oraz struktur konserwatorskich i instytucji 

ochrony dziedzictwa archeologicznego 

P7S_WK 

K_W19 ma wiedzę o zasadach i możliwościach zdobywania funduszy na badania naukowe i prace archeologiczne P7S_WK 

K_W20 ma wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy archeologa P7S_WK 

 

 



 

 
Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje o źródłach archeologicznych i ich kontekście 

z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych, oraz poddawać je krytyce i twórczej interpretacji w języku 

angielskim 

P7S_UW 

K_U02 samodzielnie rozpoznawać, analizować, wykorzystywać, klasyfikować i interpretować źródła archeologiczne, 

zwłaszcza o charakterze biologicznym, dobierając właściwe metody analityczne, dokonując krytycznej analizy 

I twórczej interpretacji w języku angielskim 

P7S_UW 

K_U03 kreatywnie wykorzystywać istniejące metody i techniki, przystosowując je do potrzeb wynikających ze specyfiki 

badanych zagadnień 

P7S_UW 

K_U04 formułować problemy badawcze, kreować oryginalne koncepcje, formułować i testować hipotezy w języku 

angielskim w zakresie archeologii i bioarcheologii 

P7S_UW 

K_U05 samodzielnie formułować wnioski, argumentować i tworzyć syntetyczne podsumowania w języku angielskim 

z uwzględnieniem różnych poglądów 

P7S_UW 

K_U06 samodzielnie analizować i interpretować różne rodzaje artefaktów i ekofaktów, łącznie z uwzględnieniem ich 

kontekstu, z zastosowaniem najnowszych osiągnięć badawczych w celu określenia ich znaczenia i oddziaływania 

w procesie społeczno-kulturowym 

P7S_UW 

K_U07 wykrywać złożone zależności między artefaktami i ekofaktami a dawnymi procesami kulturowymi P7S_UW 

K_U08 posiada umiejętność prowadzenia polemiki naukowej w języku angielskim P7S_UK 

K_U09 dokonać doboru metody prezentacji wyników swoich badań w języku angielskim, wykorzystując także 

zaawansowane metody informacyjno-komunikacyjne 

P7S_UK 

K_U10 prezentować wyniki swoich badań w języku angielskim zróżnicowanym kręgom odbiorców P7S_UK 

K_U11 prezentować wyniki badań w formie pisemnej w języku angielskim, posługując się specjalistycznym językiem 

naukowym i właściwą dla archeologii terminologią, również z wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych 

P7S_UK 

K_U12 prezentować wyniki badań w formie wystąpień ustnych w języku angielskim, posługując się specjalistycznym 

językiem naukowym i właściwą dla archeologii terminologią, również z wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych 

P7S_UK 



 

K_U13 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz 

specjalistyczną terminologią z dziedziny archeologii 

P7S_UK 

K_U14 kierować pracami zespołu, samodzielnie podejmując i inicjując zadania badawcze P7S_UO 

K_U15 współdziałać z innymi osobami w ramach zespołów interdyscyplinarnych P7S_UO 

K_U16 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności archeologicznej i dbać o ich przestrzeganie 

w pracach zespołowych 

P7S_UO 

K_U17 zaplanować i organizować pracę w zakresie archeologicznych badań terenowych P7S_UO 

K_U18 zaplanować i organizować pracę w zakresie badań naukowych P7S_UO 

K_U19 prawidłowo określać priorytety służące realizacji własnego lub zleconego zadania badawczego  

K_U20 samodzielnie planować i realizować działania zmierzające do rozwoju własnej kariery naukowej P7S_UU 

K_U21 wyszukiwać możliwości poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach uczelni i poza nią 

i doradzać innym w tym zakresie 

P7S_UU 

 
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz potrafi konfrontować je z opiniami ekspertów, 

zwłaszcza z obszaru nauk ścisłych i nauk o życiu 

P7S_KK 

K_K02 uznania istotnego znaczenia artefaktów, ekofaktów i źródeł pisanych jako elementów dziedzictwa kulturowego 

ludzkości 

P7S_KK 

K_K03 oceny niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych, w tym materiału osteologicznego, i ich roli w odtwarzaniu 

przeszłości człowieka 

P7S_KK 

K_K04 krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i historycznych z wykorzystaniem wieloaspektowej 

interpretacji 

P7S_KK 

K_K05 wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i potrafi analizować rozmaite 

kategorie źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka 

P7S_KK 

K_K06 upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, podkreślając jego znaczenie dla zrozumienia procesu 

przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych, od czasów najdawniejszych do współczesności 

P7S_KO 

K_K07 krzewienia wiedzy na temat odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego P7S_KO 



 

K_K08 inicjowania i rozwijania współpracy ze społeczeństwem w zakresie prowadzonych prac archeologicznych 

I bioarcheologicznych 

P7S_KO 

K_K09 podejmowania inicjatyw mających na celu promocję, upowszechnianie i ochronę dziedzictwa kulturowego P7S_KO 

K_K10 propagowania zrozumienia społecznej roli archeologii P7S_KO 

K_K11 propagowania problematyki etycznej związanej z rzetelnością i uczciwością naukową oraz przyjmowania 

odpowiedzialności za trafność podejmowanych decyzji w trakcie pozyskiwania źródeł archeologicznych 

P7S_KR 

K_K12 uznania i poszanowania różnych punktów widzenia determinowanych różnym podłożem kulturowym P7S_KR 

K_K13 uznania konieczności uczenia się przez całe życie oraz doskonalenia swoich umiejętności merytorycznych 

I praktycznych w zakresie archeologii 

P7S_KR 

K_K14 stosowania i rozwijania zasad etycznych związanych z badaniami nad źródłami archeologicznymi oraz działań na 

rzecz przestrzegania tych zasad 

P7S_KR 

K_K15 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy P7S_KR 

K_K16 rozwijania dorobku archeologii i podtrzymywania etosu zawodu archeologa P7S_KR 
 
 

OBJAŚNIENIA 
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą: 

–  litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów, 
–  znak _ (podkreślnik), 

–  jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne), 
–  numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).



 

Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 
 
Rok studiów: pierwszy 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla programu 

studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Seminarium 
magisterskie* 

  2x60*      2x60* 2x9* K_W02; K_W03, K_W08; 
K_W10; K_W11; K_W12; 
K_W13; K_W14; K_W15; 
K_W16; K_W17; K_W19; 
K_W20 
K_U01; K_U02; K_U03; 
K_U04; K_U05; K_U06; 
K_U07; K_U08; K_U09; 
K_U10; K_U11; K_U12; 
K_U13; K_U14; K_U15; 
K_U18; K_U19; K_U20; 
K_U21 
K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05; K_K06; 
K_K07; K_K08; K_K11; 
K_K12; K_K13; K_K14; 
K_K15; K_K16 

archeologia 

Treści programowe  Two seminars are offered for MA students of this programme: Seminar in Archaeology (including Archaeology of Middle East, 
Archaeology of Egypt, Classical Archaeology with elements of Archaeology of the Far East and New World and Archaeology of Ancient 
and Medieval Europe) and Seminar in Bioarchaeology.* 

Students work on their MA projects during the Seminar classes, discussing their topics, plan of work, and a bibliography with the 
supervisor and colleagues. The supervisor monitors the progress in research work by assigning the presentations of the intermediary 
results to the students during the year. Students formulate research problems and hypotheses during their presentations and discuss 



 

their methodological approaches and research methods. The topics of MA theses can be chosen among a wide range of issues 
concerning Archaeology and Bioarchaeology. 

*During the 1st year, students must participate in both seminars, but they must choose the main one. Their MA thesis will be prepared 
in the frame of the main seminar, and most of the obligatory and facultative courses should correspond with the primary seminar topic. 
The seminar is a 2-semester (60h) course, which continues in the 2nd semester. The credits will be assigned at the end of the course. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR/Proj/Inne (przygotowanie wystąpień ustnych), zaliczenie 

History of 
Archaeology 
(obligatory lecture) 

30        30 2 K_W01; K_W04; K_W11; 
K_W12; 
K_U13; 
K_K03; K_K04; K_K05; 
K_K07; K_K10; 

archeologia 

Treści programowe  The lecture presents the most important issues concerning the history of archaeological research and the development of theories 
from the times of the first explorers up to the mid-20th century. 

Students are provided with the lecture content using two complementary methods – visualisation (presentation) and vocal 
transmission. They will also be provided with a bibliography for each topic to facilitate learning and preparation for an exam. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Methodology of 
Archaeology 
(obligatory lecture) 

60        60* 4 K_W01; K_W04; K_W07; 
K_W11; K_W12; K_W16; 
K_W17; K_W18 
K_U13; 
K_K03; K_K04; K_K05; 
K_K07; K_K08; K_K09; 
K_K10; K_K12; K_K14 

archeologia 

Treści programowe  The lecture presents the development of theories and methodological approaches in archaeological research during the 20th and 21st 
centuries. The course focuses on the place of archaeology in the system of sciences, its links and relations to the other branches of 
science, and the preferred interpretations of archaeological phenomena and processes. An important part of the lecture constitute the 
discussion on the social role of archaeology, the importance of protection of cultural heritage and heritage management. 

Students are provided with the lecture content using two complementary methods – visualisation (presentation) and vocal 



 

transmission. They will also be provided with a bibliography for each topic to facilitate learning and preparation for an exam. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Introduction to 
Bioarchaeology 
(obligatory lecture) 

60        60 4 K_W03; K_W08; K_W09; 
K_W10; 
K_U06; K_U13; 
K_K02; K_K03; K_K14 

archeologia 

Treści programowe  

The lecture presents the most important issues of bioarchaeology: the biology of bone, the issues of the environmental stress, methods 
of diet reconstruction, methods of reconstruction of physical activity, epidemiology, reconstruction of mobility, palaeodemography, 
taphonomy, and analysis of cremations relics and their application in archaeological research.* 
Students are provided with the lecture content using two complementary methods – visualisation (presentation) and vocal 
transmission. They will also be provided with a bibliography for each topic to facilitate learning and preparation for an exam. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/egzamin pisemny 

Obligatory course I 
(Selected problems of 
Mediterranean 
Archaeology I or  
Basic Human 
Osteology) 

 30*       30* 3* K_W03; K_W04; K_W05; 
K_W06; K_W08; K_W09; 
K_W10; K_W11; K_W13; 
K_W14 
K_U01; K_U02; K_U07; 
K_U13; 
K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05 

archeologia 

Treści programowe  

Depending on the chosen main seminar students are required to choose either Selected problems of Mediterranean Archaeology or  
Basic Human Osteology. 
 
Selected problems of Mediterranean Archaeology: The course introduces the latest achievements of the archaeology of the 
Mediterranean region. The crucial aim of this class is the discussion concerning the most important recent issues and challenges of 
this branch of archaeology. Thus, the topics discussed during the classes may vary each year. 
Based on the class content provided by the instructor using visualisation and vocal transmission, critical bibliography review, 
examination of documentation from the excavations and actual artefacts, students will prepare a presentation on the most recent 
developments in Mediterranean archaeology and discuss them with fellow students. 
 



 

Basic Human Osteology: The course introduces the human osteology of adult individuals. It focuses on the anatomical terminology 
and introduction to the biology of the human skeleton and analysis of the following: upper limb and shoulder girdle; lower limb and 
pelvis girdle; vertebrae and thorax (ribs and sternum); cranium – facial skeleton; cranium – neurocranium and sutures; human 
dentition; comparative osteology – recognition if the remains found during the excavations are human or not. 
Each class consists of a theoretical introduction to the topic with the presentation (visual and vocal) given by the instructor, followed 
by hands-on experience, lead and assistance by the instructor, in the form of direct contact with the osteological collection, to have 
an ability to relate the theory with the actual material analysis. The transmission of knowledge will be facilitated by discussing and 
evaluating obtained information. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/Proj/Inne (prezentacja ustna, zaliczenie na ocenę) 

 

Obligatory course II 
(Selected problems 
of Mediterranean 
Archaeology II or  
Advanced Human 
Osteology) 

 30*       30* 3* K_W03; K_W04; 
K_W05; K_W06; 
K_W08; K_W09; 
K_W10; K_W11; 
K_W13; K_W14 
K_U01; K_U02; K_U07; 
K_U13; 
K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05 

archeologia 

Treści programowe  

Depending on the chosen main seminar students are required to choose either Selected problems of Mediterranean Archaeology 
or Advanced Human Osteology. 
 
The course introduces the latest achievements of the archaeology of the Mediterranean region. The most important aim of this class 
is the discussion concerning the most important recent issues and challenges of this branch of archaeology. Thus, the topics 
discussed during the classes may vary each year. 
Based on the class content provided by the instructor using visualisation and vocal transmission, as well as critical bibliography 
review, examination of documentation from the excavations and actual artefacts, students will prepare a presentation on the most 
recent developments in the Mediterranean archaeology discuss them with fellow students. 
 
Advanced Human Osteology: The course aims to provide students with advanced issues concerning human remains in 
archaeological contexts. It is based on the knowledge of basic human osteology (required Basic Human Osteology or equivalent). 
The course describes the issues of the bone biology and the analysis of the juvenile skeleton and skeleton growth; introduction to 
ageing of the human skeleton; introduction to sexing of the human skeleton; introduction to the estimation of ancestry; introduction 
to osteometry and stature estimation; the non-metric traits of the cranial and postcranial skeleton. 
Each class consists of a theoretical introduction to the advanced topics in bioarchaeological analyses, with the instructor’s 
presentation (visual and vocal), followed by hands-on experience, led and assisted by the instructor. In addition, the course will 
provide direct contact with the osteological collection to have an ability to relate the theory with the actual material analysis. 



 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T/Proj/Inne (prezentacja ustna, zaliczenie na ocenę) 

 

 
 

Facultative course  2x30       2x30 2x3 K_W02; K_W03; K_W04; 
K_W06; K_W08; K_W09; 
K_W10; K_W11; K_W13; 
K_W14 
K_U01; K_U02; K_U04; 
K_U07; K_U09; K_U10; 
K_U12; K_U13; 
K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05 

archeologia 

Treści programowe  

To be selected from the offer. The content cover topics concerning selected topics in Bioarchaeology or Archaeology of the Near East, 
Archaeology of Egypt, Archaeology of the Americas, Archaeology of the Far East, Classical Archaeology. 
Each class consists of a theoretical introduction to the topic with the presentation given by the instructor through visual aids and 
depending on currently available research, followed by hands-on experience (analysis of actual material) to relate the theory with the 
actual material analysis. Based on the class content provided by the instructor using visualisation and vocal transmission, critical 
bibliography review, examination of documentation from the excavations and actual artefacts, students will prepare a presentation 
and discuss them with fellow students. 
*Student may choose between facultative courses concerning Archaeology or Bioarchaeology after consultation with the Seminar 
supervisor 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj/Inne (prezentacja ustna, zaliczenie na ocenę) 

Scientific writing in 
archaeology 
(workshop) 

     30   30 3 K_W13; K_W15 
K_U01; K_U02; K_U04; 
K_U05; K_U08; K_U11; 
K_U13; K_U19; K_U20; 
K_K01; K_K04; K_K05; 
K_K06; K_K11; K_K12; 
K_K16 

archeologia 



 

Treści programowe  

This class is focused on theoretical knowledge and development of practical abilities of scientific writing, preparing students for writing 
their MA thesis and the challenges of their further scientific career. 
The student must plan and design the research topic, perform research and finally prepare his/her scientific text on a chosen subject. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (praca pisemna, zaliczenie na ocenę) 

 

Obligatory 
workshop 
(archaeology or 
bioarchaeology) 

     30   30 3 K_W03; K_W09; 
K_W15; K_W16; 
K_W17; K_W20 
K_U02; K_U06; K_U07; 
K_U13; K_U14; K_U15; 
K_U19; 
K_K01; K_K11; K_K13; 
K_K14; K_K15 

archeologia 

Treści programowe  

This class focuses on the practical documentation and interpretation of archaeological/bioarchaeological material. Students will work 
with objects coming from the archaeological excavations performed by the staff of the Faculty of Archaeology, participating in the 
research process and perfecting their archaeological skills. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (ocena zadań wykonywanych w trakcie zajęć, zaliczenie na ocenę) 

 

General Lecture 
(Social Sciences) 

2x30        2x30 2x2,5  Wybrana dyscyplina 
Nauk Społecznych 

Treści programowe  

The General Lecture is to be selected from the offer of the University of Warsaw. The topic should be selected among the classes 
concerning the disciplines of Social Sciences (i.e., Psychology, Sociology, Resocialisation, Economy, Social Geography). The main 
content and evaluation method is to be proposed by the University unit offering the lecture. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu 

 

Excavation training    150     150 9 K_W05; K_W06; 
K_W09; K_W20 

archeologia 



 

K_U03; K_U06; K_U07; 
K_U13; K_U14; K_U15; 
K_U16; K_U17: K_U19; 
K_K01; K_K03; K_K05; 
K_K07; K_K08; K_K14; 
K_K15 

Treści programowe  

Excavation training is to be selected from the offer of the Faculty of Archaeology. It usually takes place during the summer period 
(June – September) and lasts four weeks. Students participate in the research conducted by the staff of the Faculty of Archaeology 
in Poland or abroad and learn diverse methods of archaeological exploration, documentation and interpretation. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (ocena zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń terenowych, zaliczenie na ocenę) 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze): 660 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 h 
(840h w sali + 180h ćwiczeń terenowych)



 

Rok studiów: drugi 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów 
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Seminarium magisterskie 
I przygotowanie pracy 
dyplomowej* 

  60*      60* 33* K_W02; K_W03, K_W08; 
K_W10; K_W11; K_W12; 
K_W13; K_W14; K_W15; 
K_W16; K_W17; K_W19; 
K_W20 
K_U01; K_U02; K_U03; 
K_U04; K_U05; K_U06; 
K_U07; K_U08; K_U09; 
K_U10; K_U11; K_U12; 
K_U13; K_U14; K_U15; 
K_U18; K_U19; K_U20; 
K_U21 
K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05; K_K06; 
K_K07; K_K08; K_K11; 
K_K12; K_K13; K_K14; 
K_K15; K_K16 

archeologia 

Treści programowe  Two seminars are offered for MA students of this programme: Seminar in Archaeology (including Archaeology of Middle East, 
Archaeology of Egypt, Classical Archaeology with elements of Archaeology of the Far East and New World and Archaeology of 
Ancient and Medieval Europe) and Seminar in Bioarchaeology.* 

Students work on their MA projects during the Seminar classes, discussing their topics, plan of work, and a bibliography with 
the supervisor and colleagues. The supervisor monitors the progress in research work by assigning the presentations of the 
intermediary results to the students during the year. Students formulate research problems and hypotheses during their 
presentations and discuss their methodological approaches and research methods. The topics of MA theses can be chosen 
among a wide range of issues concerning Archaeology and Bioarchaeology. 



 

*During the 2nd year, students continue only one main seminar. The seminar is a 2-semester (60h) course. The credits will be 
assigned at the end of the course. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PR/Proj/Inne (przygotowanie wystąpień ustnych), zaliczenie 

Facultative course 
(Archaeology or 
Bioarchaeology) 

 5x30       5x30 5x3 K_W02; K_W03; K_W04; 
K_W06; K_W08; K_W09; 
K_W10; K_W11; K_W13; 
K_W14 
K_U01; K_U02; K_U04; 
K_U07; K_U09; K_U10; 
K_U12; K_U13; 
K_K01; K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05 

archeologia 

Treści programowe  

To be selected from the offer. The content cover topics concerning selected topics in Bioarchaeology or Archaeology of the 
Near East, Archaeology of Egypt, Archaeology of the Americas, Archaeology of the Far East, Classical Archaeology. 
Each class consists of a theoretical introduction to the topic with the presentation given by the instructor through visual aids and 
depending on currently available research, followed by hands-on experience (analysis of actual material) to relate the theory 
with the actual material analysis. Based on the class content provided by the instructor using visualisation and vocal 
transmission, critical bibliography review, examination of documentation from the excavations and actual artefacts, students will 
prepare a presentation and discuss them with fellow students. 
*Student may choose between facultative courses concerning Archaeology or Bioarchaeology after consultation with the 
Seminar supervisor 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj/Inne (prezentacja ustna, zaliczenie na ocenę) 

Visualisation of research 
results (workshops) 

     30   30 3 K_W03; K_W09; K_W10; 
K_W13;  
K_U01; K_U02; K_U03; 
K_K01; K_K04; K_K05; 

archeologia 

Treści programowe  

The course introduces information and communication technologies using basic information tools and their application in 
science, including archaeology. Coursework discusses the following topics: basic principles of documentation and publication 
of artefacts and immovable objects; rules for the construction of a research questionnaire and database; the use of statistical 
tools in archaeology and the basics of testing statistical hypotheses; practical examples of the use of statistics in archaeology; 
variable internet resources; PowerPoint presentations (creation, templates, content planning, show management, animations); 



 

spreadsheet, graphical data presentation, use of graphs, creating graphs, formatting, complex and table functions, data 
modification); introduction to database design; visualisation of spatial data (numerical terrain model, regional analysis); 
preparation of oral presentations and selection of presentation methods; presentation of programs dedicated to the 
documentation of movable and immovable monuments (commercial, demonstration, educational, free - open source); practical 
exercises. 
The classes will be divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part will be conducted in a seminar lecture 
supplemented with illustrative material, while the practical part will consist of hands-on exercises. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (praca pisemna, zaliczenie na ocenę) 

General Lecture 2x30        2x30 2x2,5  Wybrana dyscyplina  

Treści programowe  

The General Lecture is to be selected from the offer of the University of Warsaw. The topic can be chosen among all disciplines; 
however, Humanistic Sciences are recommended. The main content is to be proposed by the University unit offering the lecture. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu 

Obligatory workshop 
(archaeology or 
bioarchaeology) 

     30   30 2 K_W03; K_W09; K_W15; 
K_W16; K_W17; K_W20 
K_U02; K_U06; K_U07; 
K_U13; K_U14; K_U15; 
K_U19; 
K_K01; K_K11; K_K13; 
K_K14; K_K15 

archeologia 

Treści programowe  

This class focuses on the practical documentation and interpretation of archaeological/bioarchaeological material. Students will 
work with objects coming from the archaeological excavations performed by the staff of the Faculty of Archaeology, participating 
in the research process and perfecting their archaeological skills. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (ocena zadań wykonywanych w trakcie zajęć, zaliczenie na ocenę) 

Field survey training    30     30 2 K_W05; K_W06; K_W09; 
K_W20 

archeologia 



 

K_U03; K_U06; K_U07; 
K_U13; K_U14; K_U15; 
K_U16; K_U17: K_U19; 
K_K01; K_K03; K_K05; 
K_K07; K_K08; K_K14; 
K_K15 

Treści programowe  

Field survey training is to be selected from the offer of the Faculty of Archaeology. It usually takes place in Autumn (October) or 
Spring (April) and lasts one week. Students participate in the research conducted by the staff of the Faculty of Archaeology in 
Poland or abroad and learn diverse methods of terrain prospection. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne (ocena zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń terenowych, zaliczenie na ocenę) 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku/semestrze): 60 

 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze): 360 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 h 
(840h w sali + 180h ćwiczeń terenowych 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których 
przyporządkowano kierunek studiów. 

”.

 
Dziedzina nauki 

 
Dyscyplina naukowa 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów 
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk 

humanistycznych 
archeologia 92% 
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Załącznik nr 44 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 6 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

artes liberales 

nazwa kierunku studiów artes liberales 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Liberal Arts 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

65 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

nd 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów 

uczenia się) 

dziedzina nauk humanistycznych (42%) 
nauki o kulturze i religii  
filozofia  
literaturoznawstwo 
nauki o sztuce  

16 
10 
9 
7 

nd 

dziedzina nauk społecznych (29%) 
nauki socjologiczne  
psychologia  

16 
13 

nd 

dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (29%) nauki biologiczne 
29 

 
nd 

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 
Odniesienie do charakterystyk drugiego 

stopnia PRK 

Wiedza: absolwent  

K_W01 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, 
społecznych i przyrodniczych w kulturze 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W02 zna i stosuje terminologię nauk humanistycznych, społecznych 
i przyrodniczych 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W03 zna i rozumie zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych, 
społecznych i przyrodniczych 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W04 zna i stosuje metody analizy i interpretacji tekstów naukowych P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W05 ma wiedzę o najnowszych metodach badań interdyscyplinarnych w naukach P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
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humanistycznych, społecznych i przyrodniczych 

K_W06 zna i stosuje różne metody analizy i interpretacji dzieł artystycznych  P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W07 zna zasady komunikacji naukowej w zakresie nauk humanistycznych, 
społecznych i przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem znajomości 
prawa własności intelektualnej 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W08 zna współcześnie stosowane metody interpretacji tekstów kultury  P7S_WG Zakres i głębia 

K_W09 ma wiedzę na temat życia kulturalnego w Polsce i na świecie P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W10 rozumie powiązania między działaniami twórców kultury i przedsiębiorców 
a dynamiką zmian społecznych 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

Umiejętności: absolwent  

K_U01 potrafi samodzielnie selekcjonować informacje pochodzące z różnych źródeł 
naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych oraz dokonać 
ich krytycznej oceny 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 
P7S_UO Organizacja pracy / planowanie 
i praca zespołowa 

K_U02 potrafi samodzielnie dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia badawcze 
do analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów wizualnych 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K_U03 potrafi samodzielnie opracować (z zachowaniem zasad ochrony własności 
intelektualnej) i zaprezentować wyniki swojej pracy naukowej i badawczej 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie 
i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie 
się językiem obcym 

K_U04 potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy w zakresie 
nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K_U05 wykorzystuje interdyscyplinarne metody i narzędzia badawczych do analizy 
zjawisk kultury 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K_U06 uczestniczy w konferencjach, sympozjach i dyskusjach naukowych  P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie 
i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie 
się językiem obcym 

K_U07 przygotowuje prace pisemne spełniające wymogi stawiane pracom 
akademickim z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz z zachowaniem 
zasad ochrony własności intelektualnej 

P7S_UO Organizacja pracy / planowanie 
i praca zespołowa 
P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie 
i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie 
się językiem obcym 

K_U08 potrafi samodzielnie zanalizować tekst naukowy z dziedziny nauk P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie 
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humanistycznych, społecznych i przyrodniczych w języku polskim oraz 
w wybranym języku obcym 

i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie 
się językiem obcym 

K_U09 posługuje się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie 
i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie 
się językiem obcym 

K_U10 potrafi przygotować wystąpienie ustne, uwzględniając potrzeby odbiorców 
 

P7S_UU Uczenie się / planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób  

K_U11 rozumie i stosuje reguły pracy zespołowej P7S_UO kierować pracą zespołu 

Kompetencje społeczne: absolwent  

K_K01 jest gotów do kształcenia ustawicznego (lifelong learning) P7S_KR Rola zawodowa / niezależność 
i rozwój etosu,  
P7S_UU Uczenie się / planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób 

K_K02 jest gotów do dynamicznego rozwoju naukowego w obrębie nauk 
humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz śledzi nowe metody 
i paradygmaty badawcze 

P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 

K_K03 ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do 
realizacji samodzielnie podjętych zadań 

P7S_KR Rola zawodowa / niezależność 
i rozwój etosu 
P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

K_K04 jest gotów do podejmowania działań zmierzających do ochrony dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego 
 

P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 

K_K05 szanuje zasady tolerancji i wykazuje wrażliwość wobec różnic kulturowych  P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 

K_K06 szanuje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 

K_K07 ma poszanowanie dla różnorodności kulturowej i przyrodniczej P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 

K_K08 świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na rzecz 
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interesu publicznego 

K_K09 podejmuje działania zmierzające do ochrony przyrody P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

● litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
● znak _ (podkreślnik),  
● jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
● numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 

 
Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

 

Nazwa specjalności: ścieżka humanistyczno-społeczna 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych dla 
specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku 

studiów 

Wiedza: absolwent  

S_HS_W01 zna terminologię z zakresu wybranych dyscyplin w obrębie nauk humanistycznych, 
w szczególności: literaturoznawstwa, filozofii, nauk o sztuce, nauk o kulturze i religii  

K_W02 

S_HS_W02 zna terminologię z zakresu wybranych dyscyplin w obrębie nauk społecznych, w szczególności: 
psychologii, nauk socjologicznych 

K_W02 

S_HS_W03 zna wybrane dzieła literackie, artystyczne i filozoficzne i rozumie ich znaczenie w kulturze K_W06 
K_W08 
K_W09 

S_HS_W04 zna koncepcje metodologiczne wybranych badaczy w zakresie nauk humanistycznych K_W04 
K_W05 

S_HS_W05 zna wybrane dzieła socjologów, psychologów, antropologów, politologów i ekonomistów K_W02 
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K_W07 

S_HS_W06 zna koncepcje metodologiczne wybranych badaczy w zakresie nauk społecznych K_W04 

S_HS_W07 rozumie różnice między hermeneutycznymi i socjologicznymi sposobami lektury dzieł kultury 
i sztuki 

K_W01 
K_W03 
K-W10 

S_HS_W08 zna wybraną terminologię z zakresu przyrodniczych K_W02 
K_W04 

S_HS_W09 zna koncepcje metodologiczne i teoretyczne wybranych badaczy w zakresie nauk 
przyrodniczych  

K_W04 
K_W05 

Umiejętności: absolwent  

S_HS_U01 potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy z zakresu wybranych dyscyplin w obrębie 
nauk humanistycznych, w szczególności: literaturoznawstwa, filozofii, nauk o sztuce, nauk 
o kulturze i religii  

K_U01 
K_U04 
K_U05 

S_HS_U02 potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk humanistycznych 
z wykorzystaniem właściwego dla danej dyscypliny aparatu pojęciowego  

K_U02 
K_U01 

S_HS_U03 analizuje napisane w języku obcym teksty naukowe z zakresu wybranych dyscyplin w dziedzinie 
nauk humanistycznych 

K_U08 
K_U09 

S_HS_U04 potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy z zakresu wybranych dyscyplin w obrębie 
nauk społecznych, w szczególności: psychologii, nauk socjologicznych  

K_U01 
K_U04 
K_U05 

S_HS_U05 potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk społecznych 
z wykorzystaniem właściwego dla danej dyscypliny aparatu pojęciowego 

K_U01 
K_U03 

S_HS_U06 analizuje napisane w języku obcym teksty naukowe z zakresu wybranych dyscyplin w dziedzinie 
nauk społecznych 

K_U08 
K_U09 

S_HS_U07 potrafi pracować w zespole złożonym z przedstawicieli różnych dyscyplin nauk humanistycznych 
i społecznych 

K_U11 

S_HS_U08 przygotowuje prace pisemne spełniające wymogi stawiane pracom akademickim 
z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz z zachowaniem zasad ochrony własności 
intelektualnej 

K_U03 
K_U07 

S_HS_U09 potrafi rozpoznać specyfikę nauk przyrodniczych na tle nauk humanistycznych i społecznych K_U01 

S_HS_U10 potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk przyrodniczych K_U01 
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Kompetencje społeczne: absolwent  

S_HS_K01 jest gotów do kształcenia ustawicznego (lifelong learning) K_K01 

S_HS_K02 jest gotów do dynamicznego rozwoju naukowego w obrębie nauk humanistycznych, społecznych 
i przyrodniczych oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze 

K_K02 

S_HS_K03 ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji 
samodzielnie podjętych zadań 

K_K03 

S_HS_K04 jest gotów do podejmowania działań zmierzających do ochrony dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego 

K_K04 

S_HS_K05 szanuje zasady tolerancji i wykazuje wrażliwość wobec różnic kulturowych  K_K05 

S_HS_K06 szanuje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze K_K06 

S_HS_K07 ma poszanowanie dla różnorodności kulturowej i przyrodniczej K_K07 

S_HS_K08 świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim K_K08 

S_HS_K09 podejmuje działania zmierzające do ochrony przyrody K_K09 

 

Nazwa specjalności: ścieżka humanistyczno-przyrodnicza   

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych dla 
specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku 

studiów 

Wiedza: absolwent  

S_HP_W01 zna terminologię z zakresu wybranych dyscyplin w obrębie nauk humanistycznych, 
w szczególności: literaturoznawstwa, filozofii, nauk o sztuce, nauk o kulturze i religii 

K_W02 

S_HP_W02 zna wybrane dzieła literackie, artystyczne i filozoficzne i rozumie ich znaczenie w kulturze K_W06 
K_W08 
K_W09 

S_HP_W03 zna koncepcje metodologiczne wybranych badaczy w zakresie nauk humanistycznych K_W04 
K_W05 

S_HP_W04 zna terminologię z zakresu nauk biologicznych K_W02 

S_HP_W05 zna wybrane teorie w zakresie nauk biologicznych K_W04 
K_W07 
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S_HP_W06 zna koncepcje metodologiczne wybranych badaczy w zakresie nauk biologicznych K_W04 
K_W05 

S_HP_W07 rozumie filozoficzne konsekwencje teorii i wyników badań podejmowanych w naukach 
biologicznych 

K_W01 
K_W03 

S_HP_W08 zna wybraną terminologię z zakresu nauk społecznych K_W02 
K_W04 

S_HP_W09 zna koncepcje metodologiczne i teoretyczne wybranych badaczy w zakresie nauk społecznych K_W04 
K_W05 
K_W10 

Umiejętności: absolwent  

S_HP_U01 potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy z zakresu wybranych dyscyplin w obrębie 
nauk humanistycznych, w szczególności: literaturoznawstwa, filozofii, nauk o sztuce, nauk 
o kulturze i religii  

K_U04 
K_U05 
K_U01 

S_HP_U02 potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk humanistycznych 
z wykorzystaniem właściwego dla danej dyscypliny aparatu pojęciowego 

K_U01 
K_U02 

S_HP_U03 analizuje napisane w języku obcym teksty naukowe z zakresu wybranych dyscyplin w dziedzinie 
nauk humanistycznych 

K_U08 
K_U09 

S_HP_U04 rozpoznaje specyfikę nauk przyrodniczych na tle nauk humanistycznych i społecznych K_U01 

S_HP_U05 potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk przyrodniczych 
z wykorzystaniem właściwego dla danej dyscypliny aparatu pojęciowego 

K_U01 
K_U02 

S_HP_U06 analizuje napisane w języku obcym teksty naukowe z zakresu nauk przyrodniczych K_U08 

S_HP_U07 potrafi pracować w zespole złożonym z przedstawicieli różnych dyscyplin nauk humanistycznych 
i przyrodniczych 

K_U11 

S_HP_U08 przygotowuje prace pisemne spełniające wymogi stawiane pracom akademickim 
z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz z zachowaniem zasad ochrony własności 
intelektualnej 

K_U07 

S_HP_U09 potrafi rozpoznać specyfikę nauk społecznych na tle nauk humanistycznych i przyrodniczych K_U01 

S_HP_U10 potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk społecznych K_U01 
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Kompetencje społeczne: absolwent  

S_HP_K01 jest gotów do kształcenia ustawicznego (lifelong learning) K_K01 

S_HP_K02 jest gotów do dynamicznego rozwoju naukowego w obrębie nauk humanistycznych, społecznych 
i przyrodniczych oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze 

K_K02 

S_HP_K03 ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji 
samodzielnie podjętych zadań 

K_K03 

S_HP_K04 jest gotów do podejmowania działań zmierzających do ochrony dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego 

K_K04 

S_HP_K05 szanuje zasady tolerancji i wykazuje wrażliwość wobec różnic kulturowych  K_K05 

S_HP_K06 szanuje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze K_K06 

S_HP_K07 ma poszanowanie dla różnorodności kulturowej i przyrodniczej K_K07 

S_HP_K08 świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim K_K08 

S_HP_K09 podejmuje działania zmierzające do ochrony przyrody K_K09 

 

Nazwa specjalności: ścieżka społeczno-przyrodnicza 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych dla 
specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku 

studiów 

Wiedza: absolwent  

S_SP_W01 zna terminologię z zakresu wybranych dyscyplin w obrębie nauk społecznych, w szczególności: 
psychologii, nauk socjologicznych 

K_W01 

S_SP _W02 zna wybrane dzieła socjologów, psychologów, antropologów, politologów i ekonomistów K_W04 
K_W10 

S_SP _W03 zna koncepcje metodologiczne wybranych badaczy w zakresie nauk społecznych. K_W04 
K_W05 

S_SP _W04 zna terminologię z zakresu nauk biologicznych K_W02 
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S_SP _W05 zna wybrane teorie w zakresie nauk biologicznych K_W04 
K_W07 

S_SP _W06 zna koncepcje metodologiczne wybranych badaczy w zakresie nauk biologicznych K_W04 
K_W05 

S_SP _W07 rozumie społeczne i etyczne konsekwencje zmian klimatycznych K_W01 

S_SP_W08 zna wybraną terminologię z zakresu humanistycznych K_W02 

S_SP_W09 zna koncepcje metodologiczne i teoretyczne wybranych badaczy w zakresie nauk 
humanistycznych 

K_W04 
K_W05 

Umiejętności: absolwent  

S_SP _U01 potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy z zakresu wybranych dyscyplin w obrębie 
nauk społecznych, w szczególności: psychologii, nauk socjologicznych 

K_U01 
K_U04 
K_U05 

S_SP _U02 potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk społecznych 
z wykorzystaniem właściwego dla danej dyscypliny aparatu pojęciowego 

K_U01 
K_U02 

S_SP _U03 analizuje napisane w języku obcym teksty naukowe z zakresu wybranych dyscyplin 
w dziedzinie nauk społecznych 

K_U08 
K_U09 

S_SP _U04 rozpoznaje specyfikę nauk przyrodniczych na tle nauk humanistycznych i społecznych K_U01 

S_SP _U05 potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk przyrodniczych 
z wykorzystaniem właściwego dla danej dyscypliny aparatu pojęciowego 

K_U01 
K_U02 

S_SP _U06 analizuje napisane w języku obcym teksty naukowe z zakresu nauk przyrodniczych K_U08 
K_U09 

S_SP _U07 potrafi pracować w zespole złożonym z przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych 
i przyrodniczych 

K_U11 

S_SP _U08 przygotowuje prace pisemne spełniające wymogi stawiane pracom akademickim 
z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz z zachowaniem zasad ochrony własności 
intelektualnej 

K_U03 
K_U07 

S_SP_U09 rozpoznaje specyfikę nauk humanistycznych na tle nauk społecznych i przyrodniczych K_U01 

S_SP_U10 potrafi krytycznie odnieść się do tekstu naukowego z zakresu nauk humanistycznych K_U01 
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Kompetencje społeczne: absolwent  

S_SP_K01 jest gotów do kształcenia ustawicznego (lifelong learning) K_K01 

S_SP_K02 jest gotów do dynamicznego rozwoju naukowego w obrębie nauk humanistycznych, 
społecznych i przyrodniczych oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze 

K_K02 

S_SP_K03 ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji 
samodzielnie podjętych zadań 

K_K03 

S_SP_K04 jest gotów do podejmowania działań zmierzających do ochrony dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego 
 

K_K04 

S_SP_K05 szanuje zasady tolerancji i wykazuje wrażliwość wobec różnic kulturowych  K_K05 

S_SP_K06 szanuje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze K_K06 

S_SP_K07 ma poszanowanie dla różnorodności kulturowej i przyrodniczej K_K07 

S_SP_K08 świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim K_K08 

S_SP_K09 podejmuje działania zmierzające do ochrony przyrody K_K09 

 
OBJAŚNIENIA  

Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  
● litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  
● znak _ (podkreślnik),  
● jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
● numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Semestr: pierwszy i drugi 
rok studiów:  pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole 
efektów 
uczenia 
się dla 

programu 
studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Seminarium dziedzinowe I 

  45/45*      90 7 K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W05, 
K_W07, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_U08, 
K_U10, 
K_U11, 
K_K01, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K08  

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe  

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych. Poprzez analizy 
różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk 
humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci 
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umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów 
naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student 
będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Praca zaliczeniowa lub inne wskazane w sylabusie zajęć 
 

Seminarium dziedzinowe II   45/45      90 7 K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W05, 
K_W07, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_U08, 
K_U10, 
K_U11, 
K_K01, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K08 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe  

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych. Poprzez analizy 
różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk 
humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci 
umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów 
naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student 
będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Praca zaliczeniowa lub inne wskazane w sylabusie zajęć 
 

Zajęcia dziedzinowe I 
(moduł humanistyczny lub 
społeczny lub przyrodniczy 

 min.60/60       min.120 12 dla 
przedmiotów 
modułu 
humanistycz
nego 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
lub  
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K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_W06, 
K_W07, 
K_W08, 
K_W09, 
K_W10, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_K05, 
K_U08, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K04, 
K_K06, 
K_K07, 
K_K08 
Dla 
przedmiotów 
modułu 
społecznego 
K_W01, 
K_W02, 
K_W03, K_W 
05, K_W07, 
K_W09, 
K_W10, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_K05, 

nauki socjologiczne  
psychologia 
lub  
nauki biologiczne 
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K_U08, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K08 
Dla 
przedmiotów 
modułu 
przyrodni-
czego 
K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W05, 
K_W07, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_K05, 
K_U08 
K_K02, 
K_K03, 
K_K04, 
K_K06, 
K_K07, 
K_K09 

Treści programowe  

Zajęcia dziedzinowe I odpowiadają dziedzinie Seminarium dziedzinowego I. 
Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z zakresu dziedziny I. Są to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają 
związek z Seminarium dziedzinowym I. Zajęcia są oferowane w trzech modułach: humanistycznym, społecznym 
i przyrodniczym 
Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dziedziny 
I.  
Szczegółowa charakterystyka zajęć z modułu humanistycznego, społecznego, przyrodniczego znajduje się w opisie 
poszczególnych ścieżek kształcenia 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

egzamin ustny, 
egzamin pisemny, 
praca roczna,  
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test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Zajęcia dziedzinowe II 
(moduł społeczny lub 
przyrodniczy lub 
humanistyczny) 

 min.60/60       min.120 12 Dla 
przedmiotów 
modułu 
humanisty-
cznego 
K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_W06, 
K_W07, 
K_W08, 
K_W09, 
K_W10, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_K05, 
K_U08, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K04, 
K_K06, 
K_K07, 
K_K08 
Dla 
przedmiotów 
modułu 
społecznego 
K_W01, 
K_W02, 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
lub  
nauki biologiczne 
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K_W03, 
K_W05, 
K_W07, 
K_W09,  
K_W10, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_K05,   
K_U08, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K08 
Dla 
przedmiotów 
modułu 
przyrodni- 
czego 
K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W05, 
K_W07, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_K05, 
K_U08, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K04, 
K_K06, 
K_K07, 
K_K09 
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Treści programowe  

Zajęcia dziedzinowe II odpowiadają dziedzinie Seminarium dziedzinowego II. 
Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z zakresu dziedziny II. Są to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają 
związek z Seminarium dziedzinowym II. Zajęcia są oferowane w trzech modułach: humanistycznym, społecznym 
i przyrodniczym 
Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dziedziny 
II.  
Szczegółowa charakterystyka zajęć z modułu humanistycznego, społecznego, przyrodniczego znajduje się w opisie 
poszczególnych ścieżek kształcenia 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

egzamin ustny, 
egzamin pisemny, 
praca roczna,  
test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Zajęcia dziedzinowe III 
(moduł przyrodniczy, lub 
humanistyczny lub 
społeczny) 

 min.30/30       min.60 8 Dla 
przedmiotów 
modułu 
humanisty-
cznego 
K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_W06, 
K_W07, 
K_W08, 
K_W09, 
K_W10. 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_K05, 
K_U08, 
K_K02, 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
lub  
nauki biologiczne 
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K_K03, 
K_K04, 
K_K06, 
K_K07, 
K_K08 
Dla 
przedmiotów 
modułu 
społecznego 
K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W05, 
K_W07, 
K_W09, 
K_W10, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_K05, 
K_U08, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K08 
Dla 
przedmiotów 
modułu 
przyrodni- 
czego 
K_W01, 
K_W02, 
K_W03, K_W 
05, K_W07, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
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K_U04, 
K_K05, 
K_U08, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K04, 
K_K06, 
K_K07, 
K_K09  

Treści programowe  

Zajęcia uzupełniające z dziedziny nie związanej z żadnym z wybranych seminariów dziedzinowych. 
Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z zakresu dziedziny III. Są to zajęcia autorskie, których celem jest wzbogacenie 
kształcenia o treści programowe nieobjęte żadnym z dwóch seminariów dziedzinowych. Zajęcia są oferowane w trzech 
modułach: humanistycznym, społecznym i przyrodniczym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, 
metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla danej dziedziny. Szczegółowa charakterystyka zajęć z modułu 
humanistycznego, społecznego, przyrodniczego znajduje się w opisie poszczególnych ścieżek kształcenia. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

egzamin ustny, 
egzamin pisemny, 
praca roczna,  
test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Lektura tekstu naukowego   30/0      30 3 K_W01, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W06, 
K_W08, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U05, 
K_U08, 
K_K01, 
K_K02, 
K_K05,  
K_K07 

filozofia  
literaturoznawstwo 
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki biologiczne 
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Treści programowe  

Podczas zajęć studenci zapoznają się z tekstami naukowymi pochodzącymi z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych i uczą 
się identyfikować zastosowane w nich strategie metodologiczne, retoryczne i teoretyczne. Studenci dowiadują się jakie są zalety 
i ograniczenia przedstawianych strategii. Piszą krótkie teksty sprawdzające umiejętności posługiwania się poznanymi 
strategiami. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

prace cząstkowe 

Seminarium badawcze I*   0/30      30 (3)** K_W05, 
K_W07, 
K_W10, 
K_U04, 
K_U06, 
K_U07, 
K_U08, 
K_U10, 
K_K01, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K05, 
K_K06 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe  

Seminarium badawcze I (przedmiot do wyboru) służy przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej. Przedmiot 
jest przeznaczony w szczególności dla studentów planujących podjęcie studiów doktoranckich. Podczas zajęć studenci uczą 
się sformułować problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować wyniki swojej pracy. 
Szczególną zaletą zajęć jest kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych strategii komunikacji naukowej. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Prace cząstkowe 
Prezentacja ustna podczas sympozjum 
 

* w tabelach zaznaczono liczbę godzin zajęć w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego, np. 30/30 oznacza, że 30 godzin zajęć odbywa się w semestrze 
zimowym i 30 godzin zajęć odbywa się w semestrze letnim (uwaga dotyczy całego wniosku) 
 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze zimowym/letnim): 60  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym/letnim): min. 330/300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 630 

 
W ciągu pierwszego roku studiów Student/ka kierunku artes liberales zobowiązany/-a jest zaliczyć także: 
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- zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN):         3 ECTS 
- zajęcia do wyboru z oferty Wydziału „Artes Liberales”      8 ECTS* 
  *w wypadku wyboru przez studenta Seminarium badawczego I (patrz opis przedmiotu  
    w tabeli) liczba wymaganych w tej kategorii punktów ECTS wynosi: 5 

 
 

Semestr: trzeci i czwarty 

rok studiów:  drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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P
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n

e
 

Seminarium dziedzinowe 
I 

  45/45      90 7 K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W05, 
K_W07, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_U08, 
K_U10,  
K_U11, 
K_K01,  
K_K02, 
K_K03, 
K_K08 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
lub  
nauki biologiczne 
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Treści programowe  

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych. Poprzez analizy 
różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk 
humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci 
umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów 
naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student 
będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca zaliczeniowa lub inne wskazane w sylabusie zajęć 
 

Seminarium dziedzinowe 
II 

  45/45      90 7 K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W05, 
K_W07, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_U08, 
K_U10, 
K_U11, 
K_K01, 
K_K02,  
K_K03,  
K_K08 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe  

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych. Poprzez analizy 
różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk 
humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci 
umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów 
naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student 
będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca zaliczeniowa lub inne wskazane w sylabusie zajęć 
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Zajęcia dziedzinowe I 
(moduł humanistyczny 
lub społeczny lub 
przyrodniczy 

 min.60/60       min.120 12 Dla 
przedmio
tów 
modułu 
humanist
ycznego 
K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_W06, 
K_W07, 
K_W08, 
K_W09, 
K_W10, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_K05,  
K_U08, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K04, 
K_K06, 
K_K07, 
K_K08 
Dla 
przedmio
tów 
modułu 
społeczn
ego 
K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
lub  
nauki biologiczne 
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K_W05, 
K_W07, 
K_W09, 
K_W10, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_K05, 
K_U08, 
K_K02,  
K_K03, 
K_K08 
Dla 
przedmio
tów 
modułu 
przyrodni 
czego 
K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W05, 
K_W07, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_K05, 
K_U08, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K04, 
K_K06, 
K_K07, 
K_K09 
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Treści programowe  

Zajęcia dziedzinowe I odpowiadają dziedzinie Seminarium dziedzinowego I. 
Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z zakresu dziedziny I. Są to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają 
związek z Seminarium dziedzinowym I. Zajęcia są oferowane w trzech modułach: humanistycznym, społecznym i przyrodniczym 
Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dziedziny I.  
Szczegółowa charakterystyka zajęć z modułu humanistycznego, społecznego, przyrodniczego znajduje się w opisie 
poszczególnych ścieżek kształcenia 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny, 
egzamin pisemny, 
praca roczna,  
test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Zajęcia dziedzinowe II 
(moduł społeczny lub 
przyrodniczy lub 
humanistyczny) 

 min.60/60       min.120 12 Dla 
przedmio
tów 
modułu 
humanist
ycznego 
K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_W06, 
K_W07, 
K_W08, 
K_W09, 
K_W10, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_K05, 
K_U08, 
K_K02, 
K_K03, 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
lub  
nauki biologiczne 
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K_K04, 
K_K06, 
K_K07, 
K_K08 
Dla 
przedmio
tów 
modułu 
społeczn
ego 
K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W05, 
K_W07, 
K_W09, 
K_W10, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_K05, 
K_U08, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K08 
Dla 
przedmio
tów 
modułu 
przyrodni 
czego 
K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W05, 
K_W07, 
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K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_K05, 
K_U08, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K04, 
K_K06, 
K_K07, 
K_K09 

Treści programowe  

Zajęcia dziedzinowe II odpowiadają dziedzinie Seminarium dziedzinowego II. 
Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z zakresu dziedziny II. Są to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają 
związek z Seminarium dziedzinowym II. Zajęcia są oferowane w trzech modułach: humanistycznym, społecznym i przyrodniczym 
Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dziedziny II.  
Szczegółowa charakterystyka zajęć z modułu humanistycznego, społecznego, przyrodniczego znajduje się w opisie 
poszczególnych ścieżek kształcenia 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny, 
egzamin pisemny, 
praca roczna,  
test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Zajęcia dziedzinowe III 
(moduł przyrodniczy, lub 
humanistyczny lub 
społeczny) 

 min.30/30       min.60 8 Dla 
przedmio
tów 
modułu 
humanist
ycz-nego 
K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_W06, 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
lub  
nauki biologiczne 
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K_W07, 
K_W08, 
K_W09, 
K_W10, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_K05, 
K_U08, 
K_K02,  
K_K03, 
K_K04, 
K_K06, 
K_K07, 
K_K08 
Dla 
przedmio
tów 
modułu 
społeczn
ego 
K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W05, 
K_W07, 
K_W09, 
K_W10, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_K05, 
K_U08, 
K_K02, 
K_K03, 
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K_K08 
Dla 
przedmio
tów 
modułu 
przyrodni
-czego 
K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W05, 
K_W07, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_K05, 
K_U08, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K04, 
K_K06, 
K_K07,  
K_K09  

Treści programowe  

Zajęcia uzupełniające z dziedziny nie związanej z żadnym z wybranych seminariów dziedzinowych. 
Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z zakresu dziedziny III. Są to zajęcia autorskie, których celem jest wzbogacenie kształcenia 
o treści programowe nieobjęte żadnym z dwóch seminariów dziedzinowych. Zajęcia są oferowane w trzech modułach: 
humanistycznym, społecznym i przyrodniczym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, 
narzędzi badawczych właściwych dla danej dziedziny. Szczegółowa charakterystyka zajęć z modułu humanistycznego, 
społecznego, przyrodniczego znajduje się w opisie poszczególnych ścieżek kształcenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny, 
egzamin pisemny, 
praca roczna,  
test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 
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Seminarium 
magisterskie 

  30/30      60 7 K_W03, 
K_W05, 
K_W07 
 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
lub 
nauki socjologiczne  
psychologia 
lub 
nauki biologiczne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone przygotowaniu studentów do napisania samodzielnej pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.  
Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować 
wyniki swojej pracy. 
Fragmenty rozpraw dyplomowych będą omawiane i dyskutowane przez prowadzących i studentów uczestniczących w Seminarium. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Prace cząstkowe, Praca dyplomowa 

Seminarium badawcze II 

  30/30*       (6)* K_W05, 
K_W07, 
K_W10, 
K_U04, 
K_U06, 
K_U07, 
K_U08, 
K_U10, 
K_K01, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K05, 
K_K06 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
lub 
nauki socjologiczne  
psychologia 
lub 
nauki biologiczne 

Treści programowe  

Seminarium badawcze II jest kontynuacją Seminarium badawczego I (przedmiot do wyboru). 
Seminarium służy przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej. Przedmiot jest przeznaczony w szczególności dla 
studentów planujących podjęcie studiów doktoranckich. Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, znaleźć 
odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować wyniki swojej pracy. Szczególną zaletą zajęć jest kształtowanie 
umiejętności wykorzystania różnych strategii komunikacji naukowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Prace cząstkowe,  
Prezentacje ustne podczas sympozjów, 
Referat 



32 
 

Sesja naukowa 

       min.30/0 min.30 (2)* K_U06, 
K_U10, 
K_K02,  
K_K03, 
K_K05, 
K_K07 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
lub 
nauki socjologiczne  
psychologia 
lub 
nauki biologiczne 

Treści programowe  

Student realizujący Seminarium badawcze zobowiązany jest do uczestnictwa w konferencji naukowej zaakceptowanej przez 
koordynatora przedmiotu sesja naukowa. 
Warunkiem zaliczenia jest czynne uczestnictwo w konferencji lub - w wypadku uczestnictwa bez referatu - napisanie eseju 
o tematyce podejmowanej na konferencji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Referat lub esej 

Łączna liczba punktów ECTS w roku  60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym/letnim): min. 300/270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 570 

 
W ciągu drugiego roku studiów Student/ka kierunku artes liberales zobowiązany/-a jest zaliczyć: 

 
- zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN):        3 ECTS 
- zajęcia do wyboru z oferty Wydziału „Artes Liberales”:     10 ECTS* 
   * w wypadku wyboru przez studenta Seminarium badawczego II (patrz opis przedmiotu  
    w tabeli) liczba wymaganych w tej kategorii punktów ECTS wynosi 4 , w tym 2 ECTS sesja naukowa 
  

 W ciągu całego toku studiów student jest zobowiązany do uczestniczenia w przynajmniej jednych zajęciach realizowanych w języku obcym na poziomie B2+ 

  

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1200 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 

 

ścieżka humanistyczno-społeczna 

Semestr pierwszy i drugi 
rok studiów: pierwszy 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zajęcia dziedzinowe – moduł 
humanistyczny 

 min.60/60       min.120 12 S_HS_W01, 
S_HS_W03, 
S_HS_W04, 
S_HS_W07, 
S_HS_U02, 
S_HS_U03, 
S_HS_U08, 
S_HS_K02, 
S_HS_K03, 
S_HS_K 04, 
S_HS _K06, 
S_HS _K07, 
S_HS _K08 

nauki o kulturze 
i religii, 
nauki o sztuce,  
filozofia,  
literaturoznawstwo 
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Treści programowe  

Zajęcia dziedzinowe humanistyczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z seminarium 
dziedzinowym humanistycznym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi 
badawczych właściwych dla dyscyplin w dziedzinie nauk humanistycznych, tj.: nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, 
filozofia,  literaturoznawstwo  

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

egzamin ustny 
egzamin pisemny, 
praca roczna,  
test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Zajęcia dziedzinowe – moduł 
społeczny 

 min.60/60       min.120 12 S_HS_W02, 
S_HS_W05, 
S_HS_W06, 
S_HS_W07, 
S_HS_U04, 
S_HS_U05, 
S_HS_U06, 
S_HS_U08, 
S_HS_K02, 
S_HS_K03, 
S_HS_K08 

nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o kulturze i 
religii 
filozofia 

Treści programowe  

Zajęcia dziedzinowe społeczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium 
dziedzinowym społecznym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi 
badawczych właściwych dla dyscyplin w dziedzinie nauk społecznych, tj.: nauki socjologiczne, psychologia. a także nauki 
o kulturze i religii oraz filozofia, o ile podejmują problemy związane z naukami społecznymi..  

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

egzamin ustny 
egzamin pisemny, 
praca roczna,  
test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Zajęcia dziedzinowe – moduł 
przyrodniczy 

 min.30/30       min.60 8 S_HS_W08,  
S_HS_W09, 
S_HS_U09, 
S_HS_U10 

nauki biologiczne 
nauki o kulturze 
i religii 
filozofia 



35 
 

Treści programowe  

Zajęcia uzupełniające z dziedziny nauk przyrodniczych.  
Są to zajęcia autorskie, których celem jest wzbogacenie zakresu kształcenia o treści z dziedziny nauk przyrodniczych. Zajęcia 
umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dziedziny nauk 
przyrodniczych, a także dla filozofii i nauk o kulturze i religii w takim stopniu, w jakim odnoszą się do problemów związanych 
z naukami przyrodniczymi i problemów środowiska naturalnego.  

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

egzamin ustny 
egzamin pisemny, 
praca roczna,  
test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Lektura tekstu naukowego 

  30/30       60 3 K_W01, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W06, 
K_W08, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U05, 
K_U08, 
K_K01, 
K_K02, 
K_K05, 
K_K07,  

filozofia  
literaturoznawstwo 
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki biologiczne 

Treści programowe  

Podczas zajęć studenci zapoznają się z tekstami naukowymi pochodzącymi z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych i uczą 
się identyfikować zastosowane w nich strategie metodologiczne, retoryczne i teoretyczne. Studenci dowiadują się jakie są zalety 
i ograniczenia przedstawianych strategii. Piszą krótkie teksty sprawdzające umiejętności posługiwania się poznanymi 
strategiami. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Prace cząstkowe 

Seminarium badawcze I* 

   0/30*      30 (3)* K_W05, 
K_W07, 
K_W10, 
K_U04, 
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K_U06, 
K_U07, 
K_U08, 
K_U10, 
K_K01, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K05,  
K_K06 

Treści programowe  

Seminarium badawcze I (przedmiot do wyboru) służy przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej. Przedmiot 
jest przeznaczony w szczególności dla studentów planujących podjęcie studiów doktoranckich. Podczas zajęć studenci uczą 
się sformułować problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować wyniki swojej pracy. 
Szczególną zaletą zajęć jest kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych strategii komunikacji naukowej. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

prace cząstkowe, 
prezentacja ustna podczas sympozjum 

przedmioty właściwe dla ścieżki humanistyczno-społecznej 

seminarium dziedzinowe – 
humanistyczne** 

  45/45      90  7 S_HS_W01, 
S_HS_W03, 
S_HS_W04, 
S_HS_U01, 
S_HS_U02, 
S_HS_U07, 
S_HS_K01, 
S_HS_K02, 
S_HS_K03, 
S_HS_K08  

nauki o kulturze 
i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
 

Treści programowe  

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz 
dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych oraz przyjęte 
w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich 
narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak 
i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego 
rozwiązania najwłaściwsze metody. 
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Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego humanistycznego: 
● dzieło sztuki w kulturze 
● hermeneutyczne aspekty dzieł kultury i sztuki 
● refleksja o sztuce i literaturze oraz działania performatywne 
● aktywne uczestnictwo w kulturze 
● metody analizy i interpretacji tekstów kultury 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Praca zaliczeniowa lub inne wskazane w sylabusie zajęć 
 

Seminarium dziedzinowe – 
społeczne*** 

  45/45      90 7 S_HS_W02, 
S_HS_W05, 
S_HS_W06  
S_HS_U04, 
S_HS_U05, 
S_HS_U06, 
S_HS_U07, 
S_HS_K01, 
S_HS_K02, 
S_HS_K03, 
S_HS_K08 

nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o kulturze i religii 
filozofia 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk społecznych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki 
samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk społecznych oraz przyjęte w nich 
zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi 
badawczych do analizy zjawisk społecznych i tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak 
i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego 
rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego społecznego: 

● ideowe i materialne aspekty życia społecznego 
● Jednostki a społeczeństwo 
● socjologiczne aspekty dzieł kultury i sztuki 
● antropologiczny i społeczny wymiar praktyk kulturowych 
● aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim 
● społeczne aspekty ekologii 
● społeczne aspekty płci 
● zmiany klimatyczne a niepokoje społeczne 
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Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Praca zaliczeniowa lub inne wskazane w sylabusie zajęć 
 

Łączna liczba punktów ECTS w roku : 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku/w semestrze zimowym/letnim):min.660/ min. 330/300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 630 
W ciągu pierwszego roku studiów Student/ka kierunku artes liberales zobowiązany/-a jest zaliczyć: 

 
- zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN):            3 ECTS 
- zajęcia do wyboru z oferty Wydziału „Artes Liberales”         8 ECTS* 
*w wypadku wyboru Seminarium badawczego I (patrz opis przedmiotu w tabeli)) 

    liczba wymaganych punktów ECTS wynosi:  5  

 

** seminarium dziedzinowe humanistyczne -- przedmiot właściwy dla specjalności humanistyczno-społecznej i humanistyczno-przyrodniczej 
*** seminarium dziedzinowe społeczne -- przedmiot właściwy dla specjalności humanistyczno-społecznej i społeczno-przyrodniczej 
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Semestr trzeci i czwarty  
rok studiów: drugi 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zajęcia dziedzinowe – 
moduł humanistyczny 

 min.60/60       min.120 12 S_HS_W01, 
S_HS_W03, 
S_HS_W04, 
S_HS_W07, 
S_HS_U02, 
S_HS_U03, 
S_HS_U08, 
S_HS_K02, 
S_HS _K03, 
S_HS_K 04, 
S_HS _K06, 
S_HS _K07, 
S_HS _K08 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
 

Treści programowe  

Zajęcia dziedzinowe humanistyczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z seminarium 
dziedzinowym humanistycznym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi 
badawczych właściwych dla dyscyplin w dziedzinie nauk humanistycznych, tj.: nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, filozofia, 
literaturoznawstwo. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny 
egzamin pisemny, 
praca roczna,  
test, 
praca cząstkowa,  
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projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Zajęcia dziedzinowe – 
moduł społeczny 

 min.60/60       min.120 12 S_HS_W02, 
S_HS_W05, 
S_HS_W06, 
S_HS_W07, 
S_HS_U04, 
S_HS_U05, 
S_HS_U06, 
S_HS_U08, 
S_HS_K02, 
S_HS_K03, 
S_HS_K08 

nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o kulturze i religii 
filozofia 
 

Treści programowe  

Zajęcia dziedzinowe społeczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym 
społecznym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych 
dla dyscyplin w dziedzinie nauk społecznych, tj.: nauki socjologiczne, psychologia, a także nauki o kulturze i religii oraz filozofia, 
o ile podejmują problemy związane z naukami społecznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny 
egzamin pisemny, 
praca roczna,  
test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Zajęcia dziedzinowe – 
moduł przyrodniczy 

 min.30/30       min.60 8 S_HS_W08, 
S_HS_W09, 
S_HS_U09, 
S_HS_U10 

nauki biologiczne 
nauki o kulturze i religii 
filozofia 

Treści programowe  

Zajęcia uzupełniające z dziedziny nauk przyrodniczych.  
Są to zajęcia autorskie, których celem jest wzbogacenie zakresu kształcenia o treści z dziedziny nauk przyrodniczych. Zajęcia 
umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dziedziny nauk 
przyrodniczych, a także dla filozofii i nauk o kulturze i religii w takim stopniu, w jakim odnoszą się do problemów związanych 
z naukami przyrodniczymi i problemów środowiska naturalnego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny 
egzamin pisemny, 



41 
 

praca roczna,  
test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Seminarium magisterskie 

  30/30      60 3 K_W 03, 
K_W05, 
K_W07, 
K_U07, 
K_U04, 
K_U10, 
K_U11, 
K_K01, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K05, 
K_K08,  

filozofia  
literaturoznawstwo 
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki biologiczne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone przygotowaniu studentów do napisania samodzielnej pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.  
Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować 
wyniki swojej pracy. 
Fragmenty rozpraw dyplomowych będą omawiane i dyskutowane przez prowadzących i studentów uczestniczących 
w Seminarium. 
Przewiduje się uruchomienie kilku seminariów magisterskich dostosowanych do zainteresowań studentów 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prace cząstkowe,  
praca dyplomowa 

Seminarium badawcze II 

  30/30*      60 (6)* K_W05, 
K_W07, 
K_W10, 
K_U04, 
K_U06, 
K_U07, 
K_U08, 
K_U10, 
K_K01, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K05,  

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
 
lub  
nauki biologiczne 
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K_K06 

Treści programowe  

Seminarium badawcze II jest kontynuacją Seminarium badawczego I (przedmiot do wyboru). 

Seminarium służy przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej. Przedmiot jest przeznaczony w szczególności dla 
studentów planujących podjęcie studiów doktoranckich. Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, znaleźć 
odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować wyniki swojej pracy 

Szczególną zaletą zajęć jest kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych strategii komunikacji naukowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prace cząstkowe,  
prezentacje ustne podczas sympozjów 
referat 

Sesja naukowa 

       min.
30/0 

30 (2)* K_U06, 
K_U10, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K05, 
K_K07,  

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki biologiczne 

Treści programowe  

Student realizujący Seminarium badawcze zobowiązany jest do uczestnictwa w konferencji naukowej zaakceptowanej przez 
koordynatora przedmiotu sesja naukowa. 
Warunkiem zaliczenia jest czynne uczestnictwo w konferencji lub w wypadku uczestnictwa bez referatu napisanie eseju o tematyce 
podejmowanej na konferencji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Referat lub esej 
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przedmioty właściwe dla ścieżki humanistyczno- społecznej 

Seminarium dziedzinowe 
– humanistyczne** 

  45/45      90  
7 

S_HS_W01, 
S_HS_W03, 
S_HS_W04, 
S_HS_U01, 
S_HS_U02, 
S_HS_U07, 
S_HS_K01, 
S_HS_K02, 
S_HS_K03, 
S_HS_K08  

nauki o kulturze 
i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
 

Treści programowe  

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz 
dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych oraz przyjęte 
w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich 
narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak 
i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego 
rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego humanistycznego: 

● dzieło sztuki w kulturze 
● hermeneutyczne aspekty dzieł kultury i sztuki 
● refleksja o sztuce i literaturze oraz działania performatywne 
● aktywne uczestnictwo w kulturze 
● metody analizy i interpretacji tekstów kultury 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca zaliczeniowa lub inne wskazane w sylabusie zajęć 
 

Seminarium dziedzinowe 
– społeczne*** 

  45/45      90 7 S_HS_W02, 
S_HS_W05, 
S_HS_W06, 
S_HS_U04, 
S_HS_U05, 
S_HS_U06, 
S_HS_U07, 
S_HS_K01, 
S_HS_K02, 
S_HS_K03, 

nauki 
socjologiczne  
psychologia 
filozofia 
nauki o kulturze 
i religii 
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S_HS_K08 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk społecznych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki 
samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk społecznych oraz przyjęte w nich zasady 
komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi 
badawczych do analizy zjawisk społecznych i tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak 
i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego 
rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego społecznego: 

● ideowe i materialne aspekty życia społecznego 
● Jednostki a społeczeństwo 
● socjologiczne aspekty dzieł kultury i sztuki 
● antropologiczny i społeczny wymiar praktyk kulturowych 
● aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim 
● społeczne aspekty ekologii 
● społeczne aspekty płci 
● zmiany klimatyczne a niepokoje społeczne 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca zaliczeniowa lub inne wskazane w sylabusie zajęć 
 

Łączna liczba punktów ECTS w roku:  60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym/letnim): min.300/270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):min.570 

 
W ciągu drugiego roku studiów Student/ka kierunku artes liberales zobowiązany/-a jest zaliczyć: 

- zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN):                      3 ECTS 
- zajęcia do wyboru z oferty Wydziału „Artes Liberales”:     10 ECTS* 

   * w wypadku wyboru przez studenta Seminarium badawczego II (patrz opis przedmiotu w tabeli) liczba wymaganych w tej kategorii punktów ECTS wynosi 4 , w tym 2 ECTS 
sesja naukowa 

** seminarium dziedzinowe humanistyczne -- przedmiot właściwy dla specjalności humanistyczno-społecznej i humanistyczno-przyrodniczej 
*** seminarium dziedzinowe społeczne -- przedmiot właściwy dla specjalności humanistyczno-społecznej i społeczno-przyrodniczej 

W ciągu całego toku studiów student jest zobowiązany do uczestniczenia w przynajmniej jednych zajęciach realizowanych w języku obcym na poziomie B2+  
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Ścieżka humanistyczno-przyrodnicza  

Rok: pierwszy 
Semestr pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zajęcia dziedzinowe – 
moduł humanistyczny 
 

 min.60/60       min.120 12 

S_HP_W01, 
S_HP_W02, 
S_HP_W03, 
S_HP_U01, 
S_HP_U02, 
S_HP_U03, 
S_HP_U08, 
S_HP_K02, 
S_HP_K03, 
S_HP_K 04, 
S_HP_K06, 
S_HP_K07, 
S_HP_K08 

nauki o kulturze i religii 
nauki o sztuce 
filozofia 
literaturoznawstwo 
 

Treści programowe 
Zajęcia dziedzinowe humanistyczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z seminarium dziedzinowym 
humanistycznym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla 
dyscyplin w dziedzinie nauk humanistycznych, tj.: nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, filozofia, literaturoznawstwo. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny 
egzamin pisemny, 
praca roczna, 
test, 
praca cząstkowa, 
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Zajęcia dziedzinowe – 
moduł przyrodniczy  min.60/60       min.120 12 

S_HP_W04, 
S_HP_W05, 
S_HP_W06, 
S_HP_W07, 
S_HP_U04, 
S_HP_U05, 
S_HP_U06, 
S_HP_U08, 
S_HP_K02, 
S_HP _K03, 
S_HP_K 04, 
S_HP _K06, 
S_HP_K07, 
S_HP _K08 

Nauki biologiczne 
filozofia 
nauki o kulturze i religii 

Treści programowe 

Zajęcia dziedzinowe przyrodnicze to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym 
przyrodniczym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii właściwych dla nauk biologicznych, a także 
zrozumienie w jaki sposób wyniki badań prowadzonych w naukach biologicznych wykorzystywane są przez nauki humanistyczne 
i społeczne, w szczególności filozofię oraz nauki o kulturze i religii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny 
egzamin pisemny, 
praca roczna, 
test, 
praca cząstkowa, 
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 
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Zajęcia dziedzinowe – 
moduł społeczny 

 min.30/30       min.60 8 

HP_W08, 
HP_W09, 
HP_U09, 
HP_U10,  

nauki socjologiczne 
psychologia 
filozofia 
nauki o kulturze i religii 

Treści programowe 

Zajęcia uzupełniające z dziedziny nauk społecznych. 
Są to zajęcia autorskie, których celem jest wzbogacenie zakresu kształcenia o treści z dziedziny nauk społecznych. Zajęcia umożliwiają 
poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dziedziny nauk społecznych, a także 
nauk o kulturze i religii oraz filozofii, o ile podejmują problemy związane z naukami społecznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny 
egzamin pisemny, 
praca roczna, 
test, 
praca cząstkowa, 
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Lektura tekstu 
naukowego 

 30/30        60 3 

K_W01, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W06, 
K_W08, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U05, 
K_U08, 
K_K01, 
K_K02, 
K_K05, 
K_K07 

filozofia 
literaturoznawstwo 
nauki socjologiczne 
psychologia 
nauki biologiczne 

Treści programowe 
Podczas zajęć studenci zapoznają się z tekstami naukowymi pochodzącymi z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych i uczą się 
identyfikować zastosowane w nich strategie metodologiczne, retoryczne i teoretyczne. Studenci dowiadują się jakie są zalety 
i ograniczenia przedstawianych strategii. Piszą krótkie teksty sprawdzające umiejętności posługiwania się poznanymi strategiami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prace cząstkowe 
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Seminarium badawcze I*  0/30*       30 (3)* 

K_W05, 
K_W07, 
K_W10, 
K_U04, 
K_U06, 
K_U07, 
K_U08, 
K_U10, 
K_K01, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K05, 
K_K06 

 

Treści programowe 

Seminarium badawcze I (przedmiot do wyboru) służy przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej. Przedmiot jest 
przeznaczony w szczególności dla studentów planujących podjęcie studiów doktoranckich. Podczas zajęć studenci uczą się sformułować 
problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować wyniki swojej pracy. Szczególną zaletą zajęć jest 
kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych strategii komunikacji naukowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prace cząstkowe, 
prezentacja ustna podczas sympozjum 

przedmioty właściwe dla ścieżki humanistyczno-przyrodniczej 

Seminarium dziedzinowe 
– humanistyczne** 

  45/45      90 7 

S_HP_W01, 
S_HP_W02, 
S_HP_W03, 
S_HP_U01, 
S_HP_U02, 
S_HP_U07, 
S_HP_K01, 
S_HP_K02, 
S_HP_K03, 
S_HP_K08 

nauki o kulturze i religii 
nauki o sztuce 
filozofia 
literaturoznawstwo 
 

Treści programowe 
Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki 
samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych oraz przyjęte w nich zasady 
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komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do 
analizy dzieł kultury i tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu 
w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego humanistycznego: 

● dzieło sztuki w kulturze 
● hermeneutyczne aspekty dzieł kultury i sztuki 
● refleksja o sztuce i literaturze oraz działania performatywne 
● aktywne uczestnictwo w kulturze 
● metody analizy i interpretacji tekstów kultury 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca zaliczeniowa lub inne wskazane w sylabusie zajęć 
 

Seminarium dziedzinowe 
przyrodnicze*** 

  45/45      90 7 

S_HP_W04, 
S_HP_W05, 
S_HP_W06, 
S_HP_W07, 
S_HP_U04, 
S_HP_U05, 
S_HP_U06, 
S_HP_U07, 
S_HP_K01, 
S_HP_K02, 
S_HP_K03, 
S_HP_K08 

Nauki biologiczne 
nauki o kulturze i religii 
filozofia 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki 
samodzielnym wystąpieniom studenci poznają specyfikę nauk przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. 
Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy tekstów 
naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie 
umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego przyrodniczego: 

● różnorodność biologiczna i kulturowa 
● animal studies 
● etologia ludzi i zwierząt 
● etyczne aspekty ekologii 
● filozoficzne konsekwencje teorii i wyników badań naukowych, w tym biologicznych 



50 
 

● sztuka ludzi i zwierząt 
● ewolucja biologiczna 
● zmiany klimatyczne 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca zaliczeniowa lub inne wskazane w sylabusie zajęć 

Łączna liczba punktów ECTS w roku: 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku/w semestrze zimowym/letnim):min.660/ min. 330/300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 630 
W ciągu pierwszego roku studiów Student/ka kierunku artes liberales zobowiązany/-a jest zaliczyć: 

 
- zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN):            3 ECTS 
- zajęcia do wyboru z oferty Wydziału „Artes Liberales”         8 ECTS* 
*w wypadku wyboru Seminarium badawczego I (patrz opis przedmiotu w tabeli)) 

    liczba wymaganych w tej kategorii punktów ECTS wynosi:  5  
 

** seminarium dziedzinowe humanistyczne -- przedmiot właściwy dla specjalności humanistyczno-społecznej i humanistyczno-przyrodniczej 
*** seminarium dziedzinowe przyrodnicze -- przedmiot właściwy dla specjalności humanistyczno-przyrodniczej i społeczno-przyrodniczej 
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Semestr trzeci i czwarty  
rok studiów: drugi 

 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zajęcia dziedzinowe 
– moduł 
humanistyczny 

 min.60/60       min.120 12 S_HP_W01, 
S_HP_W02, 
S_HP_W03, 
S_HP_U01, 
S_HP_U02, 
S_HP_U03, 
S_HP_U08, 
S_HP_K02, 
S_HP _K03, 
S_HP_K04, 
S_HP _K06, 
S_HP_K07, 
S_HP _K08 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
 

Treści programowe  

Zajęcia dziedzinowe humanistyczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z seminarium dziedzinowym 
humanistycznym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla 
dyscyplin w dziedzinie nauk humanistycznych, tj.: nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, filozofia, literaturoznawstwo  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny 
egzamin pisemny, 
praca roczna,  
test, 
praca cząstkowa,  
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projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Zajęcia dziedzinowe 
– moduł 
przyrodniczy 

 min.60/6
0 

      min.120 12 S_HP_W04, 
S_HP_W05, 
S_HP_W06, 
S_HP_W07, 
S_HP_U04, 
S_HP_U05, 
S_HP_U06, 
S_HP_U08, 
S_HP_K02, 
S_HP _K03, 
S_HP_K 04, 
S_HP _K06, 
S_HP_K07, 
S_HP _K08 

nauki biologiczne  
filozofia 
nauki o kulturze i religii 

Treści programowe  

Zajęcia dziedzinowe przyrodnicze to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym 
przyrodniczym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii właściwych dla nauk biologicznych, 
a także zrozumienie w jaki sposób wyniki badań prowadzonych w naukach biologicznych wykorzystywane są przez nauki humanistyczne 
i społeczne, w szczególności filozofię oraz nauki o kulturze i religii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny, 
egzamin pisemny, 
praca roczna, 
test, 
praca cząstkowa, 
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Zajęcia dziedzinowe 
– moduł społeczny 

 min.30/30       min.60 8 HP_W08, 
HP_W09, 
HP_U09, 
HP_U10 

nauki socjologiczne  
psychologia 
filozofia 
nauki o kulturze i religii 

Treści programowe  

Zajęcia uzupełniające z dziedziny nauk społecznych.  
Są to zajęcia autorskie, których celem jest wzbogacenie zakresu kształcenia o treści z dziedziny nauk społecznych. Zajęcia umożliwiają 
poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dziedziny nauk społecznych, a także 
nauk o kulturze i religii oraz filozofii, o ile podejmują problemy związane z naukami społecznymi. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny, 
egzamin pisemny, 
praca roczna,  
test, 
praca cząstkowa,  
projekt, inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Seminarium 
magisterskie 

  30/30      60 3 K_W03, 
K_W05, 
K_W07, 
K_U07, 
K_U04, 
K_U10, 
K_U11, 
K_K01, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K05, 
K_K08 

filozofia  
literaturoznawstwo 
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki biologiczne 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone przygotowaniu studentów do napisania samodzielnej pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.  
Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować 
wyniki swojej pracy. 
Fragmenty rozpraw dyplomowych będą omawiane i dyskutowane przez prowadzących i studentów uczestniczących w Seminarium. 
Przewiduje się uruchomienie kilku seminariów magisterskich dostosowanych do zainteresowań studentów 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Prace cząstkowe, praca dyplomowa 

Seminarium 
badawcze II 

  30/30*      60 (6)* K_W05, 
K_W07, 
K_W10, 
K_U04, 
K_U06, 
K_U07, 
K_U08, 
K_U10, 
K_K01, 
K_K02, 
K_K03, 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
archeologia 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
lub  
nauki biologiczne 
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K_K05, 
K_K06 

Treści programowe  

Seminarium badawcze II jest kontynuacją Seminarium badawczego I (przedmiot do wyboru). 
Seminarium służy przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej. Przedmiot jest przeznaczony w szczególności dla 
studentów planujących podjęcie studiów doktoranckich. Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, znaleźć 
odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować wyniki swojej pracy 
Szczególną zaletą zajęć jest kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych strategii komunikacji naukowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prace cząstkowe,  
prezentacje ustne podczas sympozjów 
referat 

Sesja naukowa        min.30/0 30 (2)* K_U06, 
K_U10, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K05, 
K_K07 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki biologiczne 

Treści programowe  

Student realizujący Seminarium badawcze zobowiązany jest do uczestnictwa w konferencji naukowej zaakceptowanej przez 
koordynatora przedmiotu sesja naukowa. 
Warunkiem zaliczenia jest czynne uczestnictwo w konferencji lub w wypadku uczestnictwa bez referatu napisanie eseju o tematyce 
podejmowanej na konferencji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Referat lub esej 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

przedmioty właściwe dla ścieżki humanistyczno- przyrodniczej 

Seminarium 
dziedzinowe – 
humanistyczne** 

  45/45      90  7 S_HP_W01 
S_HP_W02S
_HP_W03 
S_HP_U01, 
S_HP_U02, 
S_HP_U07, 
S_HP_K01, 
S_HP_K02, 
S_HP_K03, 
S_HP_K08 

nauki o kulturze 
i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
 

Treści programowe  

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki 
samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych oraz przyjęte w nich zasady 
komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do 
analizy dzieł kultury i tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu 
w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego humanistycznego: 

● dzieło sztuki w kulturze 
● hermeneutyczne aspekty dzieł kultury i sztuki 
● refleksja o sztuce i literaturze oraz działania performatywne 
● aktywne uczestnictwo w kulturze 
● metody analizy i interpretacji tekstów kultury 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca zaliczeniowa lub inne wskazane w sylabusie zajęć 
 

Seminarium 
dziedzinowe 
przyrodnicze*** 

  45/45      90 7 S_HP_W04 
S_HP_W05 
S_HP_W06 
S_HP_W07 
S_HP_U04, 
S_HP_U05, 
S_HP_U06, 
S_HP_U07, 
S_HP_K01, 
S_HP_K02, 
S_HP_K03, 

Nauki biologiczne 
nauki o kulturze 
i religii 
filozofia 
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S_HP_K08 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki 
samodzielnym wystąpieniom studenci poznają specyfikę nauk przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. 
Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy tekstów 
naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie 
umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego przyrodniczego: 

● różnorodność biologiczna i kulturowa 
● animal studies 
● etologia ludzi i zwierząt 
● etyczne aspekty ekologii 
● filozoficzne konsekwencje teorii i wyników badań naukowych, w tym biologicznych  
● sztuka ludzi i zwierząt 
● ewolucja biologiczna 
● zmiany klimatyczne 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca zaliczeniowa lub inne wskazane w sylabusie zajęć 

Łączna liczba punktów ECTS w roku: 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym/letnim): min.300/270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):min.570 

 
W ciągu drugiego roku studiów Student/ka kierunku artes liberales zobowiązany/-a jest zaliczyć: 

 
- zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN):                      3 ECTS 
- zajęcia do wyboru z oferty Wydziału „Artes Liberales”:     10 ECTS* 
   * w wypadku wyboru przez studenta Seminarium badawczego II (patrz opis przedmiotu  
    w tabeli) liczba wymaganych w tej kategorii punktów ECTS wynosi 4 , w tym 2 ECTS sesja naukowa 

  

** seminarium dziedzinowe humanistyczne -- przedmiot właściwy dla specjalności humanistyczno-społecznej i humanistyczno-przyrodniczej 
*** seminarium dziedzinowe przyrodnicze -- przedmiot właściwy dla specjalności humanistyczno-przyrodniczej i społeczno-przyrodniczej 
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W ciągu całego toku studiów student jest zobowiązany do uczestniczenia w przynajmniej jednych zajęciach realizowanych w języku obcym na poziomie B2+ 

 
Ścieżka społeczno-przyrodnicza 

Semestr pierwszy i drugi 
rok studiów: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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się dla 

specjalnośc
i 
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przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zajęcia dziedzinowe 
– moduł społeczny 

 min.60/60       min.120 12 S_SP_W02, 
S_SP_W05, 
S_SP_W06, 
S_SP_W07, 
S_SP_U04, 
S_SP_U05, 
S_SP_U06, 
S_SP_U08, 
S_SP_K02, 
S_SP_K03, 
S_SP_K08 

nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o kulturze i religii 
filozofia 
 

Treści programowe  

Zajęcia dziedzinowe społeczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym 
społecznym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla 
dyscyplin w dziedzinie nauk społecznych, tj.: nauki socjologiczne, psychologia, a także nauki o kulturze i religii oraz filozofia, o ile 
podejmują problemy związane z naukami społecznymi..  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny, 
egzamin pisemny, 
praca roczna,  
test 
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praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Zajęcia dziedzinowe 
– moduł przyrodniczy 

 min.60/60       min.120 12 S_SP_W04, 
S_SP_W05, 
S_SP_W06, 
S_SP_W07, 
S_SP_U04, 
S_SP_U05, 
S_SP_U06, 
S_SP_U08, 
S_SP_K02, 
S_SP _K03, 
S_SP_K 04, 
S_SP _K06, 
S_SP_K07,   
S_SP _K08, 

nauki biologiczne  
filozofia 
nauki o kulturze 
i religii 

Treści programowe  

Zajęcia dziedzinowe przyrodnicze to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym 
przyrodniczym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii właściwych dla nauk biologicznych, 
a także zrozumienie w jaki sposób wyniki badań prowadzonych w naukach biologicznych wykorzystywane są przez nauki 
humanistyczne i społeczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny, 
egzamin pisemny, 
praca roczna, 
test, 
praca cząstkowa, 
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Zajęcia dziedzinowe 
– moduł 
humanistyczny 

 min.30/30       min.60 8 S_SP_W08, 
S_SP_W09, 
S_SP_U09, 
S_SP_U10 

nauki o kulturze 
i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia uzupełniające z dziedziny nauk humanistycznych.  
Są to zajęcia autorskie, których celem jest wzbogacenie zakresu kształcenia o treści z dziedziny nauk humanistycznych. Zajęcia 
umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dyscyplin z zakresu 
dziedziny nauk humanistycznych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny, 
egzamin pisemny, 
praca roczna,  
test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Lektura tekstu 
naukowego 

 30/30       60 3 K_W01, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W06, 
K_W08, 
K_U01, 
K_U02, 
K_U05, 
K_U08, 
K_K01, 
K_K02, 
K_K05, 
K_K07 

filozofia  
literaturoznawstwo 
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki biologiczne 

Treści programowe  

Podczas zajęć studenci zapoznają się z tekstami naukowymi pochodzącymi z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych i uczą się 
identyfikować zastosowane w nich strategie metodologiczne, retoryczne i teoretyczne. Studenci dowiadują się jakie są zalety 
i ograniczenia przedstawianych strategii. Piszą krótkie teksty sprawdzające umiejętności posługiwania się poznanymi strategiami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prace cząstkowe 

Seminarium 
badawcze I* 

 0/30*       30 (3)* K_W05, 
K_W07, 
K_W10, 
K_U04, 
K_U06, 
K_U07,  
K_U08,  
K_U10, 
K_K01, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K05,  
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K_K06 

Treści programowe  

Seminarium badawcze I (przedmiot do wyboru) służy przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej. Przedmiot jest 
przeznaczony w szczególności dla studentów planujących podjęcie studiów doktoranckich. Podczas zajęć studenci uczą się 
sformułować problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować wyniki swojej pracy. Szczególną 
zaletą zajęć jest kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych strategii komunikacji naukowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prace cząstkowe, 
prezentacja ustna podczas sympozjum 

przedmioty właściwe dla ścieżki społeczno-przyrodniczej 

Seminarium 
dziedzinowe 
społeczne** 

  45/45      90 7 S_SP_W01, 
S_SP_W02, 
S_SP_W03, 
S_SP_U01, 
S_SP_U02, 
S_SP_U03, 
S_SP_U07, 
S_SP_K01, 
S_SP_K02, 
S_SP_K03, 
S_SP_K08 

Nauki socjologiczne 
Psychologia 
Nauki o kulturze i 
religii 
filozofia 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk społecznych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki 
samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk społecznych oraz przyjęte w nich zasady 
komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych 
do analizy zjawisk społecznych i tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki 
uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego społecznego 

● ideowe i materialne aspekty życia społecznego 
● Jednostki a społeczeństwo 
● socjologiczne aspekty dzieł kultury i sztuki 
● antropologiczny i społeczny wymiar praktyk kulturowych 
● aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim 
● społeczne aspekty ekologii 
● społeczne aspekty płci 
● zmiany klimatyczne a niepokoje społeczne 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca zaliczeniowa lub inne wskazane w sylabusie zajęć 
 

Seminarium 
dziedzinowe 
przyrodnicze*** 

  45/45      90 7 S_SP_W04, 
S_SP_W05, 
S_SP_W06, 
S_SP_W07, 
S_SP_U04, 
S_SP_U05, 
S_SP_U06, 
S_SP_U07, 
S_SP_K01, 
S_SP_K02, 
S_SP_K03, 
S_SP_K08 

Nauki biologiczne 
Nauki o kulturze 
i religii 
Filozofia 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki 
samodzielnym wystąpieniom studenci poznają specyfikę nauk przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. 
Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy tekstów 
naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie 
umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego przyrodniczego: 

● różnorodność biologiczna i kulturowa 
● animal studies 
● etologia ludzi i zwierząt 
● etyczne aspekty ekologii 
● filozoficzne konsekwencje teorii i wyników badań naukowych, w tym biologicznych  
● sztuka ludzi i zwierząt 
● ewolucja biologiczna 
● zmiany klimatyczne 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca zaliczeniowa lub inne wskazane w sylabusie zajęć 
 

Łączna liczba punktów ECTS w roku: 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku/w semestrze zimowym/letnim):min.660/ min. 330/300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 630 

 
W ciągu pierwszego roku studiów Student/ka kierunku artes liberales zobowiązany/-a jest zaliczyć: 
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- zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN):            3 ECTS 
- zajęcia do wyboru z oferty Wydziału „Artes Liberales”         8 ECTS* 
*w wypadku wyboru Seminarium badawczego I (patrz opis przedmiotu w tabeli)) 

    liczba wymaganych w tej kategorii punktów ECTS wynosi:  5  

** seminarium dziedzinowe społeczne -- przedmiot właściwy dla ścieżki humanistyczno-społecznej i społeczno-przyrodniczej 
*** seminarium dziedzinowe przyrodnicze -- przedmiot właściwy dla specjalności humanistyczno-przyrodniczej i społeczno-przyrodniczej 

 

Semestr trzeci i czwarty  

rok studiów: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zajęcia dziedzinowe – 
moduł społeczny 

 min. 60/60       min.12
0 

12 S_SP_W02, 
S_SP_W05, 
S_SP_W06, 
S_SP_W07, 
S_SP_U04, 
S_SP_U05, 
S_SP_U06, 
S_SP_U08, 
S_SP_K02, 
S_SP_K03, 
S_SP_K08 

nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki o kulturze i religii 
filozofia 
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Treści programowe  

Zajęcia dziedzinowe społeczne to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym 
społecznym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla 
dyscyplin w dziedzinie nauk społecznych, tj.: nauki socjologiczne, psychologia, a także nauki o kulturze i religii oraz filozofia, o ile 
podejmują problemy związane z naukami społecznymi.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny, 
egzamin pisemny, 
praca roczna,  
test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Zajęcia dziedzinowe – 
moduł przyrodniczy 

 min.60/60       min.12
0 

12 S_SP_W04, 
S_SP_W05, 
S_SP_W06, 
S_SP_W07, 
S_SP_U04, 
S_SP_U05, 
S_SP_U06, 
S_SP_U08, 
S_SP_K02,  
S_SP_K03, 
S_SP_K 04, 
S_SP_K06, 
S_SP_K07,   
S_SP_K08 

nauki biologiczne  
filozofia 
nauki o kulturze i religii 

Treści programowe  

Zajęcia dziedzinowe przyrodnicze to zajęcia autorskie, których treści programowe uwzględniają związek z Seminarium dziedzinowym 
przyrodniczym. Zajęcia umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii właściwych dla nauk biologicznych, 
a także zrozumienie w jaki sposób wyniki badań prowadzonych w naukach biologicznych wykorzystywane są przez nauki 
humanistyczne i społeczne 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny, 
egzamin pisemny, 
praca roczna, 
pest, 
praca cząstkowa, 
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 
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Zajęcia dziedzinowe – 
moduł humanistyczny 

 min.30/30       min.60 8 S_SP_W08, 
S_SP_W09, 
S_SP_U09, 
S_SP_U10 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zajęcia uzupełniające z dziedziny nauk humanistycznych.  
Są to zajęcia autorskie, których celem jest wzbogacenie zakresu kształcenia o treści z dziedziny nauk humanistycznych. Zajęcia 
umożliwiają poznanie specjalistycznych teorii, terminologii, metodologii, narzędzi badawczych właściwych dla dyscyplin z zakresu 
dziedziny nauk humanistycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny, 
egzamin pisemny, 
praca roczna,  
test, 
praca cząstkowa,  
projekt, 
inne wskazane w sylabusach poszczególnych zajęć 

Seminarium 
magisterskie 

  30/30      60 3 K_W 03,  
K_W 05,  
K_W 07, 
K_U07,  
K_U04, 
K_U10,  
K_U11, 
K_K01,  
K_K02,   
K_K03, 
K_K05, 
K_K08 

 

Treści programowe  

Zajęcia są poświęcone przygotowaniu studentów do napisania samodzielnej pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.  
Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, znaleźć odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować 
wyniki swojej pracy. 
Fragmenty rozpraw dyplomowych będą omawiane i dyskutowane przez prowadzących i studentów uczestniczących w Seminarium. 
Przewiduje się uruchomienie kilku seminariów magisterskich dostosowanych do zainteresowań studentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prace cząstkowe,  
praca dyplomowa 
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Seminarium 
badawcze II 

  30/30*      60 (6)* K_W05, 
K_W07, 
K_W10,  
K_U04, 
K_U06, 
K_U07, 
K_U08, 
K_U10,  
K_K01, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K05, 
K_K06 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
lub  
nauki socjologiczne  
psychologia 
lub  
nauki biologiczne 

Treści programowe  

Seminarium badawcze II jest kontynuacją Seminarium badawczego I (przedmiot do wyboru). 
Seminarium służy przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej. Przedmiot jest przeznaczony w szczególności dla 
studentów planujących podjęcie studiów doktoranckich. Podczas zajęć studenci uczą się sformułować problem badawczy, znaleźć 
odpowiednie narzędzia do jego analizy i zaprezentować wyniki swojej pracy 
Szczególną zaletą zajęć jest kształtowanie umiejętności wykorzystania różnych strategii komunikacji naukowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prace cząstkowe,  
prezentacje ustne podczas sympozjów, 
referat 

Sesja naukowa        min.30/0 30 (2)* K_U06, 
K_U10, 
K_K02, 
K_K03, 
K_K05, 
K_K07 

nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 
nauki socjologiczne  
psychologia 
nauki biologiczne 

Treści programowe  

Student realizujący Seminarium badawcze zobowiązany jest do uczestnictwa w konferencji naukowej zaakceptowanej przez 
koordynatora przedmiotu sesja naukowa. 
Warunkiem zaliczenia jest czynne uczestnictwo w konferencji lub w wypadku uczestnictwa bez referatu napisanie eseju o tematyce 
podejmowanej na konferencji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Referat lub esej  

przedmioty właściwe dla ścieżki społeczno-przyrodniczej 
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Seminarium 
dziedzinowe 
społeczne** 

  45/45      90 7 S_SP_W01, 
S_SP_W02, 
S_SP_W03, 
S_SP_U01, 
S_SP_U02, 
S_SP_U03, 
S_SP_U07, 
S_SP_K01, 
S_SP_K02, 
S_SP_K03, 
S_SP_K08 

Nauki socjologiczne 
Psychologia 
Nauki o kulturze i religii 
filozofia 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk społecznych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki 
samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk społecznych oraz przyjęte w nich zasady 
komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych 
do analizy zjawisk społecznych i tekstów naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki 
uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego społecznego 

● ideowe i materialne aspekty życia społecznego 
● Jednostki a społeczeństwo 
● socjologiczne aspekty dzieł kultury i sztuki 
● antropologiczny i społeczny wymiar praktyk kulturowych 
● aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim 
● społeczne aspekty ekologii 
● społeczne aspekty płci 
● zmiany klimatyczne a niepokoje społeczne 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca zaliczeniowa lub inne wskazane w sylabusie zajęć 
 

Seminarium 
dziedzinowe 
przyrodnicze*** 

  45/45      90 7 S_SP_W04, 
S_SP_W05, 
S_SP_W06, 
S_SP_W07, 
S_SP_U04, 
S_SP_U05, 
S_SP_U06, 
S_SP_U07, 

Nauki biologiczne 
Nauki o kulturze i religii 
filozofia 
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S_SP_K01, 
S_SP_K02, 
S_SP_K03, 
S_SP_K08 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych. 
W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki 
samodzielnym wystąpieniom studenci poznają specyfikę nauk przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. 
Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy tekstów 
naukowych.  Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne, jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie 
umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody. 
Przykładowe problemy poruszone na zajęciach podczas Seminarium dziedzinowego przyrodniczego: 

● różnorodność biologiczna i kulturowa 
● animal studies 
● etologia ludzi i zwierząt 
● etyczne aspekty ekologii 
● filozoficzne konsekwencje teorii i wyników badań naukowych, w tym biologicznych  
● sztuka ludzi i zwierząt 
● ewolucja biologiczna 
● zmiany klimatyczne 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca zaliczeniowa lub inne wskazane w sylabusie zajęć 
 

Łączna liczba punktów ECTS w roku: 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze zimowym/letnim): min.300/270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):min.570 

 
W ciągu drugiego roku studiów Student/ka kierunku artes liberales zobowiązany/-a jest zaliczyć: 

- zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN):                      3 ECTS 
- zajęcia do wyboru z oferty Wydziału „Artes Liberales”:     10 ECTS* 

   * w wypadku wyboru przez studenta Seminarium badawczego II (patrz opis przedmiotu  
    w tabeli) liczba wymaganych w tej kategorii punktów ECTS wynosi 4 , w tym 2 ECTS sesja naukowa 
 
** seminarium dziedzinowe społeczne -- przedmiot właściwy dla specjalności humanistyczno-społecznej i społeczno-przyrodniczej 
** seminarium dziedzinowe przyrodnicze -- przedmiot właściwy dla specjalności humanistyczno-przyrodniczej i społeczno-przyrodniczej 
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W ciągu całego toku studiów student jest zobowiązany do uczestniczenia w przynajmniej jednych zajęciach realizowanych w języku obcym na 
poziomie B2+ 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki 
Dyscyplina 
naukowa 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie 
punktów ECTS dla każdej z dyscyplin 

dziedzina nauk humanistycznych nauki o kulturze i religii  
nauki o sztuce  
filozofia  
literaturoznawstwo 

14 
6 
9 
8 

dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne  
psychologia  

14 
11 

dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne 25 

”. 
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Załącznik nr 45 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 7 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

astronomia  

nazwa kierunku studiów astronomia 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Astronomy 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

75 
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innych osób prowadzących zajęcia 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych  

i przyrodniczych 
astronomia 

nauki fizyczne 

astronomia 80% 

nauki fizyczne 20% 

 

astronomia 

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna i rozumie na poziomie rozszerzonym prawa i twierdzenia dyscypliny astronomia, a w wybranym obszarze 
badań – na poziomie szczegółowym 

P7S_WG 

K_W02 zna i rozumie na poziomie rozszerzonym prawa i twierdzenia dyscypliny nauki fizyczne P7S_WG 

K_W03 zna i rozumie metody obliczeniowe konieczne do rozwiązywania problemów w wybranym obszarze badań 
w astronomii 

P7S_WG 

K_W04 zna i rozumie zaawansowane techniki obserwacyjne i numeryczne pozwalające zaplanować i wykonać złożony 
program obserwacyjny 

P7S_WG 

K_W05 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, badawczej specyficznych dla 
astronomii, związanych z wybraną specjalnością 

P7S_WG 

K_W06 zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju astronomii, w szczególności w wybranym obszarze badań P7S_WG 

K_W07 zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę 
w wybranym obszarze badań 

P7S_WK 

K_W08 zna i rozumie podstawowe uwarunkowania prawne i etyczne związane z działalnością naukową i dydaktyczną P7S_WK 

K_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 
oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji 
patentowych 

P7S_WK 

K_W10 zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości P7S_WK 

 



4 
 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji obserwacji i wnioskowaniu P7S_UW 

K_U02 potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa astronomii P7S_UW 

K_U03 potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa nauk fizycznych P7S_UW 

K_U04 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane programy obserwacyjne bądź symulacje numeryczne 
w określonych obszarach astronomii, indywidualnie i w zespole 

P7S_UO 

K_U05 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników obserwacji lub obliczeń teoretycznych w astronomii wraz z oceną 
dokładności wyników 

P7S_UW 

K_U06 potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, zarówno z baz danych jak i innych źródeł; 
potrafi odtworzyć tok rozumowania lub istotę programu obserwacyjnego opisanego w literaturze 
z uwzględnieniem poczynionych założeń i przybliżeń 

P7S_UW 

K_U07 potrafi połączyć metody i idee z różnych pól badawczych; jest w stanie zauważyć, że odległe nieraz zjawiska 
opisane są przy użyciu podobnego  modelu 

P7S_UW 

K_U08 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę astronomii, a także stosowane metody doświadczalne i teoretyczne do 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

P7S_UW 

K_U09 potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub numerycznych) w formie pisemnej 
(w języku polskim i angielskim), ustnej (w języku polskim i angielskim), prezentacji multimedialnej lub plakatu 

P7S_UK 

K_U10 potrafi skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie problematyki 
właściwej dla studiowanego obszaru nauk fizycznych oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

P7S_UK 

K_U11 potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności (w tym samokształcenia) w zakresie 
wybranego obszaru badań oraz poza nim 

P7S_UU 

K_U12 potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na samodzielne uzupełnianie 
wykształcenia oraz komunikację ze specjalistami w zakresie tej samej lub pokrewnej specjalności, zgodnie 
z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

K_U13 potrafi zastosować technologie informacyjne i komunikacyjne, w szczególności do pozyskania i przekazania 
rzetelnej wiedzy 

P7S_UW 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz do inspirowania i organizacji procesu uczenia się innych osób P7S_KK 

K_K02 jest gotów do współdziałania i pracy w grupie – w różnych rolach P7S_KR 

K_K03 jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania 

P7S_KR 

K_K04 jest gotów do stosowania i propagowania zasad uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych 
osób, do rozstrzygania problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej, do propagowania 
rozstrzygającej roli eksperymentu w weryfikacji teorii fizycznych, do stosowania metody naukowej 
w gromadzeniu wiedzy 

P7S_KK 

K_K05 jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi 
podstawowymi w wybranym obszarze nauk fizycznych lub astronomii, w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy, 
do przeciwdziałania zagrożeniom przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł 

P7S_KR 

K_K06 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji, 
do uwzględniania społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności 

P7S_KO 

K_K07 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 

Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

(tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów odrębnie) 

Rok studiów: pierwszy  
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Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
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Astrofizyka I  

60   60     120 12 K_W01, K_W06, K_U01, 
K_U02, K_K01 

astronomia 

Treści programowe  

Opis i dyskusja podstawowych praw struktury i ewolucji gwiazdowej: tworzenie się gwiazd, ewolucja gwiazd na diagramie 
Hertzsprunga-Russella, transport promieniowania we wnętrzach gwiazdowych, atmosfery gwiazdowe, produkcja energii i reakcje 
termojądrowe, struktura gwiazdowa w różnych etapach ewolucji, końcowe fazy ewolucji i tworzenie się białych karłów, gwiazd 
neutronowych i czarnych dziur, wybrane zagadnienia z ewolucji układów podwójnych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna  
 
wariant I 
 
lub  
 
wariant II# 
 

 
 
 
 

30 
 
 
 

45 

   
 
 
 

30 
 
 
 

45 

     
 
 
 

60 
 
 
 

90 

 
 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 

K_W02, K_U01, K_U03, 
K_U07, K_K01 

nauki fizyczne 
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Treści programowe  

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej 
i kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. 
temperatura i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. 
Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, 
kondensacja Bosego-Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Wariant A: 
 
Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej# 

 

 
 
 

30 

        
 
 

30 

 
 
 

3 

K_W02, K_U01, K_U03, 
K_U07, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna# 

         
60 

 
6 

K_W04, K_U04, K_U11, 
K_U13, K_K01, K_K02 

nauki fizyczne 
informatyka 

Treści programowe  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania 
z technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 
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Proseminarium  
specjalistyczne I  

  30      30 2 K_W01, K_W06, K_U05, 
K_U06, K_U09, K_U10, 
K_U11, K_U12, K_K01, 
K_K02, K_K04, K_K05 

astronomia 

Treści programowe  

Przegląd najnowszych prac badawczych z zakresu astrofizyki teoretycznej i obserwacyjnej. Techniki przygotowywania i prezentacji 
wykładów 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna 
i przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna 
i przedsiębiorczość 
z projektem 
zespołowym  

 
 
 

30 
 
 
 
 
 

30 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 

30 
 
 
 
 
 

90 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 

K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U10, K_U11, K_K02, 
K_K03, K_K07 
 

 

Treści programowe  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej 
prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. 
Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, 
inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/projekt 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330-390 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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których odnosi się 
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Astrofizyka II 

45   45     90 8 K_W01, K_W04, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U07, 
K_U08, K_K01 

astronomia 

Treści programowe  
Wprowadzenie do obiektów zwartych w astrofizyce. Struktura białych karłów i gwiazd neutronowych. Procesy promieniste: 
promieniowanie synchrotronowe, odwrotny efekt Comptona, promieniowanie hamowania. Promieniowanie obiektów zwartych: 
pulsary, magnetary, obiekty akreujące, błyski gamma. Dyski akrecyjne, ich modele i promieniowanie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Astronomia 
pozagalaktyczna  

 
30 
 
 
 
 

   
30 
 
 
 
 

     
60 

 
6 
 

 
 
 

K_W01, K_W04, K_W06, 
K_U01, K_U04, K_U05, 
K_U07, K_K01, K_K05 

astronomia 
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Treści programowe  

Galaktyki, ciemna materia, aktywne jądra galaktyk, czarne dziury wielkich mas, układy galaktyk, modele wszechświata, 
obserwacje astronomiczne w rozszerzającym się wszechświecie, standardowy model gorącego wszechświata, powstanie 
struktury we wszechświecie, anizotropia mikrofalowego promieniowania tła, testy kosmologiczne, projekty obserwacyjne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Mechanika nieba 
 

 
30 

   
30 

 

     
60 

 
6 

K_W01, K_W06, K_U01, 
K_U02, K_U08, K_K01 

astronomia 

Treści programowe  

Zarys historyczny problemów związanych z mechaniką nieba, Układ Słoneczny, zagadnienie dwóch ciał, perturbacje ogólne, 
ograniczone zagadnienie trzech ciał, elementy astronautyki, efekty niegrawitacyjne w ruchu małych ciał, nasza Galaktyka, orbity 
gwiazd, elementy statystycznego opisu funkcji rozkładu gwiazd, oddziaływania dwuciałowe i czas relaksacji, struktura spiralna 
galaktyk. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Proseminarium  
specjalistyczne II 

   
30 

      
30 

 
2 

K_W01, K_W06, K_U05, 
K_U06, K_U09, K_U10, 
K_U11, K_U12, K_K01, 
K_K02, K_K04, K_K05 

astronomia 

Treści programowe  

Przegląd najnowszych prac badawczych z zakresu astrofizyki teoretycznej i obserwacyjnej. Techniki przygotowywania 
i prezentacji wykładów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Zaawansowana 
pracownia 
obserwacyjna I 
lub 
Warsztaty astrofizyki I 

    60  
 
 
 
 
 

  60 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

K_W03, K_W04, K_W06, 
K_W07, K_W08, K_U01, 
K_U04, K_U05, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U11, 
K_K03, K_K04, K_K06 

astronomia 
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60 60 5 

Treści programowe  

Udział w projekcie badawczym z astronomii. Rozwój wiedzy i umiejętności z astronomii na poziomie rozszerzonym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e)* 
 

 
30 
 

 

       
 
 
 
 

 
30 

 

 
2 

 
 

  

Treści programowe  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem przedmiotu 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
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Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Astrofizyka III 

30   30     60 6 K_W01, K_W04, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U05, 
K_U07, K_K01 

astronomia 

Treści programowe  
Powstawanie i ewolucja układów podwójnych, podstawy astronomii i zasady detekcji fal grawitacyjnych, zjawiska soczewkowania 
i mikrosoczewkowania grawitacyjnego wraz zastosowaniami, supernowe. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Kosmologia  
 

 

 
30 

 

   
 

 

     
30 

 

 
3 

K_W01, K_W06, K_U01, 
K_U02, K_U06, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Współczesne metody obserwacyjne kosmologii; stan badań. Teoria powstania struktury w początkowo jednorodnym modelu 
kosmologicznym. Pierwsze obiekty. Powtórna jonizacja. Znaczenie neutralnego wodoru. Struktura w największej skali. Anizotropia 
mikrofalowego promieniowania tła: teoria  i możliwości obserwacyjne. Testy kosmologiczne. Hipotezy o naturze ciemnej materii 
i ciemnej energii. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Zaawansowana 
pracownia 
obserwacyjna II 
lub 
Warsztaty astrofizyki 
II  

 
 
 
 

   60  
 
 
 
 
 
60 

   
 
 

60 

 
 
 

6 

K_W03, K_W04, K_W06, 
K_W07, K_W08, K_U01, 
K_U04, K_U05, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U11, 
K_K03, K_K04, K_K06 

astronomia 

Treści programowe  

Udział w projekcie badawczym z astronomii. Rozwój wiedzy i umiejętności z astronomii na poziomie rozszerzonym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Proseminarium  
specjalistyczne III 

   
30 

      
30 

 
2 

K_W01, K_W06, K_U05, 
K_U06, K_U09, K_U10, 
K_U11, K_U12, K_K01, 
K_K02, K_K04, K_K05 

astronomia 

Treści programowe  

Przegląd najnowszych prac badawczych z zakresu astrofizyki teoretycznej i obserwacyjnej. Techniki przygotowywania i prezentacji 
wykładów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Seminarium 
magisterskie I  

  30      30 2 K_W05, K_W06, K_W07, 
K_W08, K_U01, K_U04, 
K_U06, K_U09, K_U10, 
K_U11, K_U12, K_K01, 
K_K03, K_K04, K_K06 

astronomia 
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Treści programowe  

Prezentacja założeń lub wyników pracy magisterskiej. Techniki prezentacji naukowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Advances in Modern  
Astronomy (B2+) 

   
60 

     
 
 

 
60 

 
6 

K_W06, K_W08, K_U05, 
K_U06, K_U10, K_U12, 
K_U13, K_K01, K_K04 

astronomia 

Treści programowe  

Prezentacje studenckie dotyczące głównych kierunków badań współczesnej astronomii. Rozwój technik prezentacji naukowej oraz 
technik korzystania z narzędzi komunikacji w środowisku astronomów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

   
 

     
 
 

 
30 

 
3 

K_W06, K_W08, K_U05, 
K_U06, K_U10, K_U12, 
K_U13, K_K01, K_K04 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 28 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Praktyki zawodowe  

        80 4 K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U10, K_U11, K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K06, K_K07 

 

Treści programowe  

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku studiów. 
Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą badania 
naukowe, wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub 
prodziekan ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do prodziekana ds. 
studenckich o uznanie efektów uczenia się osiągniętych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów lub działalności 
gospodarczej prowadzonej w trakcie studiów za równoważne z efektami uczenia się przypisanymi do praktyk zawodowych, 
przedstawiając dokumenty określające zakres działań studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, 
że spełnione są opisane wyżej warunki merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez 
studentów. Decyzję w tej sprawie podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, 
biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki merytoryczne.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę 
z praktyk. 
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Wykład monograficzny 
z astronomii 

 
 

30 
 

   
 
 
 

     
 

30 
 

 
 

2 
 
 

K_W01, K_W06, K_U02, 
K_U06, K_U11, K_K01 

 
 

astronomia 

Treści programowe  

Pogłębiona prezentacja jednego z aktualnych kierunków badań astronomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Proseminarium  
specjalistyczne IV 

 
 
 
 

  
30 

      
30 

 
2 

K_W01, K_W06, K_U05, 
K_U06, K_U09, K_U10, 
K_U11, K_U12, K_K01, 
K_K02, K_K04, K_K05 

astronomia 

Treści programowe  

Przegląd najnowszych prac badawczych z zakresu astrofizyki teoretycznej i obserwacyjnej. Techniki przygotowywania 
i prezentacji wykładów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Seminarium 
magisterskie II 

   
30 
 

      
30 

 
2 

K_W05, K_W06, K_W07, 
K_W08, K_U01, K_U04, 
K_U06, K_U09, K_U10, 
K_U11, K_U12, K_K01, 
K_K03, K_K04, K_K06 

astronomia 

Treści programowe  

Prezentacja  założeń lub wyników pracy magisterskiej. Techniki prezentacji naukowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 
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Pracownia 
specjalistyczna w tym 
praca magisterska 

        240 18 K_W01, K_W04, K_W05, 
K_W07, K_W08, K_U01, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, 
K_K04, K_K05, K_K06 

astronomia 

Treści programowe  

Badania związane z tematem pracy magisterskiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego: prowadzeniu obserwacji, ich redukcja 
lub  modelowanie obiektów astronomicznych.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie  

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e)* 

 
60 

       
 

 
60 

 
4 
 
 
 
 
 

  

Treści programowe  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 

 
 

       
 

 
75 

 
5 
 
 

 

K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U10, K_U11, K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K06, K_K07 

 

Treści programowe  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie astronomia lub 
nauki fizyczne. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 32 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 470 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
 

Uwagi: 
*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w 
programie studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są 
zapewniane realizacją przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
#W przypadku realizowania wariantu II za zgodą opiekuna specjalności można realizować przedmioty z listy Analiza Numeryczna w 
wymiarze 5 ECTS albo przedmioty z listy Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej za 2 ECTS 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych astronomia 72% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne 12% 

”. 
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Załącznik nr 46 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 8 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów  
na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW 

bezpieczeństwo wewnętrzne 

nazwa kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim /w języku 
wykładowym 

Internal Security 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 

60 
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akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 

 
  

  

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 

studiów  

Dziedzina nauki  Dyscyplina naukowa  
Procentowy udział 

dyscyplin  

Dyscyplina wiodąca  

(ponad połowa efektów uczenia się)  

Dziedzina nauk 

społecznych  

Nauki o bezpieczeństwie  100%  Nauki o bezpieczeństwie  

Razem:     100%    

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

  

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów  

  

Efekty uczenia się  

Odniesienie do charakterystyk drugiego 

stopnia PRK 

  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
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K_W01  

  

  

istotę, miejsce i znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego jako dyscypliny nauk 

społecznych oraz jego relacje (przedmiotowe i metodologiczne) z innymi obszarami 

nauk, a także dysponuje poszerzoną i pogłębioną wiedzą na temat metod i technik 

badawczych oraz narzędzi opisu stosowanych w obszarze bezpieczeństwa.  

 P7S_WG Zakres i głębia  

K_W02  

  

  

różnego rodzaju więzi społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych kategorii 

więzi, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka i grup, w których żyje 

oraz ma wiedzę o procesach zachodzących w nich zmian, jak również o twórczej 

działalności człowieka w zakresie kreowania porządku społecznego, politycznego 

i gospodarczego.  

P7S_WG Zakres i głębia  

K_W03  

  

  

normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach, jak i mechanizmy np. 

psychologiczne, społeczne, prawne służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu 

konfliktów i kryzysów oraz utrzymaniu porządku społeczno-politycznego 

i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie.  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 

skutki  

K_W04   

  

  

organizację, funkcjonowanie i zadania instytucji współczesnego państwa, 

wyspecjalizowanych w zakresie różnych wymiarów bezpieczeństwa (militarnego, 

polityczno-ustrojowego, gospodarczego, społecznego, ekologicznego etc.)  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 

skutki  

K_W05  

  

środki ochrony praw i wolności człowieka i obywatela.  P67S_WK Kontekst/uwarunkowania, 

skutki  

 K_W06  

   

  

  

instytucjonalne rozwiązania w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz 

współpracy międzynarodowej służącej  regionalnym i globalnym zagrożeniom (np. 

o charakterze terrorystycznym).  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 

skutki  

K_W07  

  

  

poglądy na temat struktur, instytucji, mechanizmów i norm w zakresie problematyki 

bezpieczeństwa społeczeństwa i państwa, zarówno współczesnych, jak 

i z perspektywy ich historycznej ewolucji, z uwzględnieniem głównych 

mechanizmów rozwoju dyscypliny.  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 

skutki  

K_W08  

  

  

pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 

skutki  
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K_W09  

  

ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości 

z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa.  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, 

skutki  

  

Umiejętności: absolwent potrafi  

  

K_U01  

  

analizować i wyjaśniać wzajemne relacje i zależności zjawisk społecznych 

i politycznych rozmaitej natury, szczególnie w odniesieniu do szeroko pojętego 

bezpieczeństwa.    

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 

rozwiązywane problemy i wykonywane 

zadania  

K_U02  

  

analizować (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różne zjawiska 

społeczne, zaś przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa ze szczególnym 

uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i zagrożeń dla jednostki, społeczeństwa 

i państwa.  

P6(7)S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 

rozwiązywane problemy i wykonywane 

zadania  

K_U03  

  

wykorzystywać wiedzę teoretyczną (ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy 

o charakterze metodologicznym) do samodzielnego opisu (w tym w postaci 

opracowań pisemnych) zagadnień bezpieczeństwa. Potrafi stawiać hipotezy 

badawcze i weryfikować je.  

P6(7)S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 

rozwiązywane problemy i wykonywane 

zadania  

K_U04  

  

formułować samodzielne opinie, prognozy i propozycje rozwiązań (oraz ich 

wdrożenia) w zakresie zjawisk, mechanizmów i instytucji bezpieczeństwa, 

z uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych technik informacyjno-

komunikacyjnych.  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 

rozwiązywane problemy i wykonywane 

zadania  

K_U05  

  

przygotowywać wystąpienia publiczne (w tym prowadzić debatę) w zakresie 

właściwym dla problematyki bezpieczeństwa i dyscyplin pokrewnych.  

P7S_UK Komunikowanie się / 

odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy w środowisku 

naukowym i posługiwanie się językiem 

obcym  

K_U06  

  

posługiwać się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla 

poziomu B2+ESOKJ, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości terminologii 

z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.  

 P6(7)S_UK Komunikowanie się / 

odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy w środowisku 
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naukowym i posługiwanie się językiem 

obcym  

K_U07  

  

  

pracować w wyspecjalizowanych zespołach, powołanych w celu przeciwdziałania 

różnego rodzaju zagrożeniom i podejmować w nich odpowiedzialne i samodzielne 

zadania.   

  

  

P7S_UO Organizacja pracy, planowanie 

i praca zespołowa  

K_U08  

  

kierować zespołem, biorąc odpowiedzialność za jego organizację i efekty pracy.  P7S_UO Organizacja pracy planowanie 

i praca zespołowa  

K_U09  

  

potrafi pogłębiać, uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę oraz umiejętności, 

w szczególności jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia, a także 

ukierunkowywać innych w tym zakresie.  

P7S_UU Uczenie się /planowanie 

własnego rozwoju i rozwoju innych 

osób  

   

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do  

  

K_K01   

  

zdefiniowania priorytetów służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania 

zagrożeniom dla struktur państwowych i społecznych oraz utrzymania w nich 

określonego ładu i porządku.  

P7S_KK Oceny/krytyczne podejście  

K_K02   

  

uczestniczenia w tworzeniu i koordynowaniu projektów społecznych z zakresu 

bezpieczeństwa oraz jest gotów przewidywać społeczne, polityczne, prawne 

i ekonomiczne skutki swej działalności.  

P7S_ KO 

Odpowiedzialność/wypełnianie 

zobowiązań społecznych I działanie na 

rzecz interesu publicznego  

K_K03   

  

zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny oraz do propagowania tych 

wartości przy pełnieniu ról zawodowych.  

P7S_KR Rola zawodowa/niezależność 

i rozwój etosu  

K_K04  

  

wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach pracy zawodowej 

oraz innych sytuacjach społecznych wymagających rozwiązania konkretnego 

problemu, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności krytycznej analizy 

P7S_KR Rola zawodowa/niezależność 

i rozwój etosu  
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skuteczności i przydatności zdobytej wiedzy oraz sprawnego posługiwania się 

systemami normatywnymi.  

K_K05   

  

wykazywania się przedsiębiorczością, umożliwiającą efektywne funkcjonowanie na 

rynku pracy; w szczególności  do podjęcia działań mających na celu powołanie 

własnego podmiotu gospodarczego.  

P7S_ KO 

Odpowiedzialność/wypełnianie 

zobowiązań społecznych I działanie na 

rzecz interesu publicznego  

 

OBJAŚNIENIA   

Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:   

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,   

– znak _ (podkreślnik),   

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),   

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).      
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a
ję

ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji 

Psychologia  
społeczna (O) 

30        30  3  K_W01  

K_W02  

K_U01  

K_U02  

K_K03  

K_K04 

psychologia 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– koncepcje psychologiczne człowieka  

– postawy człowieka w sytuacji społecznej   

– poznanie i postrzeganie społeczne   

– wartości i postawy   

– wpływ społeczny   

– koncepcje zachowań prospołecznych   

– teorie agresji   
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– psychologię konfliktu   

– komunikowanie społeczne   

– autoprezentacje - kształtowanie wizerunku   

– podejmowanie decyzji  

– psychologiczne aspekty odbioru mediów   

– grupy społeczne  

– przywództwo  

– pojęcie psychologii tłumu  

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny  

 
Komunikowanie 
społeczne (O) 

 30       30 4 K_W01  

K_W02  

K_W03  

K_U01  

K_U02 
 

nauki o polityce 
i administracji 
 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– zagadnienia związane z komunikowaniem i komunikowaniem się  

– więziotwórczą rolą procesów komunikacyjnych  

– modele i paradygmaty komunikowania oraz ich rozwój  

– funkcje współczesnych mediów i ich wpływ na społeczeństwo  

– ekspozycją treści związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym w różnych mediach. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt  

 
Bezpieczeństwo 
ekonomiczne (O) 

 30       30 4 K_W01  

K _W03  

K _W04  

K _U01  

K _U04  

Nauki 
o bezpieczeństwie 
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K _K01  

K_K02  

K_K04  

K_K05 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– różnorodność aspektów funkcjonowania współczesnego państwa, w szczególności w kontekście problematyki 

bezpieczeństwa  

– zagadnienia polityki gospodarczej, kształtowania kursów walutowych, inwestycji zagranicznych, problemów handlu 

zagranicznego  

– analizę wybranych polityk sektorowych (m.in. transportowej i ochrony konkurencji) 

– analizę zróżnicowanych wariantów i strategii zarządzania gospodarką narodową w kontekście nowych 

uwarunkowań, które mają związek m.in. z procesami globalizacji oraz integracji międzynarodowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny  

Przedmiot swobodnego 
wyboru z obszaru nauk 
humanistycznych 
(z oferowanych zajęć 
ogólnouniwersyteckich) 
(SW)  
 

        Minimum 
30 

5   

Treści programowe  

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza wiedzę o treści spoza kierunku studiów 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie  z sylabusem 

 
Geopolityczne 
uwarunkowania 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego (O) 
 

 30       30 3 K_W01  

K_W03  

K_W06  

K_U01  

K_U04  

Nauki 
o bezpieczeństwie 
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K_U05  

K_K01  

K_K02 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– relacje między geopolityką a bezpieczeństwem wewnętrznym  

– ewolucję uwarunkowań geopolitycznych w Polsce i innych regionach świata: Europa, Afryka, Azja i Pacyfik, Ameryka 

Północna i Łacińska, obszar postradziecki, Bliski Wschód 

– politykę bezpieczeństwa i zagraniczną i ich wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne  

– wpływ stosunków międzynarodowych na dynamikę procesów bezpieczeństwa we współczesnych państwach 

– relacje między determinizmem geograficznym a polityką zagraniczną. 

– wpływ konfliktów zbrojnych i sojuszy na bezpieczeństwo wewnętrzne państw i regionów 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny 

 
Studia nad  
wywiadem (O) 

30        30 4 K_W02  

K_W03  

K_W04  

K_W07  

K_U04  

K_K01  

K_K04 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– historię wywiadu, jego powstanie i relacje z instytucjami państwa odpowiedzialnymi za prowadzenie polityki 

bezpieczeństwa zewnętrznego 

– funkcje wywiadu wypełniane w systemie instytucji ochrony państwa  

– zadania realizowane w ramach rozpoznania zagrożeń zewnętrznych oraz profilem i etyką zawodową oficerów 

wywiadu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny 
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Bezpieczeństwo 
cybernetyczne (O) 

30        30 4 K_W01  

K_W02  

K_W03  

K_U02  

K_U04  

K_K01 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– przedmiotowy i podmiotowy zakres bezpieczeństwa cybernetycznego  

– ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa cybernetycznego  

– niezawodność i odporność sieci i systemów informatycznych  

– instytucje zajmujące się bezpieczeństwem sieci i informacji  

– demokratyczne, wielostronne i efektywne zarządzanie cyberprzestrzenią. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/test 

 
Społeczna percepcja  
zagrożeń (O) 
 

30        30 3 K_W02  

K_W03  

K_W04  

K_U01  

K_U02   

K_K01   

K_K02 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– odbiór i rozumienie szeroko pojętych zagrożeń przez społeczeństwo polskie  

– identyfikację społecznej recepcji zagrożeń na podstawie analizy materiałów źródłowych i badań empirycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt  
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 915  

 

Rodzaj zajęć: 

- O – obowiązkowe 

- OW – ograniczonego wyboru 

- SW – swobodnego wyboru 

 

 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 
  

Nazwa 
przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a
ję

ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji 

 
Metodologia  
badań nad  
bezpieczeństwem 
(O)  
 

 30       30 3 K_W01  

K_W02  

K_W03  

K_W08  

K_U02  

K_U04  

K_U03  

Nauki 
o bezpieczeństwie  
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K_U01  

K_K04 

Treści 
programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– proces poznania naukowego (twierdzenia i teorie, procedury i czynności poznawcze, konstruowanie narracji 

wyjaśniającej)  

– proces badawczy z wykorzystaniem techniki kwestionariuszowej (metoda reprezentacyjna, dobór próby, pomiar, 

konstruowanie kwestionariusza, zastosowanie statystyki opisowej do analizy danych)   

– specyficzne dla dyscypliny problemy badawcze: wtórna analiza danych, zastosowania syntetycznych miar potęgi 

w analizach strategicznych, prognozowanie na podstawie symulacji i scenariuszy, podstawy analiz geopolitycznych 

i metod jakościowych  

– pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego  

– wykorzystywanie zasobów własności intelektualnej w przygotowywaniu prac kwalifikowanych i naukowych  

 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

test 

 
Strategie  
zapobiegania 
przestępczości (O)  
 
 

 30       30 3 K_W01  

K_W02  

K_U01  

K_K01  

K_K04   

 

 

 

Nauki 

o bezpieczeństwie 

Treści 
programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– odniesienia do indywidualnych, środowiskowych, społecznych i makrospołecznych uwarunkowań przestępczości  

– analizę różnorakich podejść do zagadnienia zapobiegania przestępczości, zalecenia międzynarodowe w tym względzie 

oraz ogólne zagadnienia reakcji formalnej i nieformalnej na przestępczość  
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– ogólne zasady tworzenia, realizacji oraz oceny skuteczności i prawidłowości (ewaluacji) programów prewencyjnych  

– programy, których celem jest kontrola przestępczości poprzez zmianę sytuacji, w której dochodzi do przestępstwa.   

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Projekt/egzamin  

 
Bezpieczeństwo 
informacji (O)  
 

 30       30 3 K _W03  

K _W04  

K _U01  

K _U04  

K_U08  

K_K02  

K_K03  

K_K04 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści 
programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– bezpieczeństwo informacji podstawowe pojęcia, przepisy prawne, podstawy budowania systemów bezpieczeństwa 
w mikro i makro skali  

– zagrożenia informatyczne  

– wywiad gospodarczy, podstawy analizy informacji, podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa informacji  

– systemy ochrony informacji w Polsce i wybranych państwach na świecie 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Test/Egzamin/Projekt 

 
Proseminarium 
(OW) 

  30      30 6 K_W01  

K_U01  

K_U02  

K_U03  

K_K03  

Nauki 
o bezpieczeństwie  
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Treści 
programowe  

Przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora. Identyfikacja i analiza problemu badawczego. Metody i techniki 
badawcze niezbędne w przygotowaniu pracy promocyjnej. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Praca pisemna  

 
 
Badania nad wojną 
i pokojem  
(O)  
 
 

 30       30 4 K_W02  

K_W03  

K_W04  

K_W05  

K_W06  

K_W07  

K_U01  

K_K01  

K_K03 
 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści 
programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– problem wzajemnych zależności miedzy państwem a wojną z perspektywy historii oraz współczesności  

– gruntowną, specjalistyczną i wieloaspektową analizę zjawisk wojny i pokoju. 

 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Test 

 
Socjologia 

instytucji  

totalnych i służb  

dyspozycyjnych 
(O)  
 

30        30 3 K_W02  

K_W07  

K_W03  

K_U01  

K_U02  

K_K01   

K_K03   

Nauki 
o bezpieczeństwie  
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Treści 
programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– relacje społeczne i specyfikę grup dyspozycyjnych, organizacji totalnych i procesów totalizacji oraz oligarchizacji instytucji 
identyfikowania i zapobiegania organizacyjnym patologiom  

– analizę problemów funkcjonowania organizacji porządku publicznego, poczynając od rekrutacji i rozwoju personelu, misji 
i wyzwań strategicznych, efektywności działania, relacji z otoczeniem, funkcjonowania struktur organizacyjnych, ich 
uwarunkowań i dynamiki, biurokratycznych dysfunkcji, relacji porządku formalnego i nieformalnego, kultury 
organizacyjnej, tożsamości kulturowej, technologii działania, w tym związanych ze stosowaniem przemocy, etosu 
zawodowego, motywacji, etyki i stylu życia funkcjonariuszy służb dyspozycyjnych, problemów zawodowych oraz 
psychospołecznych uwarunkowań i konsekwencji służby, zmian organizacyjnych, źródeł i metod rozwiązywania 
konfliktów. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Praca roczna/projekt/esej  

 
przedmioty właściwe dla specjalizacji zarządzanie kryzysowe 

 
Pozarządowe 
formy i instytucje  
bezpieczeństwa 
wewnętrznego 
(OW) 
 

30        30 3 K_W02  

K_W03  

K_W04  

K_U02    

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści 
programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– dylematy społeczeństwa obywatelskiego, w aspekcie organizacji pozarządowych form bezpieczeństwa  

– wybrane organizacje pozarządowe  - ich zadania i cele – działające w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce.   
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Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny  

 

Analiza informacji 

w systemie  

bezpieczeństwa 
państwa (OW) 
 
 

 15       15 2 K_W04  

K_W08  

K_U01  

K_U04  

K_K04    

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści 
programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– metody i techniki analizy informacji, ze szczególnym uwzględnieniem analizowania, planowania i podejmowania decyzji 

w sektorze zarządzania bezpieczeństwem   

– przygotowywanie dokumentów analitycznych 

 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Projekt  

 
Instytucje 
zarządzania 
kryzysowego 
w Polsce na tle 
porównawczym 
(OW) 
 
 

30        30 3 K_W03  

K_W04  

K_W07  

K_U04    

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści 
programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– rolę służb, inspekcji, straży oraz wojska w zarządzaniu kryzysowym w Polsce na tle porównawczym  

– współpracę między podmiotami instytucjonalnymi w zarządzaniu kryzysowym 
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– instytucje administracji publicznej w działaniu w czasie sytuacji kryzysowych.   

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin ustny  

 
przedmioty właściwe dla specjalizacji bezpieczeństwo energetyczne 

 

Regulacje 

w sektorze  

energetycznym 

(OW) 

 

30        30 3 K_W03  

K_W04  

K_W08  

K_U04    

Nauki 

o bezpieczeństwie  

Treści 

programowe  

Przedmiot obejmuje:   

– podstawowe informacje nt. polskich i europejskich regulacji dotyczących rynku energetycznego  

– historię powstawania regulacji w tym obszarze, jak również aktualne tendencje rozwojowe w w/w zakresie  

– omówienie dokumentów takich jak: Polityka Energetyczna Polski, ustawy, rozporządzenia, dyrektywy UE 

i rozporządzenia europejskie, dokumenty kierunkowe UE (białe, zielone księgi), ze szczególnym uwzględnieniem 

aspektów związanych z bezpieczeństwem energetycznym. 

Sposoby 

weryfikacji 

efektów uczenia 

się 

Egzamin pisemny  

 

Odnawialne  

źródła energii (OW) 

 15       15 2 K_W03  

K_W04  

K_W08  

Nauki 

o bezpieczeństwie  
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K_U04    

Treści 

programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– analizę uwarunkowań: technologicznych, ekonomicznych, politycznych i społecznych związanych z wykorzystaniem 

energii odnawialnych w gospodarce współczesnych państwa  

– badanie kwestii teoretycznych (rozwiązania systemowe stosowane w sektorze energii)  

– badanie problemów praktycznych (na wybranych przykładach inwestycji oraz projektów – w Polsce i na świecie).  

Sposoby 

weryfikacji 

efektów uczenia 

się 

Test  

 

Polityka  

Energetyczna 

Polski (OW) 

 

30        30 3 K_W03  

K_W04  

K_W08  

K_U04    

Nauki 

o bezpieczeństwie  

Treści 

programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– analizę wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań w zakresie planowania i realizacji polityki energetycznej Polski 

w perspektywie średnio- i długoterminowej   

– teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat mechanizmów planowania strategicznego i realizowania krajowej polityki 

w sektorze energii. 

 

Sposoby 

weryfikacji 

efektów uczenia 

się 

Egzamin ustny 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 255  

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 915  

 

 Rodzaj zajęć: 

- O – obowiązkowe 

- OW – ograniczonego wyboru 

- SW – swobodnego wyboru 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a
ję

ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

 
 
 
 
 

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji 

Zwalczanie  
terroryzmu (O) 
 

 30       30 4 K_W03  

K_W04  

K_W06  

K_U01  

K_U02  

K_U03  

K_K01  

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– pojęcie terroryzmu i antyterroryzmu oraz kontrterroryzmu, rodzaje działań terrorystycznych  

– cele i metody działań terrorystycznych   

– organizacja ugrupowań terrorystycznych i prowadzenia działań kontrterrorystycznych   

– techniczne środki wykorzystywane w działaniach antyterrorystycznych   

– polityczne metody zwalczania terroryzmu   

– uwarunkowania prawne dotyczące zwalczania terroryzmu   

– system przeciwdziałania terroryzmowi Organizacji Narodów Zjednoczonych  
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– wybrane modele antyterrorystyczne państw współczesnych (USA, WB, Francja, Hiszpania, RFN, Rosja, Izrael, 

Włochy)   

– problematykę przeciwdziałania terroryzmowi  

–  kontrowersje związane ze stosowaniem tortur w walce z terroryzmem oraz skutkami psychologicznymi ataków 

terrorystycznych 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

 
Strategia w systemie  
bezpieczeństwa (O) 
 
 

30        30 3 K_W01  

K_W02  

K_W03  

K_W06  

K_U01  

K_U04 

  Nauki 

o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– wiedzę w zakresie zagadnień aksjologicznych, doktrynalnych, normatywnych, organizacyjnych, proceduralnych 

i kadrowych dotyczących decydowania strategicznego w systemie bezpieczeństwa w Polsce na tle rozwiązań w innych 

demokratycznych państwach współczesnych;   

– uwarunkowania, założenia i zmiany w strategii bezpieczeństwa Polski w warunkach współczesnego świata;  

– analizę i wyjaśnienie związków zachodzących między bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym oraz w ramach 

działań systemowych  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny 

 
Seminarium  
magisterskie (OW) 
 

  30      30 6 K_W01  

K_U01  

K_U02  

K_U03  

K_K03 
 

Nauki 
o bezpieczeństwie  
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora  

– identyfikację i analizę problemu badawczego  

– metody i techniki badawcze niezbędne w przygotowaniu pracy magisterskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna 

 

Przedmiot 
fakultatywny –  
OGUN (SW) 
 

        Mini- 
mum 15 

3   

Treści programowe  

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza wiedzę o treści spoza kierunku studiów   
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem  

 
Konwersatorium 
językowe poziom B2+ 
(OW) 
 
 

 30       30 3 K_W3  

K_W6  

K_U01  

K_U02  

K_U04   

K_U05  

K_U06  

K_K01  

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– specjalistyczne słownictwo stosowane w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczącym aktualnych 

problemów globalnych oraz zagrożeń współczesnego świata.   

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca roczna  
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Migracje 
we współczesnym 
świecie  
(O) 
 
 

30        30 4 K_W01   

K_W02   

K_W05   

K_U01   

K_U02  

K_U03   

K_K01   

K_K02  

K_K04 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– prezentację głównych teorii migracji i odniesienie ich do konkretnych ruchów wędrówkowych ze szczególnym 

odniesieniem do migracji na kontynencie europejskim  

– zjawiska migracyjne, ich złożoność oraz koncepcje teoretyczne, umożliwiające ich wyjaśnianie.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny  

 
przedmioty właściwe dla specjalizacji zarządzanie kryzysowe 

 
 
Przestępczość 
transgraniczna i handel 
ludźmi (OW) 

 

30        30 3 K_W02  

K_W03  

K_W05  

K_U01  

K_U02   
 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– zjawiska przestępczości transgranicznej i handlu ludźmi   

– aspekty prawne i organizacyjne zwalczania przestępczości transgranicznej i handlu ludźmi  

– funkcjonowanie platform współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i handlu 

ludźmi 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny  

 

Infrastruktura i logistyka 
w zarządzaniu  
kryzysowym (OW) 
 
 

 30       30 4 K_W03  

K_W04  

K_W07  

K_U04    

 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– infrastrukturę krytyczną i jej funkcje społeczno-gospodarcze  

– zarządzanie infrastrukturą krytyczną jako fundament bezpieczeństwa narodowego  

– podstawy prawne ochrony infrastruktury krytycznej. Instytucje i organy odpowiedzialne za przygotowanie i realizację 

Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej  

– klęski żywiołowe, katastrofy i konflikty oraz ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska. Integralność 
i funkcjonalność infrastruktury krytycznej. 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny  

 

 

przedmioty właściwe dla specjalizacji bezpieczeństwo energetyczne 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny  

 
Planowanie 
i finansowanie  
inwestycji w sektorze  
energetycznym (OW) 

30        30 3 K_W03  

K_W04  

K_W08  

K_U04    

 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– praktyczne aspekty realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym  

– analizę obowiązujących aktów prawnych oraz procedur  
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– wykorzystanie narzędzi analitycznych stosowanych w biznesie  

– problemy realizacji projektów energetycznych od etapu planowania po ewaluację skutków ekonomicznych  

– analizę problematyki CSR – czyli uwzględnienie społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście omawianych 

projektów.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 

 
 

Megatrendy w sektorze 
energii (OW) 
 
 

 30       30 4 K_W03  

K_W04  

K_W08  

K_U04    

 

Nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– analizę głównych tendencji rozwojowych w sektorze energetycznym, zarówno w wymiarze krajowym, europejskim, jak 

i globalnym  

– innowacje technologiczne, nowe rozwiązania ekonomiczne, prawne i polityczne oraz rolę czynnika społecznego 

w procesie kształtowania sektora energetycznego na świecie  

– analizę megatrendów energetycznych   

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test/projekt 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 225  

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 915 

  

Rodzaj zajęć: 

- O – obowiązkowe 

- OW – ograniczonego wyboru 

- SW – swobodnego wyboru 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a
ję

ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji 

 
Kontrola i audyt 
w zakresie  
bezpieczeństwa 
(O)  
 

30        30 3 K_W01  

K_W02  

K_W03  

K_U01  

K_U02  

K_K01  

K_K03 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– podstawowe założenia systemów kontroli wewnętrznej, podstawowe standardy audytu wewnętrznego w oparciu 

o wymagania IIA oraz poszczególne etapy zadań audytowych   

– podstawowe techniki badawcze i dokumenty  robocze wykorzystywane w trakcie audytu. Elementy sprawozdania 

z audytu i zasady uzgadniania treści sprawozdania   

– kluczowe zadania audytu związane z wykrywaniem oszustw i nadużyć 
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Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny  

 
 
Ekstremizm 
polityczny (O) 
 
 
 

 30       30 3 K_W02   

K_W04  

K_U01  

K_U02  

K_K03  

K_K04  

Nauki o polityce 

i administracji  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– problemy względności i zmienności pojęcia ekstremizmu politycznego, jak i typologie tego zjawiska 

– analizę szeregu idei i ruchów politycznych postrzeganych w różnych dyskursach w kontekście tych pojęć 

 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny  

 
Przedmiot  

fakultatywny –  
OGUN (SW) 
 

        Minimum 
15 

3   

Treści programowe  

W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza wiedzę o treści spoza kierunku studiów   

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Zgodnie z sylabusem  

 
Konwersatorium 
językowe  
poziom  
B2+ (OW) 

 30       30 3 K_W03  

K_W06  

K_U01  

K_U02  

K_U04   

Nauki 
o bezpieczeństwie  
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 K_U05  

K_U06  

K_K01 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– specjalistyczne słownictwo stosowane w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczącym aktualnych 
problemów globalnych oraz zagrożeń współczesnego świata. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Praca roczna  

 
Seminarium 
magisterskie (OW) 
 

  30      30 12 K_W01  

K_U01  

K_U02  

K_K03 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora.   

– identyfikację i analizę problemu badawczego.   

– metody i techniki badawcze niezbędne w przygotowaniu pracy magisterskiej. 

 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Praca magisterska 
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przedmioty właściwe dla specjalizacji zarządzanie kryzysowe 

 
Klęski  
żywiołowe i awarie 
techniczne (OW) 
 
 

 30       30 3 K_W03  

K_W04  

K_W08  

K_U04    

K_K04 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– charakterystykę klęsk żywiołowych i awarii technicznych  

– przykłady klęsk i awarii ostatnich lat  

– sposoby reagowania i monitoringu 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test  

 
 
Rozwiązywanie 
konfliktów (OW) 
 
 
 
 

   30     30 3 K_W02  

K_W03  

K_U02  

K_K01  

K_K03    

 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– istotę i powstawanie konfliktów  

– nieporozumienia komunikacyjne  

– różnice kulturowe  

– sprzeczności wartości i celów jako podstawowe płaszczyzny konfliktów  

– negocjacje i mediacje. 
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Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Esej  

 

 
 
 

przedmioty właściwe dla specjalizacji bezpieczeństwo energetyczne 

 
Polityka 
klimatyczno-
energetyczna UE 
(OW) 
 
 

 30       30 3 K_W03  

K_W04  

K_W08 

 K_U04 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

– analizę polityki klimatyczno-energetycznej UE w wymiarach: instytucjonalnym, normatywnym oraz  

funkcjonalnym  

– diagnozę poszczególnych etapów polityki klimatyczno-energetycznej UW: planowania, implementacji, ewaluacji 

– historyczną ewolucję problematyki. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Esej 

 
Polityki  
energetyczne 
współczesnych 
państw (OW) 
 
 
 

 30       30 3 K_W03  

K_W04  

K_W08  

K_U04 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

 

Przedmiot obejmuje:  

– analizę polityk energetycznych oraz planowania strategicznego w sektorze energetycznym na wybranych 

przykładach współczesnych państw, reprezentujących różne kontynenty i zróżnicowane kultury energetyczne  
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– tworzenie długoterminowych strategii rozwoju sektora i kształtowanie polityki energetycznej stanowiących jedno 

z podstawowych wyzwań we współczesnej gospodarce narodowej i posiadających bezpośredni wpływ na 

bezpieczeństwo wewnętrzne 

– wiedzę na temat (obecnej i antycypowanej) sytuacji sektora energii w analizowanych państwach. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test 

 

 

  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 195  

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 915  

 

 Rodzaj zajęć: 

- O – obowiązkowe 

- OW – ograniczonego wyboru 

- SW – swobodnego wyboru 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których 

przyporządkowano kierunek studiów. 

  

Dziedzina nauki  Dyscyplina naukowa   Procentowy udział liczby punktów ECTS 

w łącznej liczbie punktów   

 ECTS dla każdej z dyscyplin  

Dziedzina nauk społecznych  Nauki o bezpieczeństwie  83 

”. 
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Załącznik nr 47 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 9 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów  
na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW 

bezpieczeństwo wewnętrzne 
 

nazwa kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Internal Security 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia niestacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 
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liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

36 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 

studiów  

Dziedzina nauki  Dyscyplina naukowa  
Procentowy udział 

dyscyplin  

Dyscyplina wiodąca  

(ponad połowa efektów uczenia się)  

Dziedzina nauk społecznych  nauki o bezpieczeństwie  100%  nauki o bezpieczeństwie  

Razem:     100%    

  

    

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla   kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4  

 

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu 

studiów  

  

Efekty uczenia się  

Odniesienie do charakterystyk 

drugiego stopnia PRK 

  

Wiedza: absolwent zna i rozumie  

  

 

K_W01  

  

  

istotę, miejsce i znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego jako dyscypliny 

nauk społecznych oraz jego relacje (przedmiotowe i metodologiczne) 

z innymi obszarami nauk, a także dysponuje poszerzoną i pogłębioną 

 P7S_WG Zakres i głębia  
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wiedzą na temat metod i technik badawczych oraz narzędzi opisu 

stosowanych w obszarze bezpieczeństwa.  

K_W02  

  

  

różnego rodzaju więzi społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych 

kategorii więzi, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka i grup, 

w których żyje oraz ma wiedzę o procesach zachodzących w nich zmian, jak 

również o twórczej działalności człowieka w zakresie kreowania porządku 

społecznego, politycznego i gospodarczego.  

P7S_WG Zakres i głębia  

K_W03  

  

  

normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach, jak i mechanizmy np. 

psychologiczne, społeczne, prawne służące przeciwdziałaniu 

i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz utrzymaniu porządku społeczno-

politycznego i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie.  

P7S_WK 

Kontekst/uwarunkowania, skutki  

K_W04   

  

  

organizację, funkcjonowanie i zadania instytucji współczesnego państwa, 

wyspecjalizowanych w zakresie różnych wymiarów bezpieczeństwa 

(militarnego, polityczno-ustrojowego, gospodarczego, społecznego, 

ekologicznego etc.)  

P7S_WK 

Kontekst/uwarunkowania, skutki  

K_W05  

  

środki ochrony praw i wolności człowieka i obywatela.  P67S_WK 

Kontekst/uwarunkowania, skutki  

 K_W06  

   

  

  

instytucjonalne rozwiązania w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego 

oraz współpracy międzynarodowej służącej  regionalnym i globalnym 

zagrożeniom (np. o charakterze terrorystycznym).  

P7S_WK 

Kontekst/uwarunkowania, skutki  

K_W07  

  

  

poglądy na temat struktur, instytucji, mechanizmów i norm w zakresie 

problematyki bezpieczeństwa społeczeństwa i państwa, zarówno 

współczesnych, jak i z perspektywy ich historycznej ewolucji, 

z uwzględnieniem głównych mechanizmów rozwoju dyscypliny.  

P7S_WK 

Kontekst/uwarunkowania, skutki  
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K_W08  

  

  

pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami własności 

intelektualnej.  

P7S_WK 

Kontekst/uwarunkowania, skutki  

K_W09  

  

ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości 

z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa.  

P7S_WK 

Kontekst/uwarunkowania, skutki  

  

Umiejętności: absolwent potrafi  

  

K_U01  

  

analizować i wyjaśniać wzajemne relacje i zależności zjawisk społecznych 

i politycznych rozmaitej natury, szczególnie w odniesieniu do szeroko 

pojętego bezpieczeństwa.    

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 

rozwiązywane problemy 

i wykonywane zadania  

K_U02  

  

analizować (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różne 

zjawiska społeczne, zaś przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa 

ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i zagrożeń dla 

jednostki, społeczeństwa i państwa.  

P6(7)S_UW Wykorzystywanie 

wiedzy/ rozwiązywane problemy 

i wykonywane zadania  

K_U03  

  

wykorzystywać wiedzę teoretyczną (ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy 

o charakterze metodologicznym) do samodzielnego opisu (w tym w postaci 

opracowań pisemnych) zagadnień bezpieczeństwa. Potrafi stawiać hipotezy 

badawcze i weryfikować je.  

P6(7)S_UW Wykorzystywanie 

wiedzy/ rozwiązywane problemy 

i wykonywane zadania  

K_U04  

  

formułować samodzielne opinie, prognozy i propozycje rozwiązań (oraz ich 

wdrożenia) w zakresie zjawisk, mechanizmów i instytucji bezpieczeństwa, 

z uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych technik informacyjno-

komunikacyjnych.  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 

rozwiązywane problemy 

i wykonywane zadania  

K_U05  

  

przygotowywać wystąpienia publiczne (w tym prowadzić debatę) w zakresie 

właściwym dla problematyki bezpieczeństwa i dyscyplin pokrewnych.  

P7S_UK Komunikowanie się / 

odbieranie i tworzenie 

wypowiedzi, upowszechnianie 

wiedzy w środowisku naukowym 

i posługiwanie się językiem obcym  
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K_U06  

  

posługiwać się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla 

poziomu B2+ESOKJ, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości 

terminologii z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.  

 P6(7)S_UK Komunikowanie się / 

odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy 

w środowisku naukowym 

i posługiwanie się językiem obcym  

K_U07  

  

  

pracować w wyspecjalizowanych zespołach, powołanych w celu 

przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom i podejmować w nich 

odpowiedzialne i samodzielne zadania.   

  

  

P7S_UO Organizacja pracy, 

planowanie i praca zespołowa  

K_U08  

  

kierować zespołem, biorąc odpowiedzialność za jego organizację i efekty 

pracy.  

P7S_UO Organizacja pracy 

planowanie i praca zespołowa  

K_U09  

  

potrafi pogłębiać, uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę oraz umiejętności, 

w szczególności jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia, a także 

ukierunkowywać innych w tym zakresie.  

P7S_UU Uczenie się /planowanie 

własnego rozwoju i rozwoju innych 

osób  
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do  

  

 

K_K01   

  

zdefiniowania priorytetów służących realizacji zadań z zakresu 

przeciwdziałania zagrożeniom dla struktur państwowych i społecznych oraz 

utrzymania w nich określonego ładu i porządku.  

P7S_KK Oceny/krytyczne 

podejście  

K_K02   

  

uczestniczenia w tworzeniu i koordynowaniu projektów społecznych 

z zakresu bezpieczeństwa oraz jest gotów przewidywać społeczne, 

polityczne, prawne i ekonomiczne skutki swej działalności.  

P7S_ KO 

Odpowiedzialność/wypełnianie 

zobowiązań społecznych 

I działanie na rzecz interesu 

publicznego  

K_K03   

  

zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny oraz do propagowania 

tych wartości przy pełnieniu ról zawodowych.  

P7S_KR Rola 

zawodowa/niezależność i rozwój 

etosu  

K_K04  

  

wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach pracy 

zawodowej oraz innych sytuacjach społecznych wymagających rozwiązania 

konkretnego problemu, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności 

krytycznej analizy skuteczności i przydatności zdobytej wiedzy oraz 

sprawnego posługiwania się systemami normatywnymi.  

P7S_KR Rola 

zawodowa/niezależność i rozwój 

etosu  

K_K05   

  

wykazywania się przedsiębiorczością, umożliwiającą efektywne 

funkcjonowanie na rynku pracy; w szczególności  do podjęcia działań 

mających na celu powołanie własnego podmiotu gospodarczego.  

P7S_ KO 

Odpowiedzialność/wypełnianie 

zobowiązań społecznych 

I działanie na rzecz interesu 

publicznego  

 

OBJAŚNIENIA   

Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:   

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,   

– znak _ (podkreślnik),   
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– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),   

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).      
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot W

y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji 

Psychologia  
społeczna 

18        18 3  K_W01  

K_W02  

K_U01  

K_U02  

K_K03  

K_K04 

psychologia 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– koncepcje psychologiczne człowieka  

– postawy człowieka w sytuacji społecznej   

– poznanie i postrzeganie społeczne   

– wartości i postawy   

– wpływ społeczny   
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– koncepcje zachowań prospołecznych   

– teorie agresji   

– psychologię konfliktu   

– komunikowanie społeczne   

– autoprezentacje - kształtowanie wizerunku   

– podejmowanie decyzji  

– psychologiczne aspekty odbioru mediów   

– grupy społeczne  

– przywództwo  

– pojęcie psychologii tłumu  

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny  

 
Komunikowanie 
społeczne  

 18       18 4 K_W01  

K_W02  

K_W03  

K_U01  

K_U02 
 

nauki o polityce 
i administracji 

 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– zagadnienia związane z komunikowaniem i komunikowaniem się  

– więziotwórczą rolą procesów komunikacyjnych  

– modele i paradygmaty komunikowania oraz ich rozwój  

– funkcje współczesnych mediów i ich wpływ na społeczeństwo  

– ekspozycją treści związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym w różnych mediach. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt  
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Bezpieczeństwo  
ekonomiczne  

 18       18 4 K_W01  

K _W03  

K _W04  

K _U01  

K _U04  

K _K01  

K_K02  

K_K04  

K_K05 

Nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– różnorodność aspektów funkcjonowania współczesnego państwa, w szczególności w kontekście problematyki 

bezpieczeństwa  

– zagadnienia polityki gospodarczej, kształtowania kursów walutowych, inwestycji zagranicznych, problemów 

handlu zagranicznego  

– analizę wybranych polityk sektorowych (m.in. transportowej i ochrony konkurencji) 

– analizę zróżnicowanych wariantów i strategii zarządzania gospodarką narodową w kontekście nowych 

uwarunkowań, które mają związek m.in. z procesami globalizacji oraz integracji międzynarodowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny  

Przedmiot swobodnego 
wyboru z obszaru nauk 
humanistycznych 
(z oferowanych zajęć 
ogólnouniwersyteckich)  
 

        Minimum 
28 

5   

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie  z sylabusem 

 
Geopolityczne  
uwarunkowania  
bezpieczeństwa  
wewnętrznego  
 

 18       18 3 K_W01  

K_W03  

K_W06  

K_U01  

K_U04  

K_U05  

K_K01  

K_K02 

Nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– politykę bezpieczeństwa i zagraniczną i ich wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne  

– wpływ stosunków międzynarodowych na dynamikę procesów bezpieczeństwa we współczesnych państwach 

– relacje między determinizmem geograficznym a polityką zagraniczną. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny 

 
Studia nad  
wywiadem  

18        18 4 K_W02  

K_W03  

K_W04  

K_W07  

K_U04  

K_K01  

K_K04 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– historię wywiadu, jego powstanie i relacje z instytucjami państwa odpowiedzialnymi za prowadzenie polityki 
bezpieczeństwa zewnętrznego 

– funkcje wywiadu wypełniane w systemie instytucji ochrony państwa  
– zadania realizowane w ramach rozpoznania zagrożeń zewnętrznych oraz profilem i etyką zawodową 

oficerów wywiadu. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny 

 
Bezpieczeństwo  
cybernetyczne  

18        18 4 K_W01  

K_W02  

K_W03  

K_U02  

K_U04  

K_K01 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– przedmiotowy i podmiotowy zakres bezpieczeństwa cybernetycznego  

– ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa cybernetycznego  

– niezawodność i odporność sieci i systemów informatycznych  

– instytucje zajmujące się bezpieczeństwem sieci i informacji  

– demokratyczne, wielostronne i efektywne zarządzanie cyberprzestrzenią. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/test 

 
Społeczna percepcja  
zagrożeń  
 

18        18 3 K_W02  

K_W03  

K_W04  

K_U01  

K_U02   

K_K01   

K_K02 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– odbiór i rozumienie szeroko pojętych zagrożeń przez społeczeństwo polskie  

– identyfikację społecznej recepcji zagrożeń na podstawie analizy materiałów źródłowych i badań 

empirycznych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt  

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 154 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 

minimum 562

 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 
  

Nazwa  
przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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e

m
: 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot W

y
k

ła
d
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji 

 
Metodologia  
badań nad  
bezpieczeństwem  
 

 18       18 3 K_W01  

K_W02  

K_W03  

K_W08  

K_U02  

K_U04  

K_U03  

K_U01  

K_K04 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści  
programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– proces poznania naukowego (twierdzenia i teorie, procedury i czynności poznawcze, konstruowanie narracji 

wyjaśniającej)  

– proces badawczy z wykorzystaniem techniki kwestionariuszowej (metoda reprezentacyjna, dobór próby, 

pomiar, konstruowanie kwestionariusza, zastosowanie statystyki opisowej do analizy danych)   

– specyficzne dla dyscypliny problemy badawcze: wtórna analiza danych, zastosowania syntetycznych miar 

potęgi w analizach strategicznych, prognozowanie na podstawie symulacji i scenariuszy, podstawy analiz 

geopolitycznych i metod jakościowych  

– pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego  

– wykorzystywanie zasobów własności intelektualnej w przygotowywaniu prac kwalifikowanych i naukowych  

 

Sposoby  
weryfikacji  
efektów uczenia 
się 

test 
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Strategie  
zapobiegania  
przestępczości  
 

 18       18 3 K_W01  

K_W02  

K_U01  

K_K01  

K_K04   
 
 
 

  Nauki 
o bezpieczeństwie 

Treści  
programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– odniesienia do indywidualnych, środowiskowych, społecznych i makrospołecznych uwarunkowań 

przestępczości  

– analizę różnorakich podejść do zagadnienia zapobiegania przestępczości, zalecenia międzynarodowe 

w tym względzie oraz ogólne zagadnienia reakcji formalnej i nieformalnej na przestępczość  

– ogólne zasady tworzenia, realizacji oraz oceny skuteczności i prawidłowości (ewaluacji) programów 

prewencyjnych  

– programy, których celem jest kontrola przestępczości poprzez zmianę sytuacji, w której dochodzi do 

przestępstwa.   

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Projekt/egzamin  

 
Bezpieczeństwo  
informacji  

 18       18 3 K _W03  

K _W04  

K _U01  

K _U04  

K_U08  

K_K02  

K_K03  

K_K04 

Nauki 
o bezpieczeństwie  
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Treści 
programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– bezpieczeństwo informacji podstawowe pojęcia, przepisy prawne, podstawy budowania systemów 
bezpieczeństwa w mikro i makro skali  

– zagrożenia informatyczne  

– wywiad gospodarczy, podstawy analizy informacji, podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa informacji  

– systemy ochrony informacji w Polsce i wybranych państwach na świecie 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Test/Egzamin/Projekt 

 
Proseminarium 

  18      18 6 K_W01  

K_U01  

K_U02  

K_U03  

K_K03  

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści 
programowe  

Przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora. Identyfikacja i analiza problemu badawczego. 
Metody i techniki badawcze niezbędne w przygotowaniu pracy promocyjnej. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Praca pisemna  

 
 
Badania nad 
wojną i pokojem  
 
 

 18       18 4 K_W02  

K_W03  

K_W04  

K_W05  

K_W06  

K_W07  

K_U01  

Nauki 
o bezpieczeństwie  
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K_K01  

K_K03 
 

Treści 
programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– problem wzajemnych zależności miedzy państwem a wojną z perspektywy historii oraz współczesności  

– gruntowną, specjalistyczną i wieloaspektową analizę zjawisk wojny i pokoju. 

 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Test 

 
Socjologia  

instytucji totalnych 

i służb  

dyspozycyjnych  

18        18 3 K_W02  

K_W07  

K_W03  

K_U01  

K_U02  

K_K01   

K_K03   
 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści 
programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– relacje społeczne i specyfikę grup dyspozycyjnych, organizacji totalnych i procesów totalizacji oraz 
oligarchizacji instytucji identyfikowania i zapobiegania organizacyjnym patologiom  

– analizę problemów funkcjonowania organizacji porządku publicznego, poczynając od rekrutacji i rozwoju 
personelu, misji i wyzwań strategicznych, efektywności działania, relacji z otoczeniem, funkcjonowania 
struktur organizacyjnych, ich uwarunkowań i dynamiki, biurokratycznych dysfunkcji, relacji porządku 
formalnego i nieformalnego, kultury organizacyjnej, tożsamości kulturowej, technologii działania, w tym 
związanych ze stosowaniem przemocy, etosu zawodowego, motywacji, etyki i stylu życia funkcjonariuszy 
służb dyspozycyjnych, problemów zawodowych oraz psychospołecznych uwarunkowań i konsekwencji 
służby, zmian organizacyjnych, źródeł i metod rozwiązywania konfliktów. 
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Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Praca roczna/projekt/esej  

 

 
 
 
 

przedmioty właściwe dla specjalizacji zarządzanie kryzysowe 

 
Pozarządowe 
formy i instytucje  
bezpieczeństwa  
wewnętrznego  
 

18        18 3 K_W02  

K_W03  

K_W04  

K_U02    

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści 
programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– dylematy społeczeństwa obywatelskiego, w aspekcie organizacji pozarządowych form bezpieczeństwa  

– wybrane organizacje pozarządowe  - ich zadania i cele – działające w obszarze bezpieczeństwa 

wewnętrznego w Polsce.   

 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny  

 

Analiza informacji 

w systemie  

bezpieczeństwa 
państwa  
 

 10       10 2 K_W04  

K_W08  

K_U01  

K_U04  

K_K04    

Nauki 
o bezpieczeństwie  
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Treści 
programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– metody i techniki analizy informacji, ze szczególnym uwzględnieniem analizowania, planowania 

i podejmowania decyzji w sektorze zarządzania bezpieczeństwem   

– przygotowywanie dokumentów analitycznych 

 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Projekt  

 
Instytucje 
zarządzania 
kryzysowego 
w Polsce na tle 
porównawczym  
 

18        18 3 K_W03  

K_W04  

K_W07  

K_U04    

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści 
programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– rolę służb, inspekcji, straży oraz wojska w zarządzaniu kryzysowym w Polsce na tle porównawczym  

– współpracę między podmiotami instytucjonalnymi w zarządzaniu kryzysowym 

– instytucje administracji publicznej w działaniu w czasie sytuacji kryzysowych.   

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin ustny  
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przedmioty właściwe dla specjalizacji bezpieczeństwo energetyczne 

 

Regulacje 

w sektorze  

energetycznym  

 

18        18 3 K_W03  

K_W04  

K_W08  

K_U04    

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści  
programowe  

Przedmiot obejmuje:   

– podstawowe informacje nt. polskich i europejskich regulacji dotyczących rynku energetycznego  

– historię powstawania regulacji w tym obszarze, jak również aktualne tendencje rozwojowe w w/w zakresie  

– omówienie dokumentów takich jak: Polityka Energetyczna Polski, ustawy, rozporządzenia, dyrektywy UE 

i rozporządzenia europejskie, dokumenty kierunkowe UE (białe, zielone księgi), ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektów związanych z bezpieczeństwem energetycznym. 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny  

 
Odnawialne  
źródła energii  
 

 10       10 2 K_W03  

K_W04  

K_W08  

K_U04    

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści  
programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– analizę uwarunkowań: technologicznych, ekonomicznych, politycznych i społecznych związanych 

z wykorzystaniem energii odnawialnych w gospodarce współczesnych państwa  

– badanie kwestii teoretycznych (rozwiązania systemowe stosowane w sektorze energii)  

– badanie problemów praktycznych (na wybranych przykładach inwestycji oraz projektów – w Polsce i na 

świecie).  
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Sposoby  
weryfikacji  
efektów uczenia 
się 

Test  

 
 
Polityka  

energetyczna  
Polski  
 

18        18 3 K_W03  

K_W04  

K_W08  

K_U04    

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści 
programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– analizę wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań w zakresie planowania i realizacji polityki energetycznej 

Polski w perspektywie średnio- i długoterminowej   

– teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat mechanizmów planowania strategicznego i realizowania krajowej 

polityki w sektorze energii. 

 

Sposoby 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Egzamin ustny 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 154 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 

562
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
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których odnosi 
się przedmiot W
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji 

Zwalczanie  
terroryzmu  
 

 18       18 4 K_W03  

K_W04  

K_W06  

K_U01  

K_U02  

K_U03  

K_K01  

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– pojęcie terroryzmu i antyterroryzmu oraz kontrterroryzmu, rodzaje działań terrorystycznych  

– cele i metody działań terrorystycznych   

– organizacja ugrupowań terrorystycznych i prowadzenia działań kontrterrorystycznych   

– techniczne środki wykorzystywane w działaniach antyterrorystycznych   

– polityczne metody zwalczania terroryzmu   

– uwarunkowania prawne dotyczące zwalczania terroryzmu   

– system przeciwdziałania terroryzmowi Organizacji Narodów Zjednoczonych  



23  

  

– wybrane modele antyterrorystyczne państw współczesnych (USA, WB, Francja, Hiszpania, RFN, Rosja, 

Izrael, Włochy)   

– problematykę przeciwdziałania terroryzmowi  

–  kontrowersje związane ze stosowaniem tortur w walce z terroryzmem oraz skutkami psychologicznymi 

ataków terrorystycznych 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

 
Strategia w systemie  
bezpieczeństwa   
 
 

18        18 3 K_W01  

K_W02  

K_W03  

K_W06  

K_U01  

K_U04 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– wiedzę w zakresie zagadnień aksjologicznych, doktrynalnych, normatywnych, organizacyjnych, 

proceduralnych i kadrowych dotyczących decydowania strategicznego w systemie bezpieczeństwa w Polsce 

na tle rozwiązań w innych demokratycznych państwach współczesnych;   

– uwarunkowania, założenia i zmiany w strategii bezpieczeństwa Polski w warunkach współczesnego świata;  

– analizę i wyjaśnienie związków zachodzących między bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym oraz 

w ramach działań systemowych  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny 

 
Seminarium  
magisterskie  
 

  18      18 6 K_W01  

K_U01  

K_U02  

K_U03  

K_K03 

Nauki 
o bezpieczeństwie  
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora  

– identyfikację i analizę problemu badawczego  

– metody i techniki badawcze niezbędne w przygotowaniu pracy magisterskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna 

 
Przedmiot 

fakultatywny –  
OGUN  

 

        Mini- 
mum 10 

3   

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów   

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem  

 
Konwersatorium 
językowe poziom B2+  
 
 

 18       18 3 K_W3  

K_W6  

K_U01  

K_U02  

K_U04   

K_U05  

K_U06  

K_K01  

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  
Przedmiot obejmuje:  
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– specjalistyczne słownictwo stosowane w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczącym 

aktualnych problemów globalnych oraz zagrożeń współczesnego świata.   

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca roczna  

 
 
Migracje 
we współczesnym 
świecie  
 
 

18        18 4 K_W01   

K_W02   

K_W05   

K_U01   

K_U02  

K_U03   

K_K01   

K_K02  

K_K04 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– prezentację głównych teorii migracji i odniesienie ich do konkretnych ruchów wędrówkowych ze szczególnym 

odniesieniem do migracji na kontynencie europejskim  

– zjawiska migracyjne, ich złożoność oraz koncepcje teoretyczne, umożliwiające ich wyjaśnianie.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny  
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przedmioty właściwe dla specjalizacji zarządzanie kryzysowe 

 
 
Przestępczość 
transgraniczna i handel 
ludźmi  

 

18        18 3 K_W02  

K_W03  

K_W05  

K_U01  

K_U02   
 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– zjawiska przestępczości transgranicznej i handlu ludźmi   

– aspekty prawne i organizacyjne zwalczania przestępczości transgranicznej i handlu ludźmi  

– funkcjonowanie platform współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości 

transgranicznej i handlu ludźmi 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny  

 
Infrastruktura i logistyka 
w zarządzaniu  
kryzysowym    
 
 

 18       18 4 K_W03  

K_W04  

K_W07  

K_U04    

 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– infrastrukturę krytyczną i jej funkcje społeczno-gospodarcze  

– zarządzanie infrastrukturą krytyczną jako fundament bezpieczeństwa narodowego  

– podstawy prawne ochrony infrastruktury krytycznej. Instytucje i organy odpowiedzialne za przygotowanie 
i realizację Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej  

– klęski żywiołowe, katastrofy i konflikty oraz ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska. 
Integralność i funkcjonalność infrastruktury krytycznej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny  

 
przedmioty właściwe dla specjalizacji bezpieczeństwo energetyczne 

 
Planowanie 
i finansowanie  
inwestycji w sektorze  
energetycznym  
 

18        18 3 K_W03  

K_W04  

K_W08  

K_U04    

 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– praktyczne aspekty realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym  

– analizę obowiązujących aktów prawnych oraz procedur  

– wykorzystanie narzędzi analitycznych stosowanych w biznesie  

– problemy realizacji projektów energetycznych od etapu planowania po ewaluację skutków ekonomicznych  

– analizę problematyki CSR – czyli uwzględnienie społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście 

omawianych projektów.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 

 
 
Megatrendy w sektorze 
energii  
 
 

 18       18 4 K_W03  

K_W04  

K_W08  

K_U04    

 

Nauki 
o bezpieczeństwie 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– analizę głównych tendencji rozwojowych w sektorze energetycznym, zarówno w wymiarze krajowym, 

europejskim, jak i globalnym  

– innowacje technologiczne, nowe rozwiązania ekonomiczne, prawne i polityczne oraz rolę czynnika 

społecznego w procesie kształtowania sektora energetycznego na świecie  

– analizę megatrendów energetycznych   

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test/projekt 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 136 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 

minimum 562
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot W

y
k

ła
d
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji 

 
Kontrola i audyt 
w zakresie 
bezpieczeństwa  
 

18        18 3 K_W01  

K_W02  

K_W03  

K_U01  

K_U02  

K_K01  

K_K03 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– podstawowe założenia systemów kontroli wewnętrznej, podstawowe standardy audytu wewnętrznego 

w oparciu o wymagania IIA oraz poszczególne etapy zadań audytowych   

– podstawowe techniki badawcze i dokumenty  robocze wykorzystywane w trakcie audytu. Elementy 

sprawozdania z audytu i zasady uzgadniania treści sprawozdania   

– kluczowe zadania audytu związane z wykrywaniem oszustw i nadużyć 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny  

 
 
Ekstremizm polityczny 
 
 
 

 18       18 3 K_W02   

K_W04  

K_U01  

K_U02  

K_K03  

K_K04  

Nauki o polityce 
i administracji  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– problemy względności i zmienności pojęcia ekstremizmu politycznego, jak i typologie tego zjawiska 

– analizę szeregu idei i ruchów politycznych postrzeganych w różnych dyskursach w kontekście tych pojęć 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny  

 
Przedmiot  
fakultatywny –  
OGUN  
 

        Minimum 
10 

3   

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza wiedzę o treści spoza 

kierunku studiów   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem  

 
Konwersatorium 
językowe poziom B2+  

 18       18 3 K_W03  

K_W06  

K_U01  

Nauki 
o bezpieczeństwie  
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 K_U02  

K_U04   

K_U05  

K_U06  

K_K01 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– specjalistyczne słownictwo stosowane w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczącym 
aktualnych problemów globalnych oraz zagrożeń współczesnego świata. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca roczna  

 
Seminarium 
magisterskie  
 

  18      18 12 K_W01  

K_U01  

K_U02  

K_K03 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora.   

– identyfikację i analizę problemu badawczego.   

– metody i techniki badawcze niezbędne w przygotowaniu pracy magisterskiej. 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca magisterska 
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przedmioty właściwe dla specjalizacji zarządzanie kryzysowe 

 
Klęski żywiołowe 
i awarie techniczne  
 
 

 18       18 3 K_W03  

K_W04  

K_W08  

K_U04    

K_K04 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– charakterystykę klęsk żywiołowych i awarii technicznych  

– przykłady klęsk i awarii ostatnich lat  

– sposoby reagowania i monitoringu 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test  

 
 
Rozwiązywanie 
konfliktów  
 
 
 

   18     18 3 K_W02  

K_W03  

K_U02  

K_K01  

K_K03    
 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje:  

– istotę i powstawanie konfliktów  

– nieporozumienia komunikacyjne  

– różnice kulturowe  

– sprzeczności wartości i celów jako podstawowe płaszczyzny konfliktów  

– negocjacje i mediacje. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej  

 
przedmioty właściwe dla specjalizacji bezpieczeństwo energetyczne 

 
Polityka klimatyczno-
energetyczna UE  
 

 18       18 3 K_W03  
K_W04  
K_W08 
 K_U04 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje: 

− analizę polityki klimatyczno-energetycznej UE w wymiarach: instytucjonalnym, normatywnym oraz 

funkcjonalnym  

− diagnozę poszczególnych etapów polityki klimatyczno-energetycznej UW: planowania, implementacji, 

ewaluacji 

− historyczną ewolucję problematyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej 

 
Polityki energetyczne 
współczesnych państw  
 
 
 

 18       18 3 K_W03  
K_W04  
K_W08  
K_U04 

Nauki 
o bezpieczeństwie  

Treści programowe  

 
Przedmiot obejmuje:  
− analizę polityk energetycznych oraz planowania strategicznego w sektorze energetycznym na wybranych 

przykładach współczesnych państw, reprezentujących różne kontynenty i zróżnicowane kultury energetyczne  
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− tworzenie długoterminowych strategii rozwoju sektora i kształtowanie polityki energetycznej stanowiących 

jedno z podstawowych wyzwań we współczesnej gospodarce narodowej i posiadających bezpośredni wpływ 

na bezpieczeństwo wewnętrzne 

− wiedzę na temat (obecnej i antycypowanej) sytuacji sektora energii w analizowanych państwach. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test 

  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 118 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 

562  

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których 
przyporządkowano kierunek studiów.  

 

Dziedzina nauki  Dyscyplina naukowa  Procentowy udział liczby punktów 

ECTS w łącznej liczbie punktów   

ECTS dla każdej z dyscyplin  

Dziedzina nauk społecznych  Nauki o bezpieczeństwie  83 

”. 
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Załącznik nr 48 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 11 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

PROGRAM STUDIÓW  

bioinformatyka i biologia systemów 

nazwa kierunku studiów bioinformatyka i biologia systemów 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku 
wykładowym 

Bioinformatics and Systems Biology 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

70 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki ścisłe i przyrodnicze informatyka 60% tak 

nauki ścisłe i przyrodnicze nauki biologicznie 20%  

nauki ścisłe i przyrodnicze nauki fizyczne 10%  

nauki ścisłe i przyrodnicze matematyka 10%  

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol 
efektów 

uczenia się dla 
programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie 
do 

charakterysty
k drugiego 

stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zaawansowane sposoby zarządzania dużymi projektami informatycznymi i bioinformatycznymi P7S_WG  

K_W02 w pogłębionym zakresie zasady licencjonowania oprogramowania i ich znaczenie w pracy badawczej P7S_WG, 
P7S_WK 

K_W03 typowe problemy i metody projektowania leków P7S_WG  

K_W04 zaawansowane techniki konstrukcji modeli statystycznych, estymacji parametrów oraz oceny istotności 

otrzymanych wyników 

P7S_WG  

K_W05 zaawansowane metody analizy odczytów sekwencjonowania DNA P7S_WG  
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K_W06 metody obliczeniowe stosowane w analizie sekwencji DNA P7S_WG  

K_W07 matematyczne modele ewolucji sekwencji biologicznych i ich implementacje  P7S_WG  

K_W08 wybrane zagadnienia badawcze z różnych obszarów bioinformatyki i jej podstaw matematycznych, 

fizycznych, biologicznych oraz informatycznych  

P7S_WG  

K_W09 matematyczne i numeryczne metody modelowania różnych procesów biologicznych  P7S_WG  

K_W10 zagadnienia etyczne, prawne i cywilizacyjne związane z rozwojem i zastosowaniem technik 

bioinformatycznych, w szczególności w naukach biologicznych i medycznych  

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 pracować zespołowo i indywidualnie nad projektami bioinformatycznymi, także o długofalowym charakterze  P7S_UO, 
P7S_UW 

K_U02 używać zaawansowanych struktur danych, w szczególności drzew, do modelowania historii ewolucji i innych 

zagadnień bioinformatycznych 

P7S_UW 

K_U03 analizować strukturę i funkcję układów biomolekularnych związanych z procesami chorobowymi P7S_UW 

K_U04 wykorzystywać nabytą wiedzę w innych dziedzinach, m.in. w diagnostyce medycznej, projektowaniu leków 

oraz w zagadnieniach biologii medycznej, genomiki, proteomiki oraz biologii systemów 

P7S_UW 

K_U05 potrafi stosować zaawansowane narzędzia matematyczne, informatyczne i bioinformatyczne do planowania 

eksperymentów oraz interpretacji wyników  

P7S_UW 

K_U06 stosować różne techniki wnioskowania o złożonych procesach molekularnych na podstawie danych 

z biotechnologii o wysokiej przepustowości 

P7S_UW 

K_U07 dostrzegać ograniczenia własnej wiedzy i konieczność jej ciągłego uzupełniania i aktualizowania P7S_UU 

K_U08 przygotować wystąpienia ustne i pisemne, także o charakterze badawczym, w zakresie bioinformatyki i jej 

zastosowań, zabierać głos w dyskusji i ją poprowadzić 

P7S_UK 



4 
 

K_U09 posługiwać się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym (B2+), w szczególności: 

identyfikować główne i poboczne tematy wykładów, pogadanek, debat akademickich, dyskusji, czytać 

ze zrozumieniem, zabierać głos w dyskusji  

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznej analizy przedstawionego lub stworzonego przez siebie opracowania pod kątem poprawności 
i kompletności 

P7S_KK 

K_K02 precyzyjnego formułowania pytań, służących pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub 
odnalezieniu brakujących elementów rozumowania  

P7S_KK 

K_K03 samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze i zasobach internetowych, także w językach obcych  P7S_KK 

K_K04 przestrzegania zasad etyki i uczciwości intelektualnej i docenienia ich znaczenia w działaniach własnych 
i innych osób 

P7S_KR 

K_K05 formułowania opinii na temat podstawowych zagadnień bioinformatycznych P7S_KK 

K_K06 przedstawiania niespecjalistom wybranych osiągnięć bioinformatycznych P7S_KO, 
P7S_KR 

K_K07 przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji P7S_KR 

K_K08 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy i drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot W

y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Statystyczna Analiza 
danych 2* 

30    30    60 6 K_W04, K_U05, K_U07, 

K_K01, K_K02 

matematyka, 
informatyka 

Treści programowe  

Analiza wariancji. analiza przeżycia. Modele nieliniowe i uogólnione modele addytywne. Strukturalizowana regularyzacja modeli 
liniowych. Maszyny wektorów wspierających. Modele grafowe. Sieci Bayesowskie, uczenie oraz przykłady zastosowań 
w bioinformatyce. Łańcuchy Markowa i ukryte modele Markowa i przykłady ich zastosowań w bioinformatyce. Selekcja modelu 
grafowego. Algorytm maksymalizacji wartości oczekiwanej. Metody MCMC. Wnioskowanie dokładne i wariacyjne w modelach 
grafowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny i/lub projekt 

Przedmiot z technologii 
w skali genomowej* 

30    30    60 6 K_W05, K_W06, K_U04, 

K_U05, K_K01, K_K02 

informatyka, nauki 
biologiczne 

Treści programowe  Techniki sekwencjonowania wysokoprzepustowego. Metody analizy danych eksperymentalnych i związane z nimi problemy 

obliczeniowe. Weryfikacja i interpretacja otrzymanych wyników. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny i/lub projekt 

Projektowanie leków* 30    30    60 6 K_W03, K_U03, K_U04, 

K_U07, K_K05 

nauki biologiczne, nauki 
fizyczne 

Treści programowe  Metody obrazowania powierzchni receptorów. Typy oddziaływania niekowalencyjnych na poziomie mikroskopowym 

i mezoskopowym, Makromolekuły jako cel działania leku. Sposoby przygotowania receptora pochodzącego z różnych źródeł. 

Przegląd baz małych cząsteczek, metody przeszukiwania baz i ich wykorzystanie do dokowania. Projektowanie na podstawie 

znanych związków bądź cech, projektowanie analogów. Wyliczanie energii wiązania z pól siłowych, metody wyznaczania różnic 

energii swobodnej. Przegląd funkcji oceniających dopasowanie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny, projekt 

Genomika 

porównawcza* 

30    30    60 6 
 

K_W07, K_U02, K_K01, 

K_K02 

informatyka, nauki 
biologiczne 

Treści programowe  Modele, algorytmy i narzędzia stosowane w genomice porównawczej ze szczególnym uwzględnieniem drzew i ich zastosowań 
w różnych kontekstach, w tym do porównywania sekwencji biologicznych.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny, projekt 

Architektura dużych 
projektów 
bioinformatycznych* 

30    30    60 6 K_W01, K_W02, K_U01, 

K_K01, K_K02, K_K03, 

K_K04, K_K05, K_K06, 

K_K08 

informatyka 

Treści programowe  Tworzenie większych projektów oprogramowania na potrzeby bioinformatyki. Systemy kontroli wersji. Współpraca w zespole. 

Biblioteki oprogramowania stosowane w bioinformatyce. Rodzaje licencji. Znaczenie oprogramowania o dostępnym kodzie 

źródłowym dla reprodukowalności wyników badań. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny i/lub projekt 

Modelowanie 

złożonych systemów 

biologicznych*  

(prowadzony w języku 

angielskim) 

30    30    60 6 
 

K_W09, K_U06, K_U07, 
K_U09, K_K01, K_K02 

informatyka, 
matematyka, nauki 
biologiczne 

Treści programowe  Matematyczne i numeryczne metody modelowania sygnalizacji komórkowej, ekspresji genów oraz populacji. Wnioskowanie 

o złożonych procesach molekularnych na podstawie danych z biotechnologii o wysokiej przepustowości. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny i/lub projekt 

Seminarium 
magisterskie 

  60      60 6 K_U07, K_U08, K_U09 informatyka, nauki 
biologiczne 

Treści programowe  Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie umiejętności korzystania 
z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich. Aktualne trendy i dylematy związane z działalnością 
badawczą w dziedzinie bioinformatyki. Wskazanie zagadnień badawczych z zakresu bioinformatyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

referat 

Przedmioty 
uzupełniające lub 
obieralne* 

60**   60**     120** 12 K_W08, K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K02 

informatyka, 
matematyka, nauki 
biologiczne, nauki 
fizyczne 

Treści programowe  Przedmioty obieralne z oferty przedmiotów matematycznych, informatycznych, biologicznych lub fizycznych. Przedmioty 

uzupełniające mają na celu uzupełnienie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, biologii 

i bioinformatyki. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny i/lub projekt 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 

60**        60** 6*** Przedmioty niezwiązane 
z kierunkiem studiów 

 

Treści programowe  Przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę lub egzamin 

* przedmioty mogą być realizowane w innych semestrach 

** dopuszczalna także inna forma i wymiar zajęć 

*** w tym 5 ECTS za przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 600 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
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m
: 
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g
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d
z
in

 z
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ć
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C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot W

y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
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Ć
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W
a
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z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Seminarium 

magisterskie wraz 

ze złożeniem pracy 

dyplomowej 

  60      60 6+20 K_U08, K_U09, K_U01, 

K_K01, K_K02, K_K03, 

K_K04, K_K05, K_K06, 

K_K07, K_K08 

informatyka, nauki 
biologiczne 

Treści programowe  

Wskazanie zasad pisania prac naukowych i zasad formułowania hipotez i tez naukowych. Wykształcenie umiejętności korzystania 

z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich. Aktualne trendy i dylematy związane z działalnością 

badawczą w dziedzinie bioinformatyki. Wskazanie zagadnień badawczych z zakresu bioinformatyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

referat, praca dyplomowa 

Przedmioty 

kierunkowe* 

90**    90**    180** 16 K_W08, K_U04, K_U07, 

K_K01, K_K02 

informatyka, 
matematyka, nauki 
biologiczne, nauki 
fizyczne 

Treści programowe  Przedmioty kierunkowe to przedmioty o pogłębionym stopniu trudności, poszerzające wiedzę i umiejętności w pewnym obszarze 

bioinformatyki lub jej podstaw matematycznych, informatycznych, fizycznych lub biologicznych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny i/lub projekt 

Przedmioty 
uzupełniające lub 
obieralne* 

90**   90**     180** 18 K_W08, K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K02 

informatyka, 
matematyka, nauki 
biologiczne, nauki 
fizyczne 

Treści programowe  Przedmioty obieralne z oferty przedmiotów matematycznych, informatycznych, biologicznych lub fizycznych. Przedmioty 

uzupełniające mają na celu uzupełnienie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, biologii 

i bioinformatyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i/lub egzamin ustny i/lub projekt 

* przedmioty mogą być realizowane w innych semestrach 

** dopuszczalna także inna forma i wymiar zajęć 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku): 60 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku): 420 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

nauki ścisłe i przyrodnicze informatyka 40%* 

nauki ścisłe i przyrodnicze nauki biologicznie 30%* 

nauki ścisłe i przyrodnicze nauki fizyczne 10%* 

nauki ścisłe i przyrodnicze matematyka 10%* 

* wartości przykładowe; faktyczny udział dyscypliny zależy od wybranych przedmiotów obieralnych”. 
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Załącznik nr 49 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 19 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

dziennikarstwo i medioznawstwo 

nazwa kierunku studiów dziennikarstwo i medioznawstwo 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Journalism and Media Studies 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil praktyczny 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 
lub innych osób prowadzących zajęcia 

60 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

6 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 
humanistycznych 

językoznawstwo 10  

Dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych 

informatyka techniczna 
i telekomunikacja 

10  

Dziedzina nauk społecznych 
nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

60 nauki o komunikacji społecznej i mediach 

Dziedzina sztuki 
sztuki plastyczne 
i konserwacja dzieł sztuki 

20  

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 różne grupy, trendy i instytucje kulturalne, funkcjonujące w ramach społeczeństwa demokratycznego. P7S_WG 

K_W02 
zakresy i efekty oddziaływania mediów masowych na poszczególne grupy odbiorców w ramach 
szerokich (krajowych oraz międzynarodowych) audytoriów, struktur społecznych, politycznych, 

ekonomicznych i kulturalnych. 
P7S_WG 

K_W03 różne wymiary interdyscyplinarnych aspektów komunikowania międzykulturowego P7S_WG 

K_W04 
wielorakie modele komunikowania społecznego w ramach różnych orientacji badawczych, kulturalnych, 
ekonomicznych oraz politycznych. 

P7S_WG 

K_W05 
instytucje, zjawiska, relacje i procesy natury ekonomicznej, warunkujące funkcjonowanie instytucji 
medialnych na wolnym rynku. 

P7S_WG 

K_W06 
procesy, zjawiska oraz wydarzenia historyczne, warunkujące określone przemiany w strukturze 
systemu politycznego. 

P7S_WG 

K_W07 językoznawczy wymiar funkcjonowania przekazów medialnych. P7S_WG 

K_W08 
różne podmioty systemu medialnego w perspektywie lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej, a także 
mediów dedykowanych wyodrębnionym środowiskom. 

P7S_WG 

K_W09 
obsługę urządzeń i systemów technicznych stosowanych w telewizji, filmie i teatrze oraz w fotografii 
prasowej, reklamowej i wydawniczej 

P7S_WG 

K_W10 
prawne, etyczne, psychologiczne aspekty funkcjonowania jednostek i grup w ramach struktur 
społecznych oraz pogłębioną wiedzę o procesach i zjawiskach występujących w ramach nieustannie 
oddziaływujących na siebie grup społecznych w ich wymiarze psychologicznym oraz komunikacyjnym. 

P7S_WK 

K_W11 
metody i techniki badawcze umożliwiające rzetelne zestawianie i analizowanie różnych zjawisk 
medialnych w ich aspekcie socjologicznym, politologicznym, kulturoznawczym, prawniczym oraz 
ekonomicznym. 

P7S_WG/K 
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K_W12 
techniki i sposoby badania podstawowych podmiotów zmediatyzowanej relacji w ramach komunikacji 
społecznej - nadawcy i odbiorcy, a także samych przekazów medialnych - ich specyfiki, różnorodności, 
wydźwięku, efektywności. 

P7S_ WG/K 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
identyfikować najważniejsze problemy struktur społecznych, politycznych, ekonomicznych oraz 
kulturowych i tłumaczyć zależności zachodzące między wskazanymi podsystemami wspólnoty 
społecznej. 

P7S_UW 

K_U02 
diagnozować wielowymiarowe zjawiska i procesy zmediatyzowanej rzeczywistości współczesnych 
systemów politycznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz zajmować stanowisko, podlegające 
kryteriom rzetelności i uczciwości, względem różnych perspektyw teoretycznych i badawczych. 

P7S_UW 

K_U03 
charakteryzować określone zjawiska i procesy w perspektywie prognozowania następstw 
i oczekiwanych zachowań najważniejszych podmiotów systemu medialnego. 

P7S_UW 

K_U04 
potrafi wykorzystać technologie do realizacji projektów fotograficznych, widowisk telewizyjnych 
i filmowych oraz zasady montażu jako elementu budowania napięcia dramaturgicznego 

P7S_UW 

K_U05 przygotowywać wystąpienia publiczne w formie ustnej i pisemnej w języku polskim i obcym P7S_UK 

K_U06 
wypowiadać się w języku obcym w zakresie medioznawstwa zgodne z wymaganiami określonymi dla 
poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

P7S_UK 

K_U07 

postawić cele i problemy badawcze przed określonymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem 
wielostronnie postrzeganego systemu medialnego, a następnie jest w stanie zaprojektować 
i przeprowadzić, używając różnorodnych technik i metod badawczych, interdyscyplinarną analizę 
medioznawczą 

P7S_UG 

K_U08 

łączyć fakty, zestawiać dane i tłumaczyć proces w ramach samodzielnie przygotowanych wystąpień 
publicznych oraz raportów podsumowujących aktywność w danym zakresie, pozyskując informację 
z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł także w języku obcym a także zdaje 
sobie sprawę z konieczności uczenia się przez całe życie. 

P7S_UU 

K_U09 
określać specyfikę, efemeryczność oraz labilność zmediatyzowanych relacji, zachodzących między 
różnymi podmiotami systemów medialnych i dostrzega celowość nieustannego aktualizowania 
zdobywanych informacji i wyrabianych opinii. 

P7S_UU 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
podchodzenia w sposób krytyczny do odbieranych treści oraz poddać konstruktywnej krytyce działania 
innych osób 

P7S_KK 

K_K02 
zestawiać sprzeczne opinie, eksponować wady i zalety wielowektorowych argumentacji oraz racji przez 
co jest w stanie zajmować adekwatne, zracjonalizowane stanowisko. 

P7S_KK 

K_K03 
podejmować refleksję na temat społecznych , naukowych i etycznych aspektów związanych z własną 
działalnością zawodową oraz inicjować działania, które będą prezentować w przystępnej formie 

PS_KO 

K_K04 
odgrywania roli lidera w grupach zadaniowych dedykowanych do różnorodnych projektów o charakterze 
medioznawczym. 

P7S_KR 

K_K05 
rozwiązywać postawione przed nim/nią problemy i zadania w sposób systemowy, uporządkowany 
i teleologiczny. 

P7S_KR 

K_K06 

wykorzystania umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów 
artystycznych; świadomego używania takich narzędzi i pojęć jak: postać, konstrukcja i ewolucja postaci, 
konflikt, plot, story, podstawowe pojęcia konstrukcyjne, otwarcie, punkty zwrotne, kwestia stylu 
i konwencji 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa specjalności: Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 
różne typy filmów dokumentalnych oraz  typy wypowiedzi dziennikarskich oraz ma wiedzę 
z zakresu środków warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów 
artystycznych 

K_W02, K_W03, K_W07, 

K_W10, K_W11, K_W12 

S1_W02 

różne techniki komunikacji między dziennikarzem a jego rozmówcą. Zna techniki twórczego 
rozwiązywania problemów i wychodzenia poza utarte schematy myślowe. Zna metody 
wywiadu, metody poznawcze w wydobywaniu faktów z pamięci, rozwiązaniach taktycznych 
podczas rozmowy. 

K_W07, K_W10, K_W11, 

K_W12 

S1_W03 

historię dokumentu, podstawy sposobów jego realizacji i wypływającymi stąd 
konsekwencjami dla przekazu filmu oraz posiada gruntowną znajomość repertuaru 
związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością, osiągniętą przez 
indywidualną pracę i poszukiwania 

K_W02, K_W04, K_W06, 

K_W08,  

K_W11, K_W12 

S1_W04 
zasady budowania postaci i przedstawiania konfliktów, zagadnienia etyki pisarskiej, 
odpowiedzialności twórcy wobec czytelnika, sposobów docierania do rynku wydawniczego, 
współpracy z czasopismami, kontaktów z wydawcami. 

K_W03, K_W09, K_W10 

S1_W05 

najważniejsze zagadnienia dotyczące kompozycji i estetyki obrazu oraz środków wyrazu 
artystycznego stosowanych w fotografii. Wie jak wygląda praca w terenie, jakie przeszkody 
związane są z wykonaniem odpowiedniego zdjęcia relacjonującego wydarzenia i jakimi 
sposobami je omijać. 

K_W02, K_W03, K_W11, 

K_W12 

S1_W06 zasady stopniowego budowania napięcia w różnego typach przekazu K_W02, K_W10, K_W12 

S1_W07 
podstawowe elementy historii polskiej biografistyki i jej wykorzystanie w formie pisanej 
i filmowej. 

K_W01, K_W04, K_W06, 

K_W08 

S1_W08 
cykl życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, ma szczegółową wiedzę w zakresie 
problematyki związanej z technologiami stosowanymi w teatrze i filmie i jest świadoma 
rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością 

K_W09 
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S1_W09 
ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej 
wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 
kierunku studiów 

K_W05, 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 
efektywnie korzystać z zasobów Internetu, wyszukiwać i sprawdzać źródła, oceniać ich 
wiarygodność 

K_U02, K_U07, K_U08 

S1_U02 
scharakteryzować swoje zachowanie oraz potrafi poradzić sobie z emocjami i rozwiązywać 
konflikty. 

K_U01, K_U03, K_U09 

S1_U03 
oceniać dokumenty jako materiału źródłowego  i ich ograniczenia przy wykorzystaniu w pracy 
dziennikarza dokumentalisty 

K_U05, K_U08 

S1_U04 
w sposób nieszablonowy i nowatorski podchodzić do problemów i znajdować twórcze 
rozwiązania. 

K_U01, K_U03, K_U07 

S1_U05 

zbudować własną, autorską wypowiedź o charakterze fotografii prasowej; sprecyzować temat 
reportażu, znaleźć bohatera i poprowadzić narrację kolejnymi kadrami; przygotować materiał 
do publikacji w prasie drukowanej i internetowej, posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, 
umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych 

K_U05, K_U07, K_U08 

S1_U06 

wykorzystywać technologie realizacji widowisk telewizyjnych i filmowych; stosować zasady 
i techniki adaptacji utworów literackich i ich przekształcania na język filmowy; praktycznie 
wykorzystać montaż jako element budowania napięcia dramaturgicznego oraz sposobu 
emocjonalnego oddziaływania na widza 

K_U04, K_U09 

S1_U07 
posługiwać się cyfrowym systemem montażu nieliniowego, cyfrową technologią audio oraz 
dokonywać synchronizacji cyfrowej obrazu z dźwiękiem 

K_U04 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 

wykorzystania umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych 
projektów artystycznych;  świadomego używania takich narzędzi i pojęć jak: postać, 
konstrukcja i ewolucja postaci, konflikt, plot, story, podstawowe pojęcia konstrukcyjne, 
otwarcie, punkty zwrotne, kwestia stylu i konwencji 

K_K01, K_K05 

S1_K02 
samodzielnego realizowania projektu krótkiego filmu dokumentalnego, opowiadania, 
artykułu, fotoreportażu 

K_K02, K_K04 

S1_K03 
stosowania i przestrzegania podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej 

K_K03 
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Nazwa specjalności: dziennikarstwo 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 jakie są główne cechy poszczególnych gatunków dziennikarskich. 
K_W02, K_W04, K_W07, 

K_W11 

S2_W02 
cykl życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, ma szczegółową wiedzę w zakresie 
problematyki związanej z technologiami stosowanymi w teatrze i filmie i jest świadoma 
rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością 

K_W09 

S2_W03 
ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz prowadzenia 
działalności gospodarczej, wykorzystujące wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

K_W10, K_W11 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 
samodzielnie przygotować i przeprowadzić rozmowę, gromadzić i selekcjonować materiał 
oraz łączyć w całość różnorodne materiały dziennikarskie. 

K_U04, K_U05, K_U08, 

S2_U02 
zajmować się tematyką różnoraką oraz określenia specyfiki mediów. Będzie umiał 
przygotować materiał dziennikarski dla różnego typu mediów: telewizja, radio, prasa internet. 

K_U03, K_U08, K_U09 

S2_U03 samodzielnie przeanalizować każdy materiał dziennikarski, wykazując jego wady i zalety. K_U02, K_U08, K_U09 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 
samodzielnego wychwycenia manipulacji informacyjnej, oraz posiada poszerzoną wiedzę 
umożliwiającą unikanie w praktyce naruszeń prawa prasowego i innych przepisów 
związanych z pracą dziennikarską. 

K_K01, K_K02 

S2_K02 kierowania pracami w zespole dziennikarskim. K_K04, K_K05 

S2_K03 
przestrzegania zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

K_K03 
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Nazwa specjalności: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 
tematykę podejmowaną przez współczesnych  fotografów dokumentalistów - w tym artystów, 
socjologów wizualnych i reporterów. Zna aktualne tendencje estetyczne dominujące 
w wizualnym dokumencie oraz współczesny warsztat fotografa dokumentalisty. 

K_W01, K_W02 

S3_W02 
tendencje we współczesnej fotografii i przemianach związanych z cyfryzacją tego medium. 
Zna wpływ fotografii na sztuki plastyczne oraz orientuje się w relacjach: fotografia – sztuka 
współczesna 

K_W01, K_W02, K_W03 

S3_W03 

specyfikę pracy fotoreportera prasowego, newsowego, reportażowego, pracującego dla 
dziennika, magazynu czy agencji fotograficznej. Zna zasady posługiwania się i doboru 
właściwego sprzętu fotograficznego (analogowego, cyfrowego, średniego i dużego formatu) 
odpowiedniego do wykonywania różnorodnych, specyficznych zadań fotograficznych (plener, 
studio). 

K_W09, K_W10, K_W11 

S3_W04 

etykę fotoreportera oraz podstawy prawne aspektów fotografii prasowej. Wie na czym polega 
budowa fotoreportażu. Potrafi znaleźć temat i się do niego przygotować. Zna specyfikę 
fotografii prasowej i zasady współpracy z dziennikarzem. Posiada wiedzę o roli światła, 
kompozycji i potrzebie wyboru odpowiedniego momentu w trakcie fotografowania. 

K_W10, 

S3_W05 
najnowsze technologie i tendencje w zakresie publikacji wizualnych materiałów 
dziennikarskich (internet, e-gazeta). Posiada umiejętność przygotowania materiałów 
i publikacji do druku. 

K_W09, 

S3_W06 

światowy i polski rynek fotografii, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii prasowej, 
a także rynek wydawców i kuratorów. Posiada wiedzę umożliwiającą zilustrowanie 
wybranego materiału tekstowego dobrze dobranym zdjęciem oraz uzasadnienie swojego 
wyboru. Zna zasady wieloetapowej i prawidłowej edycji swoich oraz zewnętrznych zdjęć dla 
rożnych odbiorców. Zna istotę prawidłowej fotoedycji, jej cele i zasady. Posiada wiedzę 
potrzebną do zredagowania własnych materiałów i przygotowania prezentacji 
przedstawiającej istotę projektu. 

K_W02, K_W05, 

S3_W07 
teorię, metodologię i praktykę związaną z technikami i technologiami wykorzystywanymi 
w we współczesnej fotografii i multimediów (techniki analogowe, cyfrowe, obróbka obrazu 
i dźwięku). 

K_W11 
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S3_W08 
funkcjonowanie rynku pracy zarówno jako samodzielny artysta fotograf oraz jako pracownik 
studia fotograficznego i wydawnictwa agencji reklamowej 

K_W08, K_W10 

S3_W09 
w jaki sposób tworzyć projekty z zakresu komunikacji medialnej, multimediów, fotografii 
i osadzenia ich w aktualnym kontekście kulturowym i społecznym. 

K_W03, K_W05, K_W10 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 

samodzielnie zrealizować dokument fotograficzny od pomysłu do publikacji. Umie opisać przy 
pomocy zdjęć aktualny stan życia społecznego oraz toczące się procesy i przemiany 
społeczne dla potrzeb publikacji prasowych, książkowych i naukowych. Umie przygotować 
i zredagować tekst będący elementem projektu. 

K_U03, K_U08 

S3_U02 
zanalizować najważniejsze zjawiska dotyczące fotografii współczesnej i opisać rolę jaką pełni 
fotografia w sztuce i kulturze. Umie dotrzeć do źródeł informacji o współczesnych realizacjach 
fotograficznych. 

K_U08, K_U09 

S3_U03 

posługiwać się studyjnym sprzętem fotograficznym i oświetleniowym, stworzyć kompozycję 
reklamową, dokonać odpowiednią obróbkę cyfrową zdjęć, ewentualnie wykonać montaż 
zdjęć reklamowych oraz wykonać fotoreportaż, zdjęcie pojedyncze, newsowe, a także 
dokonać selekcji własnego materiału zdjęciowego. 

K_U04 

S3_U04 

wykonać fotoreportaż oraz zdjęcia pojedyncze, będące odpowiedzią na zlecenie. Potrafi 
pracować w zawodzie w oparciu o normy etyczne i prawne obowiązujące dziennikarzy 
fotografów. Umie posługiwać się współczesnymi narzędziami warsztatowymi i estetycznymi, 
służącymi do budowania i prezentowania rozbudowanej wypowiedzi fotograficznej oraz 
przygotować je do druku (DTP). Umie zilustrować każdy materiał prasowy dobrze wybranych 
zdjęciem. Wie, jak współpracować z fotografami w celu zamówienia, edycji i publikacji zdjęć. 

K_U04 

S3_U05 
samodzielnie realizować i projektować artystyczne prace fotograficzne w oparciu o własne 
twórcze motywacje i aspiracje z zachowaniem otwartości na odmienne sposoby postrzegania 
twórczej rzeczywistości 

K_U01, K_U03, 

S3_U06 
inicjować, planować i prowadzić działania i projekty artystyczne i komercyjne oraz analizować 
efekty własnych prac w aspekcie estetycznym społecznym i prawnym 

K_U08, K_U09 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 pracy fotoreportera w agencji fotograficznej, redakcji dziennika i magazynu. K_K01, K_K02, K_K03 

S3_K02 
podjęcia profesjonalnej pracy w studio fotograficznym, potrafi wykonać montaż zdjęć 
reklamowych zgodnie z obowiązującymi zasadami, w tym także etycznymi. 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

S3_K03 
skutecznego pozyskiwania materiału zdjęciowego i fotoedycji, zilustrowania każdego 
materiału prasowego, a także przygotowania tekstu do publikacji, we współpracy w zespole. 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

S3_K04 
wybierać i archiwizować fotografie pozyskiwane z różnych źródeł oraz wykorzystywać je do 
swojej aktywności zawodowej. Umie również samodzielnie przygotować projekt do publikacji 
drukowanej oraz cyfrowej. 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

S3_K05 etycznego postępowania w zawodzie i przestrzegania norm społecznych. K_K03 

S3_K06 
rozwijania wiedzy i umiejętności oraz aktywnie uczestniczyć w szeroko rozumianej 
działalności zawodowej. 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 

 

Nazwa specjalności: public relations i marketing medialny 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 
mechanizm komunikacji międzyludzkiej, percepcji informacji przez obywateli i społeczeństwo 
oraz znaczenie tych mechanizmów dla procesów komunikowania się między jednostką 
a społeczeństwem oraz innymi podmiotami życia społecznego. 

K_W01, K_W02 

S4_W02 
uwarunkowania prawne i etyczne dotyczące działalności z zakresu PR, środków masowego 
przekazu i komunikacji społecznej. 

K_W04, K_W10 

S4_W03 
historię, ewolucji i zmiany w zakresie public relations na przestrzeni XX i XXI wieku, 
przebiegających w ramach dziedziny w Polsce i na świecie. 

K_W06, K_W10 

S4_W04 
zmiany zachodzące w obrębie wiedzy o public relations z perspektywy krajowej 
i międzynarodowej. 

K_W05, K_W06, K_W10 

S4_W05 metody i narzędzia skutecznego porozumiewania się. K_W03, K_W07 
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S4_W06 
techniki reklamy i planowania mediów, struktury rynku reklamowego i medialnego w kraju 
i  za granicą oraz znaczenie reklamy i innych narzędzi komunikacji marketingowej w procesie 
komunikowania i oddziaływaniu na odbiorców. 

K_W11, K_W12 

S4_W07 
szczegółowe uwarunkowania i kierunki rozwoju brandingu narodowego w aspekcie krajowym 
i zagranicznym, jak również jego znaczenie i funkcje w procesie skutecznego 
komunikowania. 

K_W02, K_W03, 

S4_W08 
pojęcie opinii publicznej i metody badawcze w public relations niezbędnych do ich 
skutecznego i właściwego wykorzystania w procesie komunikowania. 

K_W11, K_W12 

S4_W09 
zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystujące wiedzę 
i umiejętności z zakresu nauki o komunikowaniu, public relations, marketingu, reklamy, itp. 

K_W07, K_W10, K_W12 

S4_W10 charakter nauk społecznych, ich miejsce w systemie i relacjach do innych nauk. K_W12 

S4_W11 współczesne dokonania i kierunki rozwoju public relations, marketingu, reklamy, itp. K_W05, K_W11 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 
dostrzegać, obserwować i interpretować zjawiska z obszaru komunikowania masowego, 
public relations, marketingu i reklamy, wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych relacji między 
zjawiskami z rzeczonych obszarów. 

K_U2, K_U03, K_U08 

S4_U02 
opisać i dokonać krytycznej analizy procesów komunikowania i działań public relations na 
podstawie nabytej wiedzy teoretycznej z tego zakresu oraz formułowania własnych opinii na 
ten temat. 

K_U01, K_U03, K_U08 

S4_U03 

poddać pogłębionej analizie przyczyny występowania i przebieg zjawisk w obrębie dziedzin 
komunikowania, public relations, marketingu, reklamy, planowania mediów, itp. i na tej 
podstawie formułuje własne opinie oraz stawia, a następnie weryfikuje hipotezy badawcze, 
prognozuje i modeluje złożone procesy społeczne z zakresu komunikowania. 

K_U07, K_U08, K_U09 

S4_U04 
efektywnie projektować i poprowadzić działania public relations w oparciu o nabytą wiedzę 
teoretyczną i praktyczną oraz krytyczną analizę skuteczności i przydatności samodzielnie 
proponowanych działań. 

K_U02, K_U7, K_U08 

S4_U05 
samodzielnie projektować i poprowadzić działania z zakresu promocji organizacji i osób 
z wykorzystaniem standardów najlepszych praktyk, krytycznej analizy efektywności oraz 
z zastosowaniem metody badawczej. 

K_U02, K_U7, K_U08 

S4_U06 
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, interpretować i użytkować informacje przy 
wykorzystaniu źródeł i sposobów zasadnych dla public relations i komunikowania 
społecznego. 

K_U08, K_U09 
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S4_U07 
pracować indywidualnie i współpracować w zespole w zakresie zadań związanych 
z działaniami public relations. 

K_U07 

S4_U08 
prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między nimi, 
prognozować i modelować złożone procesy społeczne z wykorzystaniem metod i narzędzi 
komunikowania, public relations, reklamy, marketingu, itp. 

K_U07, K_U08 

S4_U09 
przygotować wystąpienia publiczne w języku polskim i angielskim w zakresie nauki 
o komunikowaniu, public relations, marketingu, reklamy, itp. na potrzeby edukacyjne, jak 
i profesjonalne, związane z wykonywaniem pracy specjalisty public relations, itp. 

K_U05, K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 
inicjowania i organizacji działań grupowych z zakresu public relations i komunikowania 
w ramach organizacji lub podmiotów. 

K_K05, 

S4_K02 
kierowania zespołami realizującymi konkretne działania i projekty public relations, potrafi 
pełnić rolę negocjatora i arbitra w oparciu o znajomość technik skutecznego komunikowania. 

K_K03, K_K04 , K_K05 

S4_K03 
uczestniczenia w tworzeniu i realizacji projektów z zakresu komunikowania, 
a w szczególności public relations, potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki i aspekty 
społeczne swojej działalności. 

K_K01, K_K02 

S4_K04 
przewidywania wieloaspektowych skutków społecznych, gospodarczych i prawnych 
projektowanej i prowadzonej działalności, za które ponosi odpowiedzialność instytucjonalną 
i etyczną. 

K_K01, K_K02 

S4_K05 

współtworzenia instytucji i organizacji publicznych, gospodarczych, prywatnych, 
pozarządowych i rządowych w zakresie komunikowania i public relations, podejmowania 
samodzielnych działań, kierowania pracami oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje 
i ich bronienia. 

K_K03, K_K04 , K_K05 

S4_K06 odpowiedzialnego projektowania, wykonania i nadzorowania zadań zawodowych. K_K04, K_K05 

S4_K07 
profesjonalnego podejścia w projektowanych, wykonywanych i nadzorowanych zadaniach 
zawodowych, w szczególności z zakresu komunikowania. 

K_K04, K_K05 

S4_K08 

samodzielnego pozyskiwania i krytycznego selekcjonowania informacji z wykorzystaniem 
różnorodnych źródeł, kierowania pracami mającymi na celu pozyskanie informacji, jak 
również umiejętności wykorzystania ich do aktywności zawodowej, prywatnej, zdobywania 
i doskonalenia wiedzy i umiejętności. 

K_K01, K_K02, K_K03 

S4_K09 działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy i strategiczny. K_K04, K_K05 
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S4_K10 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania 
zasobami własności intelektualnej 

K_K03 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 
 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, do 
których odnosi się przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Główne nurty kultury światowej 
i polskiej XX i XXI wieku 

30   30     60 3 

K_W01, K_W02, K_W04, 
K_W05, K_W11,  
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U07, K_U08, 
K_U09,  
K_K01, K_K02  

nauki o komunikacji społecznej i mediach 

Treści programowe 

Przegląd głównych nurtów kultury od przełomu XIX/XX wieku do dziś uwzględnia zarówno elementarne uporządkowanie 
diachroniczne (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii zmiany kulturowej), jak też analizy szczegółowe wybranych zjawisk 
kultury. Omówione zostaną również cechy podstawowych procesów kulturowych, wyodrębnianych i opisywanych w porządku 
myśli filozoficznej oraz wybranych paradygmatów estetycznych. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

W – Inne (zaliczenie ustne) (zaliczenie na ocenę) 
Ć – Inne (zaliczenie ustne) (zaliczenie) 

Problemy prawne mediów, 
reklamy i public relations 

30   30     60 3 
K_W10, K_W11,  
K_U04,  
K_K02 

nauki o komunikacji społecznej i mediach 

Treści programowe 

W ramach zajęć zaprezentowane  słuchaczom zostaną zorientowanie treści związane z prawem autorskim oraz uświadomienie 
im, iż prawu temu podlegają utwory publicystyczne oraz zwrócenie uwagi na zakres ochrony autorskich praw osobistych 
i majątkowych, a także na dozwolony użytek prywatny i publiczny z chronionych utworów. Niebagatelne znaczenie dla 
przyszłych dziennikarzy będzie mieć omówienie problematyki ochrony wizerunku oraz korespondencji i źródeł informacji. 
Zajęcia pozwolą także na poznanie zasad sporządzania umów o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na różnych polach 
eksploatacyjnych. Zapoznają się także z przepisami prawnymi regulującymi funkcjonowanie radiofonii i telewizji, 
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w szczególności zaś z zasadami funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, problematyką publicznej radiofonii 
i telewizji, a także z wymogami prawnymi, jakim winny odpowiadać programy radiowe i telewizyjne. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

W – Egzamin pisemny (zaliczenie na ocenę) 
Ć – Test (zaliczenie) 

Psychologia mediów  30       30 3 
K_W10,  
K_U01, K_U02,  
K_K01, K_K02, K_K04 

nauki o komunikacji społecznej i mediach 

Treści programowe 
Omawianie zagadnień związanych z: psychologia jako nauka ; psychologia społeczna jako nauka ;wpływ sytuacji społecznych 
na procesy psychiczne i zachowanie ludzi. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test (Zaliczenie na ocenę) 

Społeczne i kulturowe 
oddziaływanie mediów 

30        30 2 
K_W03,  
K_U01, K_U02, K_U09,  
K_K02, K_K03 

nauki o komunikacji społecznej i mediach 

Treści programowe 

Zajęcia obowiązkowe dotyczące współczesnej roli mediów w komunikowaniu się różnych grup społecznych ze społeczeństwem 
jako całością, funkcjami które media pełnią w życiu społecznym oraz nowymi technikami komunikowania i ich wpływem na 
procesy komunikowania. Wywierają one również ogromny wpływ na sposób powstawania i funkcjonowania kultury w XXI wieku, 
która została poddana ogromnej presji zwłaszcza ze strony elektronicznych środków przekazu. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny (Zaliczenie na ocenę) 

Źródła informacji w sieci i 
technologie informacyjne mediów 
(internet) 

30        30 3 
K_W02,  
K_U02, K_U04, K_U08,  
K_K09 

informatyka techniczna i telekomunikacja 

Treści programowe 
Przedmiot obejmuje wiedzę o metodach zbierania informacji, wskazuje narzędzia gromadzenia oraz wyszukiwania i dystrybucji 
cyfrowych zasobów potrzebnych w pracy dziennikarza. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny (Egzamin) 

Ekonomika mediów 30        30 2 
K_W02, K_W05,  
K_U02,  
K_K03, K_K04 

nauki o komunikacji społecznej i mediach 

Treści programowe 
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomiki mediów i zarządzania w firmach medialnych, zajmuje się 
charakterystyką mediów jako dóbr ekonomicznych, rynkami medialnymi, strukturami rynkowymi oraz problemami rozwojowymi 
mediów w warunkach rozwoju technologii cyfrowej. 
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Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny (Egzamin) 

Metody badań medioznawczych 30        30 2 
K_W11, K_W12,  
K_U07, K_U08,  
K_K02, K_K03, K_K05 

nauki o komunikacji społecznej i mediach 

Treści programowe 
Zajęcia poświęcone przedstawieniu technik i metod badań medioznawczych; dotyczących analizy produkcji, recepcji i efektów 
oddziaływania mediów. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny (Egzamin) 

Teorie narracji 30        30 3 
K_W04, K_W07, 
K_U08, 
K_K06, 

nauki o komunikacji społecznej i mediach 

Treści programowe 

Narracja jest pojęciem łączącym wiele różnych dziedzin humanistyki. Zajęcia będą omawiać schematy narracyjne, dotyczące 
obszarów polityki, edukacji, socjologii, semiotyki, filmu i historii. Zajęcia dotyczą tego, jak budowany jest wewnętrzny i zbiorowy 
świat, jak współtworzone są społeczne sensy.  
Narrację można definiować albo jako `tekst kultury`, albo jako `tekst osoby`; może też ona się wyrażać w rytuale pewnej grupy 
wyrażającym jej perspektywę i wartości. Takie spojrzenie umożliwia opis relacji między jednostką a kulturą w aspekcie 
komunikacji z innymi, współuczestnictwa w kulturze czy procesach politycznych. Zajęcia zaprezentują wiele ujęć – od 
uniwersalnego modelu Arystotelesa, przez opowiadania z latach 60. zawartego w pracach Greimasa czy Barthesa, 
psychologiczne Brunnera, po nowe konteksty – Riceura, socjologiczne badania tożsamości narracyjnej, narracje historyczne 
(H. White), kognitywistyczne ujęcia narracji. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Esej, Inne (analiza teoretyczna) Zaliczenie na ocenę 

Pragmatyka językowa 30               30 3 
K_W07,  
K_U05, K_K01, K_K03, 

językoznawstwo 

Treści programowe 

W ramach przedmiotu omawiana jest teoria aktów mowy oraz mechanizmy kodowania i odkodowywania sensów ukrytych. 
Ponieważ przedmiot ma także charakter wyrównawczy dla magistrantów, którzy nie mają przygotowania językoznawczego, 
omawiane są także podstawowe zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem języka, a także jego kulturą 
i poprawnością wypowiedzi dziennikarskich. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny (Zaliczenie na ocenę) 

Fotografia w przestrzeni 
kulturowej 

 30       30 3 
K_W09, 
K_U04 
K_K03 

nauki o komunikacji społecznej i mediach 
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Treści programowe 
W czasie zajęć słuchacze poznają formy i metody wizualnego przedstawiania tematów objaśniających świat tworzony przez 
ludzkość zaczynając od spojrzenia w przeszłość, gdy powstały pierwsze formy komunikatów obrazowych, po współczesność, 
bazująca na mechanicznych i cyfrowych systemach zapisu obrazu. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Współczesne trendy i zjawiska w 
public relations  

 30       30 3 
K_W10, K_W11 
K_U03 
K_K02 

nauki o komunikacji społecznej i mediach 

Treści programowe 
Zadaniem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w tematykę współczesnych zjawisk i obowiązujących trendów w public relations 
oraz pogłębienie dotychczas nabytej wiedzy i umiejętności. Poruszane i pogłębiane będą tematy istotne z punktu widzenia 
nauki i praktyki public relations. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  

Na specjalności dziennikarstwo  
Łączna liczba godzin zajęć: 1244 
 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Łączna liczba godzin zajęć: 1259 
 

Na specjalności public relations i marketing medialny 
Łączna liczba godzin zajęć: 1199 
 

Na specjalności dokumentalistyka. Reportaż. Film TV 
Łączna liczba godzin zajęć: 1379  
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Proseminarium magisterskie     30           30 3 
K_W07,  
K_U05,  K_U07 
K_K05 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Przygotowanie koncepcji pracy (zaliczenie) 

Przedmiot ogólnouniwersytecki z obszaru 
nauk humanistycznych 

        
15 
(minimu
m) 

3   

Treści programowe  
Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku 
studiów 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 
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II przedmioty właściwe dla specjalności dziennikarstwo oraz public relations i marketing medialny 

Stylistyka praktyczna        30         30 2 

K_W07,  
K_U05,  
K_K01, K_K03 
S2_W01 
S2_U03 
S4_K10 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
Studenci uczą się pisać teksty w różnych odmianach stylowych, uwzględniając poszczególne gatunki dziennikarskie. 
Uczą się również oceny przydatności środków językowych ze względu na cel wypowiedzi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test Esej (Zaliczenie na ocenę) 

Media w przestrzeni miejskiej   30       30 3 

K_W08,  
K_U07, K_U09,  
K_K01, K_K02 
S1_W03 
S1_U02 
S1_K01 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Zajęcia mają na celu przeprowadzenie szczegółowej analizy roli mediów we współczesnym mieście. Badaniom 
i dyskusji poddana zostanie poddana problematyka wpływu mediów na społeczność lokalną, z uwzględnieniem 
mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja), jak i tzw. ‘twardej’ infrastruktury mediów (ekrany miejskie, monitoring 
miejski, magazyny danych, smart urządzenia itd.). Media w przestrzeni miejskiej będą analizowane na wybranych 
przykładach zarówno w odniesieniu do studium przypadku miast polskich (Warszawa, Wrocław, Łódź, Gdańsk) oraz 
światowych metropolii (Singapur, Tokio, Nowy Jork, Londyn, Madryt). Szczegółowej analizie zostanie poddana także 
koncepcja smart city, zarówno w odniesieniu do strategii współczesnych miast, jak i praktyki komunikacji opartej na 
algorytmach i bazach danych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test (zaliczenie na ocenę) 

Semiotyka mediów - studia przypadku 

        30       30 3 

K_W01, K_W02, 
K_W11, K_W12 
K_U01, K_U02, 
K_U07, K_U08, 
K_U09 
K_K01, K_K03, 
K_K04,  K_K05  
S4_W01, 
S4_W06 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Propedeutyka badań opinii publicznej 



21 
 

S2_U02 
S2_K01 

Treści programowe 

Studenci wybierają jeden z przedmiotów: 
Semiotyka mediów 
Zajęcia mają na celu przyglądanie się systemu medialnym, ich operacyjności oraz sposobów w jaki naddają one 
nowe znaczenie dawnymi znakami kultury, polityki i ekonomii. Semiotykę mediów będziemy zatem uprawiać czytając 
i omawiając teksty Rolanda Barthes'a, skupiając naszą uwagę przede wszystkim na jego Mitologiach. 
Propedeutyka badań opinii publicznej 
Zajęcia mają za zadanie przygotować studentów do prowadzenia badań w obszarze mediów, projektowania badań 
ankietowych, wywiadów indywidualnych i grupowych. 
Studenci zapoznają się także z tematyką sondaży opinii publicznej. Rolą sondaży w demokratycznych 
społeczeństwach. Poznają także najczęściej pojawiające się błędy w projektowaniu badań sondażowych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

 Test (Zaliczenie na ocenę) 

III przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 

Językowe warsztaty dziennikarskie         30       30 2 

K_W07 
K_U05, 
K_K01, K_K03 
S2_W01 
S2_U01, 
S2_U03 
S2_K01 

  
językoznawstwo 

Treści programowe 

Przedmiot obejmuje zajęcia warsztatowe dotyczące różnych zagadnień związanych 
z funkcjonowaniem języka w mediach, a także jego przemianami wywoływanymi jego w nich obecnością. Ćwiczenia 
i testy realizowane podczas kursu odnoszą się do następujących płaszczyzn analizy lingwistycznej tekstów 
dziennikarskich: fonetycznej i prozodycznej, leksykalnej, gramatycznej i składniowej – w ujęciu pragmatycznym. 
Warsztaty mają na celu doskonalenie umiejętności tworzenia przekazów medialnych (mówionych i pisanych), 
z zachowaniem poprawności językowej, spójności stylistycznej oraz logiczności wypowiedzi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test (Zaliczenie na ocenę) 

Moduł specjalizacyjny 

Specjalizacja 
radiowa 

        60       60 4 
K_W02, K_W09,  
K_U04, K_U05  

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach Specjalizacja 

telewizyjna 
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Specjalizacja 
dziennikarstwo 
multimedialne 

K_K01, K_K04, 
K_K05 S2_W01, 
S2_W02 
S2_U02, 
S2_U03 
S2_K03 

Specjalizacja 
prasowa 

Specjalizacja 
analityk mediów 

Specjalizacja: 
Edukacja 
medialna 

Treści programowe 

Zajęcia mają charakter fakultatywny. Studenci, który wybiorą specjalizację telewizyjną lub radiową poznają 
najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące realizacji programów telewizyjnych i radiowych. Studenci chcący 
doskonalić swój warsztat pisarski wybierają specjalizację prasową na której tworzą teksty z różnych gatunków 
dziennikarskich. Na specjalizacji analityk mediów studenci zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami badawczymi 
oraz z zastosowaniem różnych metod i technik badawczych. Studenci na specjalizacji dziennikarstwo multimedialne 
dowiadują jak między innymi docierać do źródeł i gromadzić dokumentację, w jaki sposób selekcjonować informacje 
oraz przekształcać je w komentarze, recenzje, krótkie formy dokumentalne i reportaże. 
W ramach specjalizacji: Edukacja medialna realizowanej na studiach II stopnia studenci pogłębią swoje kompetencje 
dotyczące wpływu treści medialnych na procesy edukacyjne oraz na zagrożenia związane z nieumiejętnym 
korzystaniem z mediów (zjawiska związane z cyber bullingiem, mową nienawiści, technikami perswazyjnymi oraz 
fake news). Zajęcia oferowane w ramach specjalizacji mają też przygotowywać studentów do pracy pedagogicznej 
oraz nauczy przekładać treści medioznawcze na dydaktyczne – adekwatne do poziomu edukacji szkolnej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Antropologia mediów i dzieje mediatyzacji 30               30 2 

K_W02, K_W04,  
K_U02, K_U03, 
K_U08 
K_K01, K_K03 
S2_W01,  
S2_U03,  
S2_K01 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Wykład ma na celu zapoznanie oraz interpretacyjne pogłębienie wybranych zagadnień z antropologii mediów oraz 
dziejów mediatyzacji, ujętych w konteksty z obszaru teorii kultury oraz komunikologii. Znajdą się wśród nich 
następujące problemy: 
- mediatyzacja jako problem epistemologiczny, 
- komunikacyjne znaczenie różnicy kulturowej (oralność versus piśmienność), 
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- dzieje pisma oraz społeczne i polityczne konsekwencje wynalazku alfabetu, 
- poznawcze problemy odbiorców mediów wizualnych i audiowizualnych w epoce kryzysu tradycyjnej władzy wzroku, 
- architektoniczne i artystyczne mediatyzacje idei oraz reprezentacje władzy, 
- różne ujęcia społecznych konsekwencji zmian technicznych mediów dla komunikacji społecznej i kultury 
(„mediamorfozy”, elementy determinizmu technologicznego), 
- wikinomia, netokracja, kultura uczestnictwa – medialne podstawy i poznawcze konsekwencje, 
- homo videns, homo communicans, homo algoritmicus – wzorce współczesnego humanizmu? 
- problemy podmiotowości i tożsamości w relacji do mediów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny, Test (Zaliczenie na ocenę) 

Hermeneutyka tekstu   30             30 2 

K_W01, K_W06, 
K_W07 
K_U02, K_U03, 
K_U07, K_U08 
K_K03, K_K05 
S2_W01 
S2_U02, 
S2_U03 
S2_K03 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Zajęcia z hermeneutyki tekstu mają na celu wprowadzenie do sztuki czytania poprzez przedstawienie podstawowych 
metod interpretacyjnych. W trakcie zajęć, jednak, nie będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na aspektach 
teoretycznych i historycznych, ale będziemy również wspólnie - dialogicznie - interpretować wielkie teksty nowożytnej 
i współczesnej kultury. Obiektem interpretacji mogą zatem być teksty literackie, filozoficzne, naukowe, 
publicystyczne, eseistyczne, teologiczne. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Inne (Prezentacja), (Zaliczenie na ocenę) 

Analiza medialnych dyskursów 
kulturowych - analiza przypadku 

  30             30 2 

K_W02, K_W05, 
K_W07, K_W11 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U08, 
K_U09 
K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K05 
S2_W01,  
S2_U01,  
S2_K01 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 
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Treści programowe 
Wykład poświęcony jest wybranym przykładom dyskursu medialnego wokół problemów kultury. Zajęcia zaczynają 
się od wyjaśnienia podstawowych pojęć z zakresu analizy dyskursu (pojęcie dyskursu, metody analizy, kultura jako 
pole kontrowersji) po czym studenci przechodzą do omawiania szczegółowych zagadnień (analiza przypadku). 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Inne (praca pisemna) (Zaliczenie na ocenę) 

Rynki medialne: globalne i paneuropejski    30             30 2 

K_W03, K_W04, 
K_W11  
K_U02, K_U03, 
K_U08 
K_K01, K_K04 
S2_W03 
S2_U02 
S2_K02 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Przedmiot obejmuje bardzo szeroką dziedzinę wiedzy, dlatego też zostanie ograniczony do ukazania kluczowych 
elementów współczesnego globalnego ekosystemu mediów,  który tworzą media (tradycyjne i tzw. nowe), 
przedsiębiorstwa medialne, reklamodawcy oraz podmioty regulujące (nadzorujące) media. Przedstawione zostaną 
efekty globalizacji mediów, które mają wpływ na kształtowanie rynków narodowych i ponadnardowych oraz oferty 
programowej (formaty, glokalizacja kanałów telewizyjnych). Problemy poszczególnych sektorów medialnych zostaną 
przedstawione z perspektywy globalnej oraz paneuropejskiej, z elementami analizy porównawczej, która ma na celu 
ukazanie specyfiki sektorowej (np. prasa, media audiowizualne, nowe platformy) oraz problemów cross-sektorowych 
(np. koncentracja i pluralizm mediów, internetyzacja mediów, hybrydyzacja gatunkowa i kulturowa). 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Edukacja medialna    30             30 2 

K_W01, K_W05, 
K_W07,  
K_U02, K_U05,  
K_U08 
K_K01, K_K02 
S2_W02 
S2_U02, 
S2_U03 
S2_K01 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami i badaniami dotyczącymi wiedzy 
społeczeństwa o mediach i stanie umiejętności dojrzałego, krytycznego używania środków masowego przekazu. 
Poruszana jest zarówno problematyka najnowszych technologii informacyjnych, jak i starszych mediów, wciąż silnie 
obecnych w życiu Polaków. 
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Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test (Zaliczenie na ocenę) 

IV przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Aspekty techniczne fotografii    30             30 4 

K_W09 
K_U04 
K_K06 
S3_W05 
S3_U05 
S3_K06 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
W ramach tych zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu techniki i technologii fotografii oraz podstaw cyfrowej 
obróbki obrazu. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Fotografia dokumentalna    30             30 4 

K_W01,  
K_U01 
K_K03 
S3_W03,  
S3_U01, 
S3_U03 
S3_K03 

  
sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 

Treści programowe 

W czasie zajęć słuchacze poznają dokumentalne formy fotografii, sposoby realizacji projektów dokumentalnych 
i miejsca ich wykorzystania. Zostaną wprowadzeni w specyfikę tego gatunku jako wizualnego wsparcia dla nauk 
społecznych, jako formę fotografii opisującej rzeczywistość dla potrzeb publikacji prasowych i książkowych i jako 
dynamicznie rozwijającą się część sztuki współczesnej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt, Inne (praca pisemna) (Zaliczenie na ocenę) 

Interpretacje fotografii    30             30 4 

K_W01, K_W02 
K_U07, K_U08, 
K_U09 
K_K01, K_K02, 
K_K03,  
S3_W01, 
S3_W02, 
S3_W09 
S3_U02, 
S3_U06 

  
sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 
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S3_K04 

Treści programowe 
Zajęcia przybliżają studentom proces interpretowania fotografii, a w konsekwencji przygotowanie materiałów 
analitycznych zarówno w formie artykułu naukowego, jak również prezentacji wyników obserwacji. Podczas zajęć 
zaprezentowane zostaną najważniejsze współczesne publikacje dotyczące analizy i krytyki fotografii. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

 Inne (praca pisemna) (Zaliczenie na ocenę) 

Fotograficzne zasoby internetowe    30             30 4 

K_W01, K_W08 
K_U01, K_U03, 
K_U08 
K_K03, K_K05 
S3_W04, 
S3_W05 
S3_U04 
S3_K04 

sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 

Treści programowe 
Studenci zapoznają się z zasadami opisywania zdjęć w systemie IPTC oraz  zasady budowania swoich archiwów. 
Poznają najważniejsze agencje fotograficzne informacyjne oraz ilustracyjne. Dowiadują się o internetowych 
sposobach wymiany zdjęć. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test (Zaliczenie na ocenę) 

Etyka fotografii    30             30 4 

K_W10 
K_U03 
K_K03 
S3_W04 
S3_U02, 
S3_U04 
S3_K05, S3_K06 

sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 

Treści programowe 
W ramach zajęć przybliżone zostaną zagadnienia etyczne, w tym zapisanych i niepisanych kodeksów 
obowiązujących fotografów, fotoedytorów, dziennikarzy oraz wydawców w kontekście fotografii. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Esej. (Zaliczenie na ocenę) 

Fotografia współczesna  30               30 4 

K_KW01, 
K_KW02 
K_KU03, 
K_KU08 

  
sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 



27 
 

K_K01, K_K02, 
K_K03, 
S3_W01, 
S3_W02 
S3_U01, 
S3_U02 
S3_K04, S3_K06 

Treści programowe 
Na zajęciach studenci zapoznają się ze współczesnymi tendencjami fotografii dokumentalnej, artystycznej 
i zawodowej oraz opanowanie wiadomości decydujących o wartościach, wymowie i cechach indywidualnych obrazu 
fotograficznego. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test, Inne (praca pisemna) (Zaliczenie na ocenę) 

V przedmioty właściwe dla danej specjalności public relations i marketing medialny 

Teorie PR  30               30 2 

K_W04, K_W06, 
K_W07, K_W10,  
K_U02, K_U03, 
K_U08 
K_K03, K_K04, 
K_K05 
S4_W02, 
S4_W03, 
S4_W05, 
S4_W06, 
S4_W07, 
S4_W08, 
S4_W11  
S4_U01, 
S4_U02, 
S4_U03, 
S4_U04, 
S4_U05, 
S4_U06 
S4_K05, S4_K08 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Program zajęć obejmuje przedstawienie teorii public relations, kierunków badań i dyskusji akademickich dotyczących 
tej dyscypliny, związków teorii z praktyką komunikowania. Przedmiotem rozważań będą znaczenie, funkcje 
społeczne i reguły public relations dla przedsiębiorstw, instytucji i agencji publicznych, organizacji społecznych 
i stowarzyszeń. Przez lekturę i analizę wybranych publikacji i koncepcji autorstwa czołowych światowych i polskich 
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badaczy public relations uczestnicy kursu zdobędą i pogłębią wiedzę, przydatną w trakcie przygotowania pracy 
magisterskiej i w dalszej karierze zawodowej i naukowej w dziedzinie komunikowania. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny (Egzamin) 

Językowe warsztaty PR        30         30 3 

K_W03, K_W04,  
K_U05, K_U08 
K_K01, K_K02, 
K_K03 
S4_W04, 
S4_W05 
S4_U09 
S4_K03, S4_K08 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Na zajęciach studenci zapoznają się a następnie uzyskają następujące umiejętności: 
1. komunikowania się na piśmie i w mowie z różnorodnymi grupami docelowymi, 
2. dostosowania komunikatu do grupy docelowej (wewnętrznej czy zewnętrznej), 
3. efektywnego doboru metod i form komunikacji do wyznaczonego celu  biznesowego/ wizerunkowego. 
Wiedza przekazywana na zajęciach z tego przedmiotu wprowadza systematycznie studentów w temat, uczy 
podstawowych zasad formułowania komunikatów wspierających cele biznesowe z zakresu PR. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

PR w Internecie i w mediach 
społecznościowych  

  30             30 3 

K_W04, K_W05, 
K_W10 
K_U02, K_U08 
K_K01, K_K02 
K_K05 
S4_W01, 
S4_W03, 
S4_W10, 
S4_W11,  
S4_U01, 
S4_U02, 
S4_U03, 
S4_U04, 
S4_U05, 
S4_U06, 
S4_U07 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 
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S4_K01, 
S4_K02, 
S4_K04, 
S4_K06, 
S4_K07, 
S4_K09, S4_K10 

Treści programowe 

Zajęcia mają za zadanie zaznajomić studentów z zagadnieniem wykorzystania nowych mediów we współczesnym 
komunikowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ich w strategiach public relations podmiotów 
gospodarczych, społecznych i politycznych. Zagadnienia związane z użyciem nowych mediów w public relations 
przedstawiane są w formie omówienia i analizy przypadków korzystania z nowoczesnych form komunikacji przez 
określone podmioty i organizacje. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test (Zaliczenie na ocenę) 

Projektowanie w PR          30       30 3 

K_W11, K_W12 
K_U02, K_U07, 
K_U08 
K_K01, K_K02, 
K_K04, K_K05 
S4_W06 
S4_U04, 
S4_U05 
S4_K03, S4_K06 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
Indywidualna praca na osobnych komputerach w programie Photoshop z zakresu projektowania znaku graficznego, 
akcydensów, kompozycji typograficznych. Projektowanie plakatów typograficznych. Projektowanie graficznych 
plakatów teatralnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Strategia i planowanie w PR          30       30 3 

K_W01, K_W02, 
K_W11, K_W12 
K_U08 
K_K03, K_K04, 
K_K05,  
S4_W01, 
S4_W03, 
S4_W05, 
S4_W06, 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 



30 
 

S4_W07, 
S4_W08 
S4_U01, 
S4_U04, 
S4_U05, 
S4_U07  
S4_K01, 
S4_K02, 
S4_K05, 
S4_K07, 
S4_K08, 
S4_K09, S4_K10 

Treści programowe 

Przedmiot ma na celu rozwinięcie umiejętności studentów w opracowaniu strategii i planowaniu public relations (PR). 
Studenci opracują strategię i zaplanują PR dla wybranych organizacji, firm i instytucji. Zajęcia będą obejmować 
zadania menedżerów PR (w odróżnieniu od techników): ustalenie strategicznych celów organizacji i instytucji, ich 
relacji z otoczeniem, określenie interesariuszy i rodzajów publiczności, ich opinii o kliencie, jego reputacji i problemów 
do rozwiązania, sformułowanie strategii PR, planów i harmonogramów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

 Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Wstęp do marketingu medialnego  30        30 2 

K_W02, K_W08, 
K_W10,  
K_U02, K_U03, 
K_U08,  
K_K01, K_K03, 
K_K04 
S4_W01, 
S4_W06,  
S4_U01, 
S4_U03 
S4_K01 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
Przedmiot ma na celu omówienie marketingu prowadzonego przez środki przekazu z uwzględnieniem kondycji 
(finansowej, etycznej) mediów oraz całej branży medialnej. Celem jest też wskazania podmiotowości mediów oraz 
tego, w jaki sposób zarządzają one swoim produktem, ceną, dystrybucją i promocją. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Egzamin pisemny, T (Egzamin) 

VI przedmioty właściwe dla danej specjalności Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV 
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Fotoreportaż        30         30 2 

K_W05, K_W09,  
K_U07, K_U08 
K_K01, K_K05 
S1_W01, 
S1_W02, 
S1_W05 
S1_U03 
K_K01 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Przekrojowa prezentacja historii fotografii dokumentalnej i reportażowej; czołowe postaci fotografii dokumentalnej i 
reportażowej; dokumenty które „zmieniły swiat”; fotografia społecznie zaangażowana i humanistyczna; sztuka 
interpretacji fotografii (zdjęcia pojedyncze, cykle, archiwa, wystawy, prezentacje); zdjęcie jako ilustracja czy 
niezależny byt. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Podstawy opowiadania        30         30 3 

K_W02, K_W07 
K_U01, K_U04 
K_K02, K_K04 
S1_W01, 
S1_W03, 
S1_W07 
S1_U03 
S1_K02 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
Program zajęć obejmuje wprowadzenie studentów w specyfikę gatunku dziennikarskiego, jakim jest reportaż 
prasowy. W przedmiocie tym studenci uczeni są kim jest nadawca i odbiorca reportażu. Omawiany jest historyczny 
rozwój gatunku omawiając jego główne dokonania w perspektywie polskiej i powszechnej. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Esej (Zaliczenie na ocenę) 

Sztuka realizacji dźwięku        30         30 3 

K_W09 
K_U04 
K_K04 
S1_W01, 
S1_W05, 
S1_W08 
S1_U05, 
S1_U06, 
S1_U07 
S1_K02 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 
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Treści programowe 

Na zajęciach studenci zapoznają się z warsztatem dokumentalisty radiowego – począwszy od pomysłu na 
dźwiękowe przedstawienie świata, po sposób użycia dźwięku, jego obróbkę i końcowy efekt stworzenia świata 
przedstawionego. Podczas zajęć będzie można zapoznać się z osiągnięciami sztuki montażu dźwiękowego 
i analizować użyte rozwiązania jako inspiracje do własnych twórczych działań. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Reportaż prasowy        30         30 3 

K_W02, K_W07 
K_U02, K_U04 
K_K02, K_K04 
S1_W03, 
S1_W05 
S1_U05 
S1_K02, S1_K03 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
Program zajęć obejmuje wprowadzenie uczestników wykładów w specyfikę gatunku jakim jest reportaż. Proces ten 
obejmuje historię gatunku, jego teorię ze szczególnym uwzględnieniem nauki praktycznego pisania reportaży. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Inne (praca pisemna) (Zaliczenie na ocenę) 

Pragmatyka językowa: style, role, 
dyskursy  

      30         30 2 

K_W01, K_W02, 
K_W03 
K_U03, K_U04 
K_K02, K_K04 
S1_W01, 
S1_W05, 
S1_W06 
S1_U05 
S1_K02 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Zajęcia dedykowane dla studentów dokumentalistyki. Skupiać się będziemy na niedosłowności przekazu 
językowego (beyond saying) i poszukiwaniu ukrytego znaczenia. Badać będziemy wpływ kontekstu na znaczenie 
wypowiedzi, jak również poszukiwać najciekawszych dróg interpretacyjnych.  
Studenci pracować będą dwutorowo: grupowo, co tydzień na zajęciach omawiane będą zadane lektury oraz 
indywidualnie, pisząc tekst spełniający wyłożone szczegółowo na pierwszych zajęciach warunki. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Inne (praca pisemna) (Zaliczenie na ocenę) 

Metody badań mediów i badań w terenie  30               30 2 
K_W11, K_W12 
K_U03 
K_K01, K_K05 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 
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S2_W03, 
S1_W09 
S2_U02, 
S2_U04 
S1_K01 

Treści programowe 

Istota zajęć polega na analizie różnego rodzaju nośników znaczeń (literatura, dzienniki, wspomnienia, film fabularny, 
kroniki filmowe, malarstwo, prasa, architektura, performansy kultury popularnej) i próbie odpowiedzi na pytania 
o związki zachodzące między okolicznościami ich powstania a funkcjami, które pełniły wcześniej i pełnią obecnie. 
W zajęciach zaproponowane zostaną różne metody jakościowego badania tych zjawisk i teorie dostarczające 
narzędzi do tych badań.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (zaliczenie na ocenę) 

Twórcze rozwiązywanie problemów        15         15 2 

K_W10 
K_U07, K_U08 
K_K05 
S1_W02 
S1_U04 
S1_K01 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

W ramach zajęć zaprezentowane zostaną podstawowe zjawiska psychologii przydatne podczas pracy  
dziennikarskiej. Zajęcia powinny doprowadzić do zwiększenia świadomości dotyczącej czynników wpływających na 
własny potencjał twórczy i roli interakcji społecznych w twórczym rozwiązywaniu problemów. Zaprezentowane 
zostaną podstawowe techniki twórczego rozwiązywania problemów. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Test (Zaliczenie na ocenę) 

Psychologia komunikacji        30         30 2 

K_W03, K_W10 
K_U01 
K_K03 
S1_W02 
S1_U02 
S1_K03 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Zajęcia mają na celu przeprowadzić studentów przez 3 poziomy uwarunkowań pływających na psychologiczne 
mechanizmy komunikowania się. Rozpoczynam od uwarunkowań funkcjonowania Ja w duchy psychologii 
humanistycznej. Omawiane są sylwetki Adlera, Junga i Rogersa. Wprowadzone zostaje pojęcie autoanalizy, 
mechanizmów obronnych, mindfullness oraz NVC w kontekście kompetencji dokumentalisty. Następnie omówienie 
teorii skryptów komunikacyjnych oraz analizy transakcyjnej. Typy relacji z innymi, funkcjonowanie w grupie oraz 
kontekst społeczny multifrenii.  Hiper-rzeczywistość kultury karnawału i jej skutki psychiczne jako tło wyboru 
bohaterów reportaży. 
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Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt, Test (Zaliczenie na ocenę) 

Montaż - zasady montażu        30         30 3 

K_W02, K_W09 
K_U04 
K_K04 
S1_W08 
S1_U06, 
S1_U07 
S1_K02 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
Student zapoznaje się z zasadami montażu oraz aplikacjami wykorzystywanymi współcześnie w technikach 
montażowych. Pod koniec zajęć student potrafi samodzielnie dokonać montażu różnych form audiowizualnych, 
a także rozpisać materiał do montażu i stworzyć pomysł na montażową prezentacje narracji. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Od dokumentacji do kreacji cz. I        30         30 2 

K_W02,  
K_U02, K_U08 
K_K01, K_K04 
S1_W03 
S1_U01, 
S1_U03 
S1_K01, S1_K02 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

W ramach przedmiotu „od dokumentacji do kreacji” studenci nabywają wiedzy i umiejętności wykorzystania reportażu 
jako bazy do form filmowych i teatralnych. Wiedza dotyczy takich problemów jak: zasady dramaturgii literatury faktu, 
budowanie scenariusza filmu dokumentalnego i fabularnego, dramatu teatralnego. Studenci praktycznie podejmują 
próbę napisania reportażu a następnie przekształcenie go w formy teatralne i filmowe – pisząc scenariusze.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia 
się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Na specjalności dziennikarstwo  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 375 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1244 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1259 
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Na specjalności public relations i marketing medialny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 315 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1199 

Na specjalności dokumentalistyka. Reportaż. Film TV 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1379 
 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, do 
których odnosi się przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zajęcia fakultatywne w j. angielskim    30             30 3 
K_W08, K_W11 
K_U05, K_U06, K_U08 
K_K03 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Na zajęciach studenci mają możliwość ćwiczenia nad swobodą wypowiedzi, formułowaniem argumentów w dyskusji 
oraz rozwój zasobu słownictwa w j. angielskim. 
Studenci mają do wyboru kilka przedmiotów z których mają obowiązek wybierać jeden. Ich tematyka koncentruje się 
na roli informacji w społeczeństwie w kontekście technologii cyfrowych. 
Poruszane są między innymi takie tematy jak: 
- rola dziennikarstwa i dziennikarzy 
- trendy i przewidywania rozwoju mediów i technologii medialnych 
- internet jako sfera publiczna 
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- problem fake news 
- aktywizm w dobie mediów społecznościowych 
- problemy z prywatnością i bezpieczeństwem w mediach społecznościowych 
- podział cyfrowy a nierówności społeczne. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test (Zaliczenie na ocenę) 

Myśl medioznawcza 
3
0 

   14    44 3 

K_W02, K_W05, 
K_W07,  K_W10, 
K_W11,  
K_U02, K_U08 
K_K02, K_K03 

nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 

Treści programowe 

Przedmiot poświęcony jest genealogii medioznawstwa oraz różnym zjawiskom związanym z procesem komunikowania, 
z mediami i ich wpływem na różne procesy społeczne, polityczne i ekonomiczne ostatnich dwóch stuleci. Chodzi o to, 
aby prześledzić najważniejsze myśli badaczy mediów, rekrutujących się z różnych dziedzin nauki, budujące podwaliny 
współczesnego medioznawstwa. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

W – Egzamin pisemny, Test (zaliczenie na ocenę) 
Ć – Projekt (zaliczenie) 

Seminarium magisterskie      30           30 3 
K_W07,  
K_U06, K_U05, K_U07 
K_K02 

nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 

Treści programowe 

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Poziom zaawansowania pracy magisterskiej na poziomie minimum 60% (Zaliczenie) 

Przedmiot ogólnouniwersytecki 
z obszaru nauk humanistycznych 

        
15 
(minimu
m) 

3   

Treści programowe  
Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku 
studiów 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 
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II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 

Moduł 
specjalizacyjny  

Specjalizacja 
radiowa 

        60       60 4 

K_W02, K_W04, 
K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W09, 
K_W11, K_W12, 
K_U04, K_U05, 
K_U07, K_U08, 
K_K01, K_K03, 
K_K04, K_K05 
S2_W01, S2_W02 
S2_U01, S2_U02, 
S2_U03 
S2_K02, S2_K03 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Specjalizacja 
telewizyjna 

Specjalizacja 
dziennikarstwo 
multimedialne 

Specjalizacja 
prasowa 

Specjalizacja 
analityk mediów 

Specjalizacja: 
Edukacja 
medialna 

Treści programowe 

Zajęcia mają charakter fakultatywny. Studenci, który wybiorą specjalizację telewizyjną lub radiową poznają najnowsze 
rozwiązania techniczne dotyczące realizacji programów telewizyjnych i radiowych. Studenci chcący doskonalić swój 
warsztat pisarski wybierają specjalizację prasową na której tworzą teksty z różnych gatunków dziennikarskich. 
Na specjalizacji analityk mediów studenci zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami badawczymi oraz 
z zastosowaniem różnych metod i technik badawczych. Studenci na specjalizacji dziennikarstwo multimedialne 
dowiadują jak między innymi docierać do źródeł i gromadzić dokumentację, w jaki sposób selekcjonować informacje 
oraz przekształcać je w komentarze, recenzje, krótkie formy dokumentalne i reportaże. 
W ramach specjalizacji: Edukacja medialna realizowanej na studiach II stopnia studenci pogłębią swoje kompetencje 
dotyczące wpływu treści medialnych na procesy edukacyjne oraz na zagrożenia związane z nieumiejętnym 
korzystaniem z mediów (zjawiska związane z cyber bullingiem, mową nienawiści, technikami perswazyjnymi oraz fake 
news). Zajęcia oferowane w ramach specjalizacji mają też przygotowywać studentów do pracy pedagogicznej oraz 
nauczy przekładać treści medioznawcze na dydaktyczne – adekwatne do poziomu edukacji szkolnej. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Teorie komunikowania masowego  
3
0 

              30 3 

K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05,  
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U07, 
K_U08,  

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 
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K_K01, K_K02, K_K03 
S2_W01 
S2_U03 
S2_K03 

Treści programowe 
W ramach zajęć zostanie usystematyzowana wiedza studentów o teorii komunikowania masowego. W tym obszarze 
wiedzy nowe zjawiska w sferze mediów wywołują konieczność weryfikacji i uzupełnień najbardziej nośnych koncepcji. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny (Egzamin) 

Etykieta językowa  
3
0 

              30 2 

K_W01, K_W02,  
K_U02, K_U05,  
K_K03 
S2_W03 
S2_U01, S2_U03 
S2_K03 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
Na zajęciach przedstawione zostaną wszystkie funkcje grzecznościowych wyrażeń języka w aspekcie skuteczności 
komunikacyjnej. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny, (Egzamin) 

Seminarium warsztatowe 1          30       30 3 

K_W07, K_W09 
K_U05, K_U08 
K_K01 
S2_W02 
S2_U03 

  
nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
Studenci  w każdym roku akademickim mają do wyboru różne zajęcia o charakterze warsztatowym . Trenują na nich 
swoje umiejętności z redagowania tekstów prasowych, emisji głosu, pisania tekstów dziennikarskich oraz pobudzające 
kreatywne myślenie. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt, Egzamin (Zaliczenie na ocenę) 

Podstawy marketingu i reklamy  
3
0 

    30         60 3 

 
K_W02, K_W04, 
K_W05, K_W10,  
K_U01, K_U02, 
K_U08,  
K_K01, K_K02, K_K05 
S2_W01 
S2_U02 
S2_K01 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 
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Treści programowe 

Główne pojęcia marketingu. Pięć koncepcji marketingowych według Ph. Kotlera. Części składowe marketingu. 
Strategiczne planowanie marketingowe. Marketing mix, promotion mix. Misja, wizja, marka, cele biznesowe. Budowa 
i zarządzanie marką. Zachowania konsumenckie. Techniki perswazyjne stosowane w reklamie. Język reklamy. 
Komunikat reklamowy.  Koncepcje i formy przekazu reklamowego. Ogólne determinanty skuteczności reklamy. Strategie 
reklamowe. Planowanie i realizacja kampanii reklamowej.  ATL i BTL. Reklama w procesie komunikacyjnym . Wady 
i zalety mediów reklamowych. Badanie reklamy. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

W – Egzamin pisemny  (egzamin) 
Ć – Test (zaliczenie) 

Zajęcia fakultatywne                  
15 
(minimu
m) 

3 

K_W07, K_W09 
K_U05, K_U08 
K_K01, K_K02 
S2_W02 
S2_U03 
S2_K01 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako 
zajęcia do wyboru organizowane przez Wydział. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę) 

III przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Fotografia i nowe media          30       30 2 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W10,  
K_U03, K_U04, K_U08 
K_K01, K_K02 
S3_W02, S3_W04, 
S3_W09,  
S3_U01, S3_U03, 
S3_U04, S3_U05, 
S3_U06 
S3_K01, S3_K06 

  
sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 

Treści programowe 

Rozwój mediów elektronicznych i postęp technologiczny otworzyły przed fotografami nowe możliwości. Zajęcia 
„Fotografia i nowe media” mają za zadanie przedstawienie studentom metod realizacji prasowych form wideo takich jaki: 
wywiad, relacja, reportaż. Omówione zostaną techniczne aspekty takie jak: oświetlenie, dźwięk, obraz, montaż. 
Analizowane również będą tematy takie jak: wybór tematu, wybór bohatera, dokumentacja, narracja. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 
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Językowe warsztaty - fotografia i 
tekst  

        30       30 2 

K_W02, K_W07 
K_U04 
K_K01, K_K02 
S3_W06 
S3_U01, S3_U04 
S3_K03 

  
sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 

Treści programowe 
Nauka konstruowania i pisania reportażu towarzyszącemu fotoreportażowi, rozwijanie i utrwalanie umiejętności w pracy 
nad tekstem i słowem pisanym, w poprawnym stosowaniu zasad pisowni i redagowaniu. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Fotografia prasowa cz. I          60       60 2 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 
S3_W03, S3_W04, 
S3_W07 
S3_U01, S3_U04, 
S3_U05 
S3_K01, S3_K05, 
S3_K06 

  
sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 

Treści programowe 
Na zajęciach studenci  poprzez ćwiczenia praktyczne zdobywają umiejętności zawodu fotoreportera, począwszy 
od fotografa newsowego po wszechstronnego fotografa reportażystę, pracownika agencji fotograficznej i archiwizatora 
zdjęć. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Fotografia studyjna cz. I          60       60 2 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 K_K03, K_K04 
S3_W03, S3_W05 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U03, S3_U04, 
S3_U05, S3_U06 
S3_K01, S3_K06 

  
sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 

Treści programowe 
Na zajęciach studenci zdobędą umiejętność posługiwania się studyjnym sprzętem fotograficznym i kształtowania 
oświetlenia i innych elementów obrazu w typowych dla fotografii studyjnej zadaniach zawodowych. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 
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DTP cz. I          30       30 2 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 K_K03, K_K04 
S3_W03, S3_W05, 
S3_W07 
S3_U03, S3_U04 
S3_K02, S3_K03 

  
sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 

Treści programowe 
W ramach zajęć studenci przygotowywanie są do podstawowej pracy w zakresie procesów przygotowania obrazu 
cyfrowego do publikacji. Zaznajomienie z procedurami i podstawową terminologią fachową wraz z nabyciem 
umiejętności praktycznych koniecznych do podjęcia profesjonalnych działań w obrębie DTP. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Fotoedycja cz. I          30       30 2 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 
S3_W02, S3_W03, 
S3_W05, S3_W06, 
S3_W07 
S3_U03, S3_U04, 
S3_U05 
S3_K03, S3_K04 

  
sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 

Treści programowe 
Ćwiczenia z fotoedycji będą skoncentrowane na nauce świadomej, technicznej i poprawnej edycji zdjęć własnych oraz 
zdjęć zewnętrznych autorów. Teoria oraz praktyka mogą być wykorzystane przez studentów w pracy fotoedytora, 
kuratora wystawy czy wydawcy albumów lub książek. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Zajęcia fakultatywne                  
15 
(minimu
m) 

6 

K_W07, K_W09 
K_U05, K_U08 
K_K01, K_K02 
S2_W02 
S2_U03 
S2_K01 

nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako 
zajęcia do wyboru organizowane przez Wydział. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę) 
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IV przedmioty właściwe dla danej specjalności public relations i marketing medialny 

Laboratorium PR cz. I          30       30 3 

K_W09 
K_U02 
K_K03, K_K04 
S4_W02, S4_W03, 
S4_W05, S4_W06 , 
S4_W07, S4_W08, 
S4_W09 
S4_U01, S4_U02, 
S4_U03, S4_U04, 
S4_U05, S4_U08 
S4_K05, S4_K06, 
S4_K07, S4_K08, 
S4_K09, S4_K10 

  
nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
W realizacji przedmiotu – w formie gościnnych wykładów -  uczestniczą doświadczeni specjaliści public relations, którzy 
przekazują zgromadzonym studentom informacje praktyczne z zakresu public relations, promocji, marketingu, 
komunikacji, reklamy, etyki PR i biznesu oraz narzędzi zarządzania komunikacją. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (zaliczenie na ocenę) 

Marketing medialny - warsztaty        60         60 3 

K_W02, K_W08, 
K_W10,  
K_U02, K_U03, 
K_U08,  
K_K01, K_K03, K_K04 
S4_W01, S4_W06,  
S4_U01, S4_U03 
S4_K01 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
Przedmiot ma na celu praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej. Studenci pracują w grupach, tworząc od podstaw 
swój własny produkt medialny, wyceniając go, planując jego dystrybucję oraz promocję. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Inne (prezentacja) Zaliczenie na ocenę 

Konwersatorium specjalistyczne I          30       30 3 

K_W03 K_W05 
K_U07 
K_K02, K_K03 
S4_W06, S4_W11 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 
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S4_U01, S4_U02, 
S4_U03, S4_U08 
S4_K04, S4_K05, 
S4_K08 

Treści programowe 
Konwersatorium specjalistyczne wprowadza studentów w badania nad public relations i pokrewnymi dziedzinami, 
prowadzone przez pracowników Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations. Studenci zapoznają się 
z najnowszymi trendami w badaniach i  w praktyce. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Inne (prezentacja) Zaliczenie na ocenę 

Zajęcia fakultatywne                  
15 
(minimu
m) 

9 

K_W07, K_W09 
K_U05, K_U08 
K_K01, K_K02 
S2_W02 
S2_U03 
S2_K01 

nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako 
zajęcia do wyboru organizowane przez Wydział. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę) 

V przedmioty właściwe dla danej specjalności Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV 

Podstawy marketingu i reklamy  
3
0 

              30 2 

K_W02, K_W04, 
K_W05, K_W10,  
K_U01, K_U02, 
K_U08,  
K_K01, K_K02, K_K05 
S1_W08 
S1_U01 
S1_K01 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Główne pojęcia marketingu. Pięć koncepcji marketingowych według Ph. Kotlera. Części składowe marketingu. 
Strategiczne planowanie marketingowe. 
Marketing mix, promotion mix. Misja, wizja, marka, cele biznesowe. Budowa i zarządzanie marką. Zachowania 
konsumenckie. Techniki perswazyjne stosowane w reklamie. Język reklamy. Komunikat reklamowy.  Koncepcje i formy 
przekazu reklamowego. Ogólne determinanty skuteczności reklamy. Strategie reklamowe. Planowanie i realizacja 
kampanii reklamowej.  ATL i BTL. Reklama w procesie komunikacyjnym . Wady i zalety mediów reklamowych. Badanie 
reklamy. 
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Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny (Egzamin) 

Praca dokumentalisty        30         30 2 

K_W02 
K_U04 
K_K03, K_K04,  
S1_W01, S1_W04, 
S1_W05 
S1_U05, S1_U06 
S1_K02 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Praca dokumentalisty to zajęcia oparte o kluczowe wyzwania związane z pracą dokumentalisty – od etyki zawodowej, 
przez tworzenie relacji z informatorami, kryteria ich doboru i pracę w terenie. Ponieważ praca dokumentalisty integruje 
multimedialne materiały, a także związana jest w operacjami w nieznanym, często niebezpiecznym terenie, zajęcia służą 
omówieniu różnych procedur działania na etapie przygotowawczym i bazują na doświadczeniu prowadzących. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

 Praca zaliczeniowa (Zaliczenie na ocenę) 

Analiza dyskursu i narracji 
medialnych. Aspekty 
psychologiczne, komunikacyjne 
i polityczne  

  30             30 1 

K_W02, K_W04, 
K_W12 
K_U02, K_U07 
K_K03, K_K04, 
S1_W02, S1_W04, 
S1_W05 
S1_U05, S1_U06 
S1_K01 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Na zajęciach studenci dowiadują się o regułach dyskursu – o tym, jak kształtuje komunikację w rożnych obszarach – 
psychologii działania, możliwości komunikacyjnych i rozmaitych polityk względem obszarów, które dany dyskurs 
obejmuje. Zajęcia wprowadzają teorie, które służą jego analizie, kategorie badawcze i ukazują przykłady analizy różnego 
rodzaju dyskursów, aby zapewnić możliwie szerokie spojrzenie na ich możliwości kształtowania społecznego myślenia. 
Po zakończeniu zajęć słuchacze są w stanie wykonać analizę różnych dyskursów w wybranych aspektach. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny (Egzamin) 

Film dokumentalny    30             30 1 

K_W11, K_W12 
K_U02, K_U04, K_U08 
K_K04, K_K05 
S1_W04, S1_W05, 
S1_W08 
S1_U05, S1_U06, 
S1_U07 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 
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S1_K01 

Treści programowe 

Program zajęć obejmuje wskazanie sposobów opracowywania „tematu” w filmie dokumentalnym. Zajęcia wprowadzają 
ho historii dokumentu, jego ewolucji, ważnych motywów podejmowanych przez dokumenty na świecie. Prezentowane 
będą klasyfikacje gatunków a także główne aktualne nurty kina dokumentalnego Na zajęciach przekazanie jest 
„abecadło” gatunku, jakim jest film dokumentalny. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test (Zaliczenie na ocenę) 

Dokument radiowy        30         30 2 

 
K_W02, K_W04 
K_U01, K_U03, K_U04 
K_K04 
S1_W01, S1_W02 
S1_U05, S1_U07 
S1_K01 

nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 

Treści programowe 

Na zajęciach zaprezentowane zostaną główne pojęcia, problemy przekazu radiowego we współczesnym pejzażu 
medialnym.  Na tym tle pokazanie, kiedy dźwięk staje się tworzywem, a radio  miejscem kreacji artystycznej. Poprzez 
słuchanie starannie  wybranych prac z historii polskiego i światowego  reportażu i dokumentu radiowego,  ich 
analizowanie czyli tzw. case study student poznaje strukturę reportażu,  zasady budowania dramaturgii radiowej, funkcję 
muzyki i innych środków wyrazu podporządkowanych autorskiemu przesłaniu. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Inne (praca pisemna) (Zaliczenie na ocenę) 

Fotoreportaż - fotoedycja        15         15 2 

K_W02, K_W03 
K_U02, K_U08 
K_K01, K_K02 
S1_W05 
S1_U03 
S1_K01 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Przekrojowa prezentacja historii fotografii dokumentalnej i reportażowej; czołowe postaci fotografii dokumentalnej 
i reportażowej; dokumenty które „zmieniły świat”; fotografia społecznie zaangażowana i humanistyczna; sztuka 
interpretacji fotografii (zdjęcia pojedyncze, cykle, archiwa, wystawy, prezentacje); zdjęcie jako ilustracja czy niezależny 
byt. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Montaż - obraz jako tożsamość  
3
0 

    30         60 2 
K_W02, K_W09 
K_U04 
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K_K04 
S1_W08 
S1_U06, S1_U07 
S1_K02 

nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
Na zajęciach słuchacz zgłębia relację między obrazem jako znakiem, indeksem czy symbolem tożsamości .Jakie 
tożsamości przenosi obraz, w jaki sposób użycie obrazu tożsamość maskuje. Gdzie leży prawda w obrazie i jak to się 
ma do prawdy dokumentalnej. Zajęcia będą dotyczyły także sposobu manifestowania się autora poprzez użycie obrazu. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

W – Projekt (Zaliczenie na ocenę) 
Ć – Projekt (zaliczenie) 

Techniki wydobywania informacji        15         15 2 

K_W01, K_W03, 
K_W07 
K_U02, K_U08, K_U09 
K_K01 
S1_W02 
S1_U02 
S1_K01 

informatyka techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe 

Zajęcia konwersatoryjne, podczas których studenci zapoznają się z problemami związanymi z wydobywania informacji 
od ludzi, ale także z ograniczeniami prawnymi etycznymi, które powodują, ze niektórych informacji prawnie instytucje 
państwa nie mogą uzyskać, albo nie mogą jej podać. Przedmiot oparty o praktykę, powiązany z komunikowaniem 
interpersonalnym, psychologią i prawem. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Scenariusz cz. I        30         30 2 

K_W02, K_W05 
K_U04 
K_K04, K_K06 
S1_W01, S1_W04, 
S1_W06 
S1_U05 
S1_K01 

  
językoznawstwo 

Treści programowe 
Na zajęciach student dowiaduje się o  podstawowych elementach scenariusza dokumentalnego takich jak budowanie 
postaci, przebiegu zdarzeń. Na zajęciach słuchacze sami przygotowują scenariusz dla różnych rodzajów mediów.  

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Od dokumentacji do kreacji cz. II        30         30 2 
K_W02 
K_U02, K_U08 
K_K01, K_K04 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 
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S1_W03 
S1_U01, S1_U03 
S1_K01, S1_K02 

Treści programowe 

W ramach przedmiotu „od dokumentacji do kreacji” studenci nabywają wiedzy i umiejętności wykorzystania reportażu 
jako bazy do form filmowych i teatralnych. Wiedza dotyczy takich problemów jak: zasady dramaturgii literatury faktu, 
budowanie scenariusza filmu dokumentalnego i fabularnego, dramatu teatralnego. Studenci praktycznie podejmują 
próbę napisania reportażu a następnie przekształcenie go w formy teatralne i filmowe – pisząc scenariusze. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

     

Na specjalności dziennikarstwo  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 344 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1244 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 388 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1259 

Na specjalności public relations i marketing medialny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 254 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1199 

Na specjalności dokumentalistyka. Reportaż. Film TV 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 419 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1379 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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C
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Symbole 
efektów 
uczenia 
się dla 
specjalności 

Dyscyplina / dyscypliny, do 
których odnosi się przedmiot 

W
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n
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka medialna 30     30         60 2 

K_W02, 
K_W03,  
K_U02, K_U03, 
K_U07, K_U08 
K_K04 

nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 

Treści programowe 

Przedmiot obejmuje informacje dotyczące polityk medialnych (strategii, regulacji prawnych oraz dokumentów tzw. 
miękkiego prawa), obowiązujące na różnych poziomach ( globalnym, regionalnym i narodowym/krajowym), 
prowadzonych i wytworzonych przez ważne organizacja międzynarodowe, rządy oraz organizacje branżowe, 
stowarzyszenia dziennikarskie i tzw. trzeci sektor. W szczególności zostaną zaprezentowane zostaną kluczowe 
koncepcje paneuropejskiej polityki medialnej prowadzonej przez Radę Europy i Unię Europejską, w obszarach wolności 
słowa, pluralizmu mediów, koncentracji własnościowej, mediów publicznych, ochrony produkcji europejskiej, zwalczania 
mowy nienawiści i fałszywych wiadomości, relacji mediów z polityką oraz standardów dziennikarskich. Omawiana będzie 
także praktyka wyznaczania priorytetów strategii medialnych w procesach kształtowania polityk na przykładach 
krajowych rozwiązań z krajów RE i UE. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

W – Egzamin pisemny (Zaliczenie na ocenę) 
Ć - Test (zaliczenie) 

Seminarium magisterskie      30           30 5 

K_W07,  
K_U06, K_U05, 
K_U07 
K_K02 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 
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Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Przygotowanie finalnej wersji pracy magisterskiej, która przeszła weryfikacje antyplagiatową przez system JSA 
(Zaliczenie) 

Praktyki studenckie                  360 12 

K_W01, 
K_W05 
K_U01, K_U05 
K_K01, K_K04  

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

TREŚCI PROGRAMOWE: 
Praktyki studenckie praktyczne przygotowują studentkę/studenta do wymagań współczesnego rynku mediów. Poprzez 
rozwijanie umiejętności warsztatowych związanych z konkretnymi rodzajami mediów (prasa, radio, telewizja, internet) 
oraz różnorodnymi gatunkami i formami dziennikarskimi. Nie mniej istotnym elementem jest także poszerzenie 
kompetencji studentów z zakresu umiejętności autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. Praktyki zawodowe odbywać 
się będą w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, 
stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz zaplecza medialnego takich jako koncerny medialne, agencje 
reklamowe, firmy PR. 
 
FORMA PRAKTYK: 
Praktyki zawodowe na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo mogą mieć formę: 

1. praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych, 
2. pracy zawodowej, 
3. praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.     

 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYK: 

1. Praktyki zawodowe na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo stanowią integralną część kształcenia, spójną 

z planem studiów i programem kształcenia z uwzględnieniem efektów kształcenia i podlegają zaliczeniu na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zasadach odbywania praktyk zawodowych na Wydziale 

Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.  Praktyki zawodowe należą do grupy przedmiotów obowiązkowych, 

a ich zaliczenie w wymaganym terminie oznacza uzyskanie określonej liczby punktów zgodnie z systemem 

punktacji ECTS przyjętym dla oceny indywidualnych dokonań studenta. Wśród efektów kształcenia wymienia się: 

2. Posiadanie ugruntowanej wiedzy na temat zakresów i efektów oddziaływania mediów masowych 

na poszczególne grupy odbiorców w ramach szerokich (krajowych oraz międzynarodowych) audytoriów, struktur 

społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturalnych. 

3. Umiejętność diagnozowania wielowymiarowych zjawisk i procesów zmediatyzowanej rzeczywistości 

współczesnych systemów politycznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz zajmowania stanowisk, podlegających 

kryteriom rzetelności i uczciwości, względem różnych perspektyw teoretycznych i badawczych. 

4. Umiejętność krytycznego odbieranych treści oraz poddawania konstruktywnej krytyce działania innych osób. 
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5. Odbywanie praktyki w formie pracy zawodowej wymaga zgody opiekuna praktyk zawodowych na kierunku 

Dziennikarstwo i medioznawstwo, który zobowiązany jest zweryfikować czy zakres działalności podmiotu, 

w którym pracuje student/studentka oraz zakres obowiązków pracowniczych studenta/studentki zapewnia 

możliwość osiągnięcia efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk oraz czy pracodawca gotowy jest udzielić 

informacji niezbędnych do oceny stopnia osiągnięcia przez studenta/studentkę efektów uczenia się 

zdefiniowanych dla praktyk zawodowych.    

6. Praktyki powinny odbywać się w instytucjach gwarantujących realizację programu praktyk. Do tych instytucji 

należą przede wszystkim: publiczne i niepubliczne instytucje związane z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje 

telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe), koncerny medialne, drukarnie, wydawnictwa, 

firmy PR-owe, agencje reklamowe, biura prasowe jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Miasta, Urząd 

Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki), biura prasowe organów władzy 

państwowej, organizacji pozarządowych i instytucji kultury (teatry, opera, muzea). 

7. Oprócz wymienionych, przykładowych instytucji studentka/t ma możliwość realizacji praktyki w innym niż 

wskazane miejsca. Wówczas konsultuje swój wybór z opiekunem praktyk z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji 

i Bibliologii UW i po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji może rozpocząć praktykę. 

8. Studentka/student jest zobowiązana/ny do odbycia zawodowej praktyki ciągłej w ciągu 2 lat studiów drugiego 

stopnia, w systemie stacjonarnym. Oznacza to, że całą lub część praktyki można odbyć już na I roku studiów. 

Ostatecznym terminem rozliczenia praktyki ciągłej jest IV semestr studiów drugiego stopnia. 

9. Rozliczenie praktyki ciągłej jest warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej. 

10. Studentka/student, jest zobowiązana/y nie późnej niż miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, przedłożyć 

opiekunowi praktyki samodzielnie wypełnione skierowanie na praktyki w celu uzyskania akceptacji i podpisu.  

11. Rozliczenie praktyk następuje w IV semestrze studiów drugiego stopnia, nie później niż miesiąc przez obroną 

pracy dyplomowej. Oznacza to, iż studentka/t musi przedłożyć opiekunowi praktyk z Wydziału Dziennikarstwa, 

Informacji i Bibliologii UW wypełniony komplet dokumentów nie później niż do 15 sierpnia. 

12. Wymiar praktyk zawodowych określa program studiów. Studenci są zobowiązani do zrealizowania: 

13. 360 godzin – w przypadku studiów drugiego stopnia, w systemie stacjonarnym. 

14. Praktyki realizowane są w ciągu roku, bądź w terminach poza rokiem akademickim (lipiec, sierpień, wrzesień), 

zgodnie z programem kształcenia, programem studiów, w tym planem studiów i siatką godzin danego kierunku 

bądź specjalności, zgodnie z zapisami w sylabusie. 

15. Podczas trwania praktyki studentka/t powinna/en wykazać się zdolnością samodzielnego, krytycznego myślenia, 

analizowania zjawisk oraz procesów dotyczących szeroko pojętej branży medialnej.   

16. Praktyka może być realizowana w całości w jednej instytucji lub podzielona na kilka części w różnych placówkach. 
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17. Praktyki można odbywać u wielu organizatorów praktyk. W celu zaliczenia praktyk odbywanych u różnych 

organizatorów praktyk sumuje się wymiar godzinowy praktyk odbytych u wszystkich organizatorów praktyk. 

18. Decyzję o zmianach w zakresie terminu czy sposobu organizacji odbywania praktyk, podejmuje opiekun praktyk 

zawodowych. 

19. Praktyka zawodowa zaliczana jest na ocenę przez opiekuna praktyk zawodowych. Podstawą do wystawienia 
oceny z praktyki odbytej w jednostce UW lub w podmiocie zewnętrznym (także z praktyki odbytej w formie pracy 
zawodowej) jest zaświadczenie o przebiegu praktyk i osiągniętych efektach uczenia się wystawione przez 
podmiot przyjmujący studenta na praktyki, opinia o wykonywaniu obowiązków służbowych wystawiona przez 
przełożonego oraz ankieta ewaluacyjna o przebiegu praktyk i osiągniętych efektach uczenia się wypełniona przez 
studenta.  

20. Studentka/student ma obowiązek zaliczyć praktyki (lub uzyskać zgodę na uznanie praktyk za odbyte) w terminie 

wskazanym w planie studiów, jednak nie później niż  miesiąc przed obroną pracy dyplomowej. 

21. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyk jest dokonanie przez opiekuna praktyk zawodowych wpisu do USOSa. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Zaświadczenie o przebiegu praktyk, opinia o wykonywaniu obowiązków służbowych, ankieta (auto)ewaluacyjna o 
przebiegu praktyk (Zaliczenie na ocenę) 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 

Seminarium warsztatowe 2          30       30 5 

K_W07, 
K_W09 
K_U05, K_U08 
K_K01 
S2_W02 
S2_U03 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
Studenci  w każdym roku akademickim mają do wyboru różne zajęcia o charakterze warsztatowym . Trenują na nich 
swoje umiejętności z redagowania tekstów prasowych, emisji głosu, pisania tekstów dziennikarskich oraz pobudzające 
myślenie kreatywne. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt, Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Zajęcia fakultatywne                  
15 
(minimum) 

6 

K_W07, 
K_W09 
K_U05, K_U08 
K_K01, K_K02 
S2_W02 
S2_U03 
S2_K01 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako 
zajęcia do wyboru organizowane przez Wydział. 
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Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę) 

III przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Fotografia prasowa cz. II          60       60 3 

K_W09, 
K_W12 
K_U04,  
K_K02 
S3_W03, 
S3_W04, 
S3_W07 
S3_U01, 
S3_U04, 
S3_U05 
S3_K01, 
S3_K05, 
S3_K06 

  
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 
sztuki 

Treści programowe 
Drugi semestr nauczania to realizacja zdjęć w miejscach, w których obowiązują fotoreporterów specjalne zasady 
fotografowania (teatr, sąd, konferencja prasowa etc.). analizowane są również najważniejsze nurty fotografii 
dokumentalnej na przykładzie wybranych autorów i reportaże. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Fotografia studyjna cz. II          60       60 3 

K_W09, 
K_W12 
K_U04,  
K_K02 K_K03, 
K_K04 
S3_W03, 
S3_W05 
S3_U01, 
S3_U02, 
S3_U03, 
S3_U04, 
S3_U05, 
S3_U06 
S3_K01, 
S3_K06 

  
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 
sztuki 
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Treści programowe 
Na zajęciach studenci realizują jeden obszerny projekt w postaci 12 zdjęciowego kalendarza na wybrany przez słuchacza 
temat na profesjonalnym poziomie nadającym się do druku. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

DTP cz. II          30       30 3 

K_W09, 
K_W12 
K_U04,  
K_K02 K_K03, 
K_K04 
S3_W03, 
S3_W05, 
S3_W07 
S3_U03, 
S3_U04 
S3_K02, 
S3_K03 

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 
sztuki 

Treści programowe 
W ramach zajęć studenci przygotowywanie są do zawansowanej pracy w zakresie procesów przygotowania obrazu 
cyfrowego do publikacji. Zaznajomienie z procedurami i fachową terminologią fachową wraz z nabyciem umiejętności 
praktycznych koniecznych do podjęcia profesjonalnych działań w obrębie DTP.   

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Fotoedycja cz. II      30   30 2 

K_W09, 
K_W12 
K_U04,  
K_K02 
S3_W02, 
S3_W03, 
S3_W05, 
S3_W06, 
S3_W07 
S3_U03, 
S3_U04, 
S3_U05 
S3_K03, 
S3_K04 

  
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 
sztuki 
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Treści programowe 
Ćwiczenia z fotoedycji będą skoncentrowane na nauce świadomej, technicznej i poprawnej edycji zdjęć własnych oraz 
zdjęć zewnętrznych autorów. Teoria oraz praktyka mogą być wykorzystane przez studentów w pracy fotoedytora, 
kuratora wystawy czy wydawcy albumów lub książek. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt. (zaliczenie na ocenę) 

IV przedmioty właściwe dla danej specjalności public relations i marketing medialny 

Laboratorium PR cz. II          30       30 2 

K_W09 
K_U02 
K_K03, K_K04 
S4_W02, 
S4_W03, 
S4_W05, 
S4_W06 , 
S4_W07, 
S4_W08, 
S4_W09 
S4_U01, 
S4_U02, 
S4_U03, 
S4_U04, 
S4_U05, 
S4_U08 
S4_K05, 
S4_K06, 
S4_K07, 
S4_K08, 
S4_K09, 
S4_K10 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
W realizacji przedmiotu – w formie gościnnych wykładów -  uczestniczą doświadczeni specjaliści public relations, którzy 
przekazują zgromadzonym studentom informacje praktyczne z zakresu public relations, promocji, marketingu, 
komunikacji, reklamy, etyki PR i biznesu oraz narzędzi zarządzania komunikacją. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Badania w PR    30             30 2 
K_W11 
K_U05 K_U08 
K_K05 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 
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S4_W01, 
S4_W04, 
S4_W05, 
S4_W06, 
S4_W07, 
S4_W08, 
S4_W10, 
S4_W11 
S4_U02, 
S4_U04, 
S4_U05, 
S4_U06, 
S4_U08, 
S4_U09 
S4_K02, 
S4_K04, 
S4_K05, 
S4_K10 

Treści programowe 
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z metodami i technikami badań najczęściej wykorzystywanymi w public 
relations. Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy - studenci poznają poszczególne metody i uczą się stosowania 
ich w praktyce wykonując zadania praktyczne. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny, (Egzamin) 

Konwersatorium specjalistyczne II          30       30 2 

K_W03 K_W05 
K_U07 
K_K02, K_K03 
S4_W11 
S4_U01, 
S4_U02, 
S4_U03, 
S4_U08 
S4_K04, 
S4_K05, 
S4_K08 

  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
Konwersatorium specjalistyczne wprowadza studentów w badania nad public relations i pokrewnymi dziedzinami, 
prowadzone przez pracowników Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations. Studenci zapoznają się 
z najnowszymi trendami w badaniach i  w praktyce. 
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Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Inne (prezentacja) Zaliczenie na ocenę 

Kampanie PR    30             30 3 

K_W05, 
K_W11 
K_U09 
K_K04 
S4_W04, 
S4_W05 
S4_U04, 
S4_U05, 
S4_U07, 
S4_U09 
S4_K01, 
S4_K02, 
S4_K04, 
S4_K06, 
S4_K07 
S4_K09 

  
nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 

Treści programowe 

Zajęcia  obejmują zagadnienia przygotowania, prowadzenia i ewaluacji kampanii Public Relations w dwóch aspektach:  
1.strategii podmiotu  (rynkowej, wizerunkowej, aktywności społecznej)  oraz  
2. metod, narzędzi i procesów zintegrowanej komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem internetu i mediów 
społecznościowych.  
Zajęcia mają charakter wykładu, który łączy część teoretyczną z licznymi od wołaniami do studiów przypadku. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny (Egzamin) 

Aspekty etyczne w PR    30             30 2 

K_W10 
K_U09 
K_K03 
S4_W02 
S4_U05, 
S4_U06,  
S4_K04 

nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 

Treści programowe 

Na zajęciach zostanie zaprezentowane i omówione najważniejsze kwestie prawne i etyczne w zawodzie public relations. 
Zawiera on analizę istniejących zasad profesjonalnego i etycznego postępowania, a także ocenę praktycznego ich 
wdrożenia. Omawia problemy związane z obostrzeniami prawnymi w komunikacji marketingowej, wskazuje możliwości 
działań zgodnych z prawem i duchem profesjonalizmu. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną różne metody dydaktyczne 
takie jak: prezentacja przypadków, prezentacje, dyskusje. 



57 
 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny, (Egzamin) 

V przedmioty właściwe dla danej specjalności Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV 

Scenariusz cz. II        15         15 2 

K_W02, 
K_W05 
K_U04 
K_K04, K_K06 
S1_W01, 
S1_W04, 
S1_W06 
S1_U05 
S1_K01 
 
 

  
językoznawstwo 

Treści programowe 
Na zajęciach student kontynuuje pracę nad kwestiami scenariuszowymi – rozwija pomysł, przygotowuje układankę, 
sekwencje, planuje dokumentalny przebieg zdarzeń. Zapoznaje się z zasadami adaptacji oraz dowiaduje się o rożnych 
sposobach rozwoju narracji. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Dramaturgia i dialog    30             30 2 

K_W02, 
K_W05 
K_U04, K_U05 
K_K04, K_K06 
S1_W04, 
S1_W06 
S1_U05 
S1_K01 

  
językoznawstwo 

Treści programowe 
Na zajęciach z zasadami tworzenia dramaturgii w opowieści oraz odpowiadających jej dialogów dla stworzonych 
postaci. Na zajęciach tworzone są postaci, opracowywane stylizacje języka oraz oceniany jest potencjału 
dramaturgiczny opowieści. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Produkcyjne i prawne aspekty 
dokumentalistyki  

30               30 2 

K_W02, 
K_W05 
K_U04 
K_K05 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 
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S1_W03, 
S1_W09 
S1_U06 
S1_K03 

Treści programowe 
Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów z wymogami dotyczącymi produkcji gatunków dokumentalnych 
w mediach. Student jest w stanie zrozumieć i zaplanować poszczególne elementy organizacji produkcji w kontekście 
organizacji produkcji i jej zabezpieczenia prawnego we własnym projekcie. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Fundusze kulturalne    15             15 2 

K_W05 
K_U07, K_U09 
K_K04 
S1_W03 
S1_K02 

  
nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
Na zajęciach przedstawione zostanie sposób są oceniane projekty w funduszach kulturalnych i jakie są źródła funduszy. 
Studenci dowiadują się jak tworzyć prosty kosztorys przedsięwzięcia kulturalnego. Pod koniec zajęć studenci umieją 
zastosować kryteria stosowane w miejscach aplikacji do własnego projektu. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test (Zaliczenie na ocenę) 

Od dokumentacji do kreacji cz. III        30         30 2 

K_W02 
K_U02, K_U08 
K_K01, K_K04 
S1_W03 
S1_U01, 
S1_U03 
S1_K01, 
S1_K02 

  
nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 

Treści programowe 

W ramach przedmiotu „od dokumentacji do kreacji” studenci nabywają wiedzy i umiejętności wykorzystania reportażu 
jako bazy do form filmowych i teatralnych. Wiedza dotyczy takich problemów jak: zasady dramaturgii literatury faktu, 
budowanie scenariusza filmu dokumentalnego i fabularnego, dramatu teatralnego. Studenci praktycznie podejmują próbę 
napisania reportażu a następnie przekształcenie go w formy teatralne i filmowe – pisząc scenariusze. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Metody badań materiału 
dokumentalnego i dokumentów  

  30             30 1 
K_W02, 
K_W04 
K_U02, K_U08 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 
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K_K01, K_K05 
S1_W01, 
S1_W03, 
S1_W07 
S1_U03 
S1_K01 

Treści programowe  

Istota zajęć polega na analizie różnego rodzaju nośników pamięci  (literatura piękna, dzienniki, wspomnienia, film 
fabularny, kroniki filmowe, malarstwo, prasa),  próbie odpowiedzi na pytania o związki zachodzące między 
okolicznościami ich powstania a funkcjami, które pełniły oraz rozstrzygnięciu stopnia wiarygodności zawartych w nich 
informacji, interpretacji i ocen. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny, (Zaliczenie na ocenę) 

     

Na specjalności dziennikarstwo  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 135 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1244 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 256 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1259 

Na specjalności public relations i marketing medialny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1199 

Na specjalności dokumentalistyka. Reportaż. Film TV 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1379 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano kierunek 
studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 

Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk humanistycznych językoznawstwo 4% 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych informatyka techniczna i telekomunikacja 2% 

Dziedzina nauk społecznych nauki o komunikacji społecznej i mediach 76% 

Dziedzina sztuki sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 16% 

”. 
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Załącznik nr 50 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 20 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

PROGRAM STUDIÓW  

dziennikarstwo i medioznawstwo 

nazwa kierunku studiów dziennikarstwo i medioznawstwo 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Journalism and Media Studies 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil praktyczny 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia niestacjonarne (zaoczne) 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

54 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

6 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów 
uczenia się) 

Dziedzina nauk humanistycznych językoznawstwo 10  

Dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych 

informatyka techniczna i telekomunikacja 10  

Dziedzina nauk społecznych nauki o komunikacji społecznej i mediach 60 
nauki o komunikacji społecznej 

i mediach 

Dziedzina sztuki sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 20  

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 różne grupy, trendy i instytucje kulturalne, funkcjonujące w ramach społeczeństwa demokratycznego. P7S_WG 

K_W02 
zakresy i efekty oddziaływania mediów masowych na poszczególne grupy odbiorców w ramach szerokich 
(krajowych oraz międzynarodowych) audytoriów, struktur społecznych, politycznych, ekonomicznych 
i kulturalnych. 

P7S_WG 

K_W03 różne wymiary interdyscyplinarnych aspektów komunikowania międzykulturowego P7S_WG 

K_W04 
wielorakie modele komunikowania społecznego w ramach różnych orientacji badawczych, kulturalnych, 
ekonomicznych oraz politycznych. 

P7S_WG 
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K_W05 
instytucje, zjawiska, relacje i procesy natury ekonomicznej, warunkujące funkcjonowanie instytucji 
medialnych na wolnym rynku. 

P7S_WG 

K_W06 
procesy, zjawiska oraz wydarzenia historyczne, warunkujące określone przemiany w strukturze systemu 
politycznego. 

P7S_WG 

K_W07 językoznawczy wymiar funkcjonowania przekazów medialnych. P7S_WG 

K_W08 
różne podmioty systemu medialnego w perspektywie lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej, a także mediów 
dedykowanych wyodrębnionym środowiskom. 

P7S_WG 

K_W09 
obsługę urządzeń i systemów technicznych stosowanych w telewizji, filmie i teatrze oraz w fotografii 
prasowej, reklamowej i wydawniczej 

P7S_WG 

K_W10 
prawne, etyczne, psychologiczne aspekty funkcjonowania jednostek i grup w ramach struktur społecznych 
oraz pogłębioną wiedzę o procesach i zjawiskach występujących w ramach nieustannie oddziaływujących na 
siebie grup społecznych w ich wymiarze psychologicznym oraz komunikacyjnym. 

P7S_WK 

K_W11 
metody i techniki badawcze umożliwiające rzetelne zestawianie i analizowanie różnych zjawisk medialnych 
w ich aspekcie socjologicznym, politologicznym, kulturoznawczym, prawniczym oraz ekonomicznym. 

P7S_WG/K 

K_W12 
techniki i sposoby badania podstawowych podmiotów zmediatyzowanej relacji w ramach komunikacji 
społecznej - nadawcy i odbiorcy, a także samych przekazów medialnych - ich specyfiki, różnorodności, 
wydźwięku, efektywności. 

P7S_ WG/K 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
identyfikować najważniejsze problemy struktur społecznych, politycznych, ekonomicznych oraz kulturowych 
i tłumaczyć zależności zachodzące między wskazanymi podsystemami wspólnoty społecznej. 

P7S_UW 

K_U02 
diagnozować wielowymiarowe zjawiska i procesy zmediatyzowanej rzeczywistości współczesnych systemów 
politycznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz zajmować stanowisko, podlegające kryteriom rzetelności 
i uczciwości, względem różnych perspektyw teoretycznych i badawczych. 

P7S_UW 

K_U03 
charakteryzować określone zjawiska i procesy w perspektywie prognozowania następstw i oczekiwanych 
zachowań najważniejszych podmiotów systemu medialnego. 

P7S_UW 

K_U04 
potrafi wykorzystać technologie do realizacji projektów fotograficznych, widowisk telewizyjnych i filmowych oraz 
zasady montażu jako elementu budowania napięcia dramaturgicznego 

P7S_UW 

K_U05 przygotowywać wystąpienia publiczne w formie ustnej i pisemnej w języku polskim i obcym P7S_UK 

K_U06 
wypowiadać się w języku obcym w zakresie medioznawstwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu 
B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

P7S_UK 
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K_U07 
postawić cele i problemy badawcze przed określonymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem 
wielostronnie postrzeganego systemu medialnego, a następnie jest w stanie zaprojektować i przeprowadzić, 
używając różnorodnych technik i metod badawczych, interdyscyplinarną analizę medioznawczą 

P7S_UG 

K_U08 

łączyć fakty, zestawiać dane i tłumaczyć proces w ramach samodzielnie przygotowanych wystąpień 
publicznych oraz raportów podsumowujących aktywność w danym zakresie, pozyskując informację z literatury, 
baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł także w języku obcym a także zdaje sobie sprawę 
z konieczności uczenia się przez całe życie. 

P7S_UU 

K_U09 
określać specyfikę, efemeryczność oraz labilność zmediatyzowanych relacji, zachodzących między różnymi 
podmiotami systemów medialnych i dostrzega celowość nieustannego aktualizowania zdobywanych informacji 
i wyrabianych opinii. 

P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
podchodzenia w sposób krytyczny do odbieranych treści oraz poddać konstruktywnej krytyce działania innych 
osób 

P7S_KK 

K_K02 
zestawiać sprzeczne opinie, eksponować wady i zalety wielowektorowych argumentacji oraz racji przez co jest 
w stanie zajmować adekwatne, zracjonalizowane stanowisko. 

P7S_KK 

K_K03 
podejmować refleksję na temat społecznych , naukowych i etycznych aspektów związanych z własną 
działalnością zawodową oraz inicjować działania, które będą prezentować w przystępnej formie 

PS_KO 

K_K04 
odgrywania roli lidera w grupach zadaniowych dedykowanych do różnorodnych projektów o charakterze 
medioznawczym. 

P7S_KR 

K_K05 
rozwiązywać postawione przed nim/nią problemy i zadania w sposób systemowy, uporządkowany 
i teleologiczny. 

P7S_KR 

K_K06 
wykorzystania umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów 
artystycznych; świadomego używania takich narzędzi i pojęć jak: postać, konstrukcja i ewolucja postaci, 
konflikt, plot, story, podstawowe pojęcia konstrukcyjne, otwarcie, punkty zwrotne, kwestia stylu i konwencji 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

 

Nazwa specjalności: dziennikarstwo 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia 
się zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 jakie są główne cechy poszczególnych gatunków dziennikarskich. 
K_W02, K_W04, K_W07, 

K_W11 

S1_W02 

cykl życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, ma szczegółową wiedzę 
w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w teatrze i filmie i jest 
świadoma rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów 
i specjalnością 

K_W09 

S1_W03 
ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz 
prowadzenia działalności gospodarczej, wykorzystujące wiedzę z zakresu dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

K_W10, K_W11 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 
samodzielnie przygotować i przeprowadzić rozmowę, gromadzić i selekcjonować materiał 
oraz łączyć w całość różnorodne materiały dziennikarskie. 

K_U04, K_U05, K_U08, 

S1_U02 
zajmować się tematyką różnoraką oraz określenia specyfiki mediów. Będzie umiał 
przygotować materiał dziennikarski dla różnego typu mediów: telewizja, radio, prasa 
internet. 

K_U03, K_U08, K_U09 

S1_U03 samodzielnie przeanalizować każdy materiał dziennikarski, wykazując jego wady i zalety. K_U02, K_U08, K_U09 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 
samodzielnego wychwycenia manipulacji informacyjnej, oraz posiada poszerzoną wiedzę 
umożliwiającą unikanie w praktyce naruszeń prawa prasowego i innych przepisów 
związanych z pracą dziennikarską. 

K_K01, K_K02 

S1_K02 kierowania pracami w zespole dziennikarskim. K_K04, K_K05 

S1_K03 
przestrzegania zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

K_K03 

 
 

Nazwa specjalności: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia 
się zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 

tematykę podejmowaną przez współczesnych  fotografów dokumentalistów - w tym 
artystów, socjologów wizualnych i reporterów. Zna aktualne tendencje estetyczne 
dominujące w wizualnym dokumencie oraz współczesny warsztat fotografa 
dokumentalisty. 

K_W01, K_W02 

S2_W02 
tendencje we współczesnej fotografii i przemianach związanych z cyfryzacją tego medium. 
Zna wpływ fotografii na sztuki plastyczne oraz orientuje się w relacjach: fotografia – sztuka 
współczesna 

K_W01, K_W02, K_W03 

S2_W03 

specyfikę pracy fotoreportera prasowego, newsowego, reportażowego, pracującego dla 
dziennika, magazynu czy agencji fotograficznej. Zna zasady posługiwania się i doboru 
właściwego sprzętu fotograficznego (analogowego, cyfrowego, średniego i dużego 
formatu) odpowiedniego do wykonywania różnorodnych, specyficznych zadań 
fotograficznych (plener, studio). 

K_W09, K_W10, K_W11 

S2_W04 

etykę fotoreportera oraz podstawy prawne aspektów fotografii prasowej. Wie na czym 
polega budowa fotoreportażu. Potrafi znaleźć temat i się do niego przygotować. Zna 
specyfikę fotografii prasowej i zasady współpracy z dziennikarzem. Posiada wiedzę o roli 
światła, kompozycji i potrzebie wyboru odpowiedniego momentu w trakcie fotografowania. 

K_W10, 
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S2_W05 
najnowsze technologie i tendencje w zakresie publikacji wizualnych materiałów 
dziennikarskich (internet, e-gazeta). Posiada umiejętność przygotowania materiałów 
i publikacji do druku. 

K_W09, 

S2_W06 

światowy i polski rynek fotografii, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii prasowej, 
a także rynek wydawców i kuratorów. Posiada wiedzę umożliwiającą zilustrowanie 
wybranego materiału tekstowego dobrze dobranym zdjęciem oraz uzasadnienie swojego 
wyboru. Zna zasady wieloetapowej i prawidłowej edycji swoich oraz zewnętrznych zdjęć 
dla rożnych odbiorców. Zna istotę prawidłowej fotoedycji, jej cele i zasady. Posiada wiedzę 
potrzebną do zredagowania własnych materiałów i przygotowania prezentacji 
przedstawiającej istotę projektu. 

K_W02, K_W05, 

S2_W07 
teorię, metodologię i praktykę związaną z technikami i technologiami wykorzystywanymi 
w we współczesnej fotografii i multimediów (techniki analogowe, cyfrowe, obróbka obrazu 
i dźwięku). 

K_W11 

S2_W08 
funkcjonowanie rynku pracy zarówno jako samodzielny artysta fotograf oraz jako 
pracownik studia fotograficznego i wydawnictwa agencji reklamowej 

K_W08, K_W10 

S2_W09 
w jaki sposób tworzyć projekty z zakresu komunikacji medialnej, multimediów, fotografii 
i osadzenia ich w aktualnym kontekście kulturowym i społecznym. 

K_W03, K_W05, K_W10 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 

samodzielnie zrealizować dokument fotograficzny od pomysłu do publikacji. Umie opisać 
przy pomocy zdjęć aktualny stan życia społecznego oraz toczące się procesy i przemiany 
społeczne dla potrzeb publikacji prasowych, książkowych i naukowych. Umie przygotować 
i zredagować tekst będący elementem projektu. 

K_U03, K_U08 

S2_U02 
zanalizować najważniejsze zjawiska dotyczące fotografii współczesnej i opisać rolę jaką 
pełni fotografia w sztuce i kulturze. Umie dotrzeć do źródeł informacji o współczesnych 
realizacjach fotograficznych. 

K_U08, K_U09 

S2_U03 

posługiwać się studyjnym sprzętem fotograficznym i oświetleniowym, stworzyć 
kompozycję reklamową, dokonać odpowiednią obróbkę cyfrową zdjęć, ewentualnie 
wykonać montaż zdjęć reklamowych oraz wykonać fotoreportaż, zdjęcie pojedyncze, 
newsowe, a także dokonać selekcji własnego materiału zdjęciowego. 

K_U04 

S2_U04 

wykonać fotoreportaż oraz zdjęcia pojedyncze, będące odpowiedzią na zlecenie. Potrafi 
pracować w zawodzie w oparciu o normy etyczne i prawne obowiązujące dziennikarzy 
fotografów. Umie posługiwać się współczesnymi narzędziami warsztatowymi 
i estetycznymi, służącymi do budowania i prezentowania rozbudowanej wypowiedzi 

K_U04 
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fotograficznej oraz przygotować je do druku (DTP). Umie zilustrować każdy materiał 
prasowy dobrze wybranych zdjęciem. Wie, jak współpracować z fotografami w celu 
zamówienia, edycji i publikacji zdjęć. 

S2_U05 
samodzielnie realizować i projektować artystyczne prace fotograficzne w oparciu o własne 
twórcze motywacje i aspiracje z zachowaniem otwartości na odmienne sposoby 
postrzegania twórczej rzeczywistości 

K_U01, K_U03, 

S2_U06 
inicjować, planować i prowadzić działania i projekty artystyczne i komercyjne oraz 
analizować efekty własnych prac w aspekcie estetycznym społecznym i prawnym 

K_U08, K_U09 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 pracy fotoreportera w agencji fotograficznej, redakcji dziennika i magazynu. K_K01, K_K02, K_K03 

S2_K02 
podjęcia profesjonalnej pracy w studio fotograficznym, potrafi wykonać montaż zdjęć 
reklamowych zgodnie z obowiązującymi zasadami, w tym także etycznymi. 

K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K05 

S2_K03 
skutecznego pozyskiwania materiału zdjęciowego i fotoedycji, zilustrowania każdego 
materiału prasowego, a także przygotowania tekstu do publikacji, we współpracy 
w zespole. 

K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K05 

S2_K04 
wybierać i archiwizować fotografie pozyskiwane z różnych źródeł oraz wykorzystywać je 
do swojej aktywności zawodowej. Umie również samodzielnie przygotować projekt do 
publikacji drukowanej oraz cyfrowej. 

K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K05 

S2_K05 etycznego postępowania w zawodzie i przestrzegania norm społecznych. K_K03 

S2_K06 
rozwijania wiedzy i umiejętności oraz aktywnie uczestniczyć w szeroko rozumianej 
działalności zawodowej. 

K_K01, K_K02, K_K03, 
K_K05 

 
 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0). 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć

 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / dyscypliny, do 
których odnosi się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Główne nurty kultury 
światowej i polskiej XX 
i XXI wieku 

18   18     36 4 

K_W01, K_W02, 
K_W04, K_W05, 
K_W11,  
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_U07, K_U08, 
K_U09,  
K_K01, K_K02 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe  

Przegląd głównych nurtów kultury od przełomu XIX/XX wieku do dziś uwzględnia zarówno elementarne uporządkowanie 
diachroniczne (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii zmiany kulturowej), jak też analizy szczegółowe wybranych 
zjawisk kultury. Omówione zostaną również cechy podstawowych procesów kulturowych, wyodrębnianych i opisywanych 
w porządku myśli filozoficznej oraz wybranych paradygmatów estetycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

W – Inne (zaliczenie ustne) zaliczenie na ocenę 
Ć - Inne (zaliczenie ustne) zaliczenie 

Problemy prawne 
mediów, reklamy i public 
relations 

18   18     36 4 
K_W10, K_W11,  
K_U04,  
K_K02 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 
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Treści programowe  

W ramach zajęć zaprezentowane słuchaczom zostaną zorientowanie treści związane z prawem autorskim oraz 
uświadomienie im, iż prawu temu podlegają utwory publicystyczne oraz zwrócenie uwagi na zakres ochrony autorskich 
praw osobistych i majątkowych, a także na dozwolony użytek prywatny i publiczny z chronionych utworów. Niebagatelne 
znaczenie dla przyszłych dziennikarzy będzie mieć omówienie problematyki ochrony wizerunku oraz korespondencji 
i źródeł informacji. 
Zajęcia pozwolą także na poznanie zasad sporządzania umów o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na różnych 
polach eksploatacyjnych. Zapoznają się także z przepisami prawnymi regulującymi funkcjonowanie radiofonii i telewizji, 
w szczególności zaś z zasadami funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, problematyką publicznej radiofonii 
i telewizji, a także z wymogami prawnymi, jakim winny odpowiadać programy radiowe i telewizyjne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

W – Egzamin pisemny (zaliczenie na ocenę) 
Ć – Test (zaliczenie) 

Społeczne i kulturowe 
oddziaływanie mediów 

18        18 3 

K_W03,  
K_U01, K_U02, 
K_U09,  
K_K02, K_K03 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Zajęcia obowiązkowe dotyczące współczesnej roli mediów w komunikowaniu się różnych grup społecznych 
ze społeczeństwem jako całością, funkcjami które media pełnią w życiu społecznym oraz nowymi technikami 
komunikowania i ich wpływem na procesy komunikowania. Wywierają one również ogromny wpływ na sposób powstawania 
i funkcjonowania kultury w XXI wieku, która została poddana ogromnej presji zwłaszcza ze strony elektronicznych środków 
przekazu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (Zaliczenie na ocenę) 

Semiotyka mediów - 
studia przypadku 

    18    18 4 

K_W01, K_W02, 
K_W11, K_W12 
K_U01, K_U02, 
K_U07, K_U08, K_U09 
K_K01, K_K03, 
K_K04,  K_K05  

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
Zajęcia mają na celu przyglądanie się systemu medialnym, ich operacyjności oraz sposobów w jaki naddają one nowe 
znaczenie dawnymi znakami kultury, polityki i ekonomii. Semiotykę mediów będziemy zatem uprawiać czytając i omawiając 
teksty Rolanda Barthes'a, skupiając naszą uwagę przede wszystkim na jego Mitologiach. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Ekonomika mediów 18        18 4 
K_W02, K_W05,  
K_U02,  

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 
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K_K03, K_K04 

Treści programowe 
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomiki mediów i zarządzania w firmach medialnych, zajmuje 
się charakterystyką mediów jako dóbr ekonomicznych, rynkami medialnymi, strukturami rynkowymi oraz problemami 
rozwojowymi mediów w warunkach rozwoju technologii cyfrowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny , (Egzamin) 

Zasoby internetowe 18        18 4 

K_W02,  
K_U02, K_U04, 
K_U08,  
K_K09 

informatyka techniczna 
i telekomunikacja 

Treści programowe 
Przedmiot obejmuje wiedzę o metodach zbierania informacji, wskazuje narzędzia gromadzenia oraz wyszukiwania 
i dystrybucji cyfrowych zasobów potrzebnych w pracy dziennikarza. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, (Egzamin) 

Edukacja medialna 18        18 4 

K_W01, K_W05, 
K_W07,  
K_U02, K_U05,  
K_U08 
K_K01, K_K02 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami i badaniami dotyczącymi wiedzy społeczeństwa 
o mediach i stanie umiejętności dojrzałego, krytycznego używania środków masowego przekazu. Poruszana jest zarówno 
problematyka najnowszych technologii informacyjnych, jak i starszych mediów, wciąż silnie obecnych w życiu Polaków. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Myśl medioznawcza 18        18 3 

K_W02, K_W05, 
K_W07,  K_W10, 
K_W11,  
K_U02, K_U08 
K_K02, K_K03 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Przedmiot poświęcony jest genealogii medioznawstwa oraz różnym zjawiskom związanym z procesem komunikowania, 
z mediami i ich wpływem na różne procesy społeczne, polityczne i ekonomiczne ostatnich dwóch stuleci. Chodzi o to, aby 
prześledzić najważniejsze myśli badaczy mediów, rekrutujących się z różnych dziedzin nauki, budujące podwaliny 
współczesnego medioznawstwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (Egzamin) 

* Przedmioty do wyboru 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  

Na specjalności dziennikarstwo  
Łączna liczba godzin zajęć: 624 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Łączna liczba godzin zajęć: 678 
 
 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Dyscyplina / dyscypliny, do 
których odnosi się 

przedmiot 
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d
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Psychologia mediów  18       18 3 

K_W10,  
K_U01, K_U02,  
K_K01, K_K02, 
K_K04 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
Omawianie zagadnień związanych z: psychologia jako nauka ; psychologia społeczna jako nauka; wpływ sytuacji 
społecznych na procesy psychiczne i zachowanie ludzi. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test (Zaliczenie na ocenę) 
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Proseminarium magisterskie*   18      18 3 
K_W07,  
K_U05, K_U07 
K_K05 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Przygotowanie koncepcji pracy (zaliczenie) 

Przedmiot ogólnouniwersytecki 
z obszaru nauk 
humanistycznych 

        
15 
(minimu
m) 

3   

Treści programowe  
Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku 
studiów 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 

Media w przestrzeni miejskiej*  18       18 3 

K_W08,  
K_U07, K_U09,  
K_K01, K_K02 
S1_W03 
S1_U02 
S1_K01 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Zajęcia mają na celu przeprowadzenie szczegółowej analizy roli mediów we współczesnym mieście. Badaniom 
i dyskusji poddana zostanie poddana problematyka wpływu mediów na społeczność lokalną, z uwzględnieniem 
mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja), jak i tzw. ‘twardej’ infrastruktury mediów (ekrany miejskie, monitoring 
miejski, magazyny danych, smart urządzenia itd.). Media w przestrzeni miejskiej będą analizowane na wybranych 
przykładach zarówno w odniesieniu do studium przypadku miast polskich (Warszawa, Wrocław, Łódź, Gdańsk) 
oraz światowych metropolii (Singapur, Tokio, Nowy Jork, Londyn, Madryt). Szczegółowej analizie zostanie poddana 
także koncepcja smart city, zarówno w odniesieniu do strategii współczesnych miast, jak i praktyki komunikacji opartej 
na algorytmach i bazach danych. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Esej (Zaliczenie na ocenę) 

Antropologia mediów i dzieje 
mediatyzacji* 

 18       18 3 K_W02, K_W04,  
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 
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K_U02, K_U03, 
K_U08 
K_K01, K_K03 
S1_W01,  
S1_U03,  
S1_K01 

Treści programowe 

Wykład ma na celu zapoznanie oraz interpretacyjne pogłębienie wybranych zagadnień z antropologii mediów oraz 
dziejów mediatyzacji, ujętych w konteksty z obszaru teorii kultury oraz komunikologii. Znajdą się wśród nich 
następujące problemy: 
- mediatyzacja jako problem epistemologiczny, 
- komunikacyjne znaczenie różnicy kulturowej (oralność versus piśmienność), 
- dzieje pisma oraz społeczne i polityczne konsekwencje wynalazku alfabetu, 
- poznawcze problemy odbiorców mediów wizualnych i audiowizualnych w epoce kryzysu tradycyjnej władzy wzroku, 
- architektoniczne i artystyczne mediatyzacje idei oraz reprezentacje władzy, 
- różne ujęcia społecznych konsekwencji zmian technicznych mediów dla komunikacji społecznej i kultury 
(„mediamorfozy”, elementy determinizmu technologicznego), 
- wikinomia, netokracja, kultura uczestnictwa – medialne podstawy i poznawcze konsekwencje, 
- homo videns, homo communicans, homo algoritmicus – wzorce współczesnego humanizmu? 
- problemy podmiotowości i tożsamości w relacji do mediów. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny, Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Analiza medialnych dyskursów 
kulturowych - analiza 
przypadku* 

 18       18 3 

K_W02, K_W05, 
K_W07, K_W11 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U08, 
K_U09 
K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K05 
S1_W01,  
S1_U01,  
S1_K01 

nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 

Treści programowe 
Wykład poświęcony jest wybranym przykładom dyskursu medialnego wokół problemów kultury. Zajęcia zaczynają się 
od wyjaśnienia podstawowych pojęć z zakresu analizy dyskursu (pojęcie dyskursu, metody analizy, kultura jako pole 
kontrowersji) po czym studenci przechodzą do omawiania szczegółowych zagadnień (analiza przypadku). 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Inne (praca pisemna) (Zaliczenie na ocenę) 
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Rynki medialne: globalne 
i paneuropejski* 

 18       18 3 

K_W03, K_W04, 
K_W11  
K_U02, K_U03, 
K_U08 
K_K01, K_K04 
S1_W03 
S1_U02 
S1_K02 

nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 

Treści programowe 

Przedmiot obejmuje bardzo szeroką dziedzinę wiedzy, dlatego też zostanie ograniczony do ukazania kluczowych 
elementów współczesnego globalnego ekosystemu mediów, który tworzą media (tradycyjne i tzw. nowe), 
przedsiębiorstwa medialne, reklamodawcy oraz podmioty regulujące (nadzorujące) media. Przedstawione zostaną 
efekty globalizacji mediów, które mają wpływ na kształtowanie rynków narodowych i ponadnardowych oraz oferty 
programowej (formaty, glokalizacja kanałów telewizyjnych). Problemy poszczególnych sektorów medialnych zostaną 
przedstawione z perspektywy globalnej oraz paneuropejskiej, z elementami analizy porównawczej, która ma na celu 
ukazanie specyfiki sektorowej (np. prasa, media audiowizualne, nowe platformy) oraz problemów cross-sektorowych 
(np. koncentracja i pluralizm mediów, internetyzacja mediów, hybrydyzacja gatunkowa i kulturowa). 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Metody badań 
medioznawczych* 

18        18 3 

K_W11, K_W12,  
K_U07, K_U08,  
K_K02, K_K03, 
K_K05 
S1_W03 
S1_U02 
S1_K01 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
Zajęcia poświęcone przedstawieniu technik i metod badań medioznawczych; dotyczących analizy produkcji, recepcji 
i efektów oddziaływania mediów. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny (Egzamin) 

Moduł 
specjalizacyjny* 

Specjalizacja 
radiowa 

    36    36 6 

K_W02, K_W09,  
K_U04, K_U05  
K_K01, K_K04, 
K_K05 
S1_W01, S1_W02 
S1_U02, S1_U03 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Specjalizacja 
telewizyjna 

Specjalizacja 
prasowa 
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Specjalizacja: 
Edukacja 
medialna 

S1_K03 

Treści programowe 

Zajęcia mają charakter fakultatywny. Studenci, który wybiorą specjalizację telewizyjną lub radiową poznają najnowsze 
rozwiązania techniczne dotyczące realizacji programów telewizyjnych i radiowych. Studenci chcący doskonalić swój 
warsztat pisarski wybierają specjalizację prasową na której tworzą teksty z różnych gatunków dziennikarskich. 
Na specjalizacji analityk mediów studenci zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami badawczymi oraz 
z zastosowaniem różnych metod i technik badawczych. Wykładowcy z specjalizacji dziennikarstwo on-line zapoznają 
studentów między innymi z metodami konstrukcja stron w Sieci, multimediami czy komercją sieciową. Studenci 
na specjalizacji dziennikarstwo multimedialne dowiadują jak między innymi docierać do źródeł i gromadzić 
dokumentację, w jaki sposób selekcjonować informacje oraz przekształcać je w komentarze, recenzje, krótkie formy 
dokumentalne i reportaże. 
W ramach specjalizacji: Edukacja medialna realizowanej na studiach II stopnia studenci pogłębią swoje kompetencje 
dotyczące wpływu treści medialnych na procesy edukacyjne oraz na zagrożenia związane z nieumiejętnym 
korzystaniem z mediów (zjawiska związane z cyber bullingiem, mową nienawiści, technikami perswazyjnymi oraz 
fake news). Zajęcia oferowane w ramach specjalizacji mają też przygotowywać studentów do pracy pedagogicznej 
oraz nauczy przekładać treści medioznawcze na dydaktyczne – adekwatne do poziomu edukacji szkolnej. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

III przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Aspekty techniczne fotografii*  18       18 3 

K_W09 
K_U04 
K_K06 
S2_W05 
S2_U05,  
S2_K06 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
W ramach tych zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu techniki i technologii fotografii oraz podstaw cyfrowej 
obróbki obrazu. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

Fotografia dokumentalna*  18       18 3 

K_W01,  
K_U01 
K_K03 
S2_W03,  
S2_U01, S2_U03 

sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 
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S2_K03 

Treści programowe 

W czasie zajęć słuchacze poznają dokumentalne formy fotografii, sposoby realizacji projektów dokumentalnych 
i miejsca ich wykorzystania. Zostaną wprowadzeni w specyfikę tego gatunku jako wizualnego wsparcia dla nauk 
społecznych, jako formę fotografii opisującej rzeczywistość dla potrzeb publikacji prasowych i książkowych i jako 
dynamicznie rozwijającą się część sztuki współczesnej. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt, Inne (praca pisemna) (Zaliczenie na ocenę) 

Interpretacje fotografii*  18       18 4 

K_W01, K_W02 
K_U07, K_U08, 
K_U09 
K_K01, K_K02, 
K_K03,  
S2_W01, S2_W02, 
S2_W09 
S2_U02, S2_U06 
S2_K04 

sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 

Treści programowe 
Zajęcia przybliżają studentom proces interpretowania fotografii, a w konsekwencji przygotowanie materiałów 
analitycznych zarówno w formie artykułu naukowego, jak również prezentacji wyników obserwacji. Podczas zajęć 
zaprezentowane zostaną najważniejsze współczesne publikacje dotyczące analizy i krytyki fotografii. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

 Inne (praca pisemna) (Zaliczenie na ocenę) 

Fotograficzne zasoby 
internetowe* 

 18       18 3 

K_W01, K_W08 
K_U01, K_U03, 
K_U08 
K_K03, K_K05 
S2_W04, S2_W05 
S2_U04 
S2_K04 

sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 

Treści programowe 
Studenci zapoznają się z zasadami opisywania zdjęć w systemie IPTC oraz zasady budowania swoich archiwów. 
Poznają najważniejsze agencje fotograficzne informacyjne oraz ilustracyjne. Dowiadują się o internetowych 
sposobach wymiany zdjęć. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 
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Etyka fotografii*  18       18 4 

K_W10 
K_U03 
K_K03 
S2_W04 
S2_U02, S2_U04 
S2_K05, S2_K06 

sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 

Treści programowe 
W ramach zajęć przybliżone zostaną zagadnienia etyczne, w tym zapisanych i niepisanych kodeksów obowiązujących 
fotografów, fotoedytorów, dziennikarzy oraz wydawców w kontekście fotografii. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Esej. (Zaliczenie na ocenę) 

Fotografia współczesna* 18        18 4 

K_KW01, K_KW02 
K_KU03, K_KU08 
K_K01, K_K02, 
K_K03, 
S2_W01, S2_W02 
S2_U01, S2_U02 
S2_K04, S2_K06 

sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 

Treści programowe 
Na zajęciach studenci zapoznają się ze współczesnymi tendencjami fotografii dokumentalnej, artystycznej 
i zawodowej oraz opanowanie wiadomości decydujących o wartościach, wymowie i cechach indywidualnych obrazu 
fotograficznego. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

T, Inne (praca pisemna) (Zaliczenie na ocenę) 

* Przedmioty do wyboru 

Na specjalności dziennikarstwo  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 162 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 144 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  

Na specjalności dziennikarstwo  
Łączna liczba godzin zajęć: 624 



19 
 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Łączna liczba godzin zajęć: 678 
 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zajęcia fakultatywne 
w j.  angielskim* 

 18       18 5 

K_W08, K_W11 
K_U05, K_U06, 
K_U08 
K_K03 

nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 

Treści programowe 

Na zajęciach studenci mają możliwość ćwiczenia nad swobodą wypowiedzi, formułowaniem argumentów w dyskusji oraz 
rozwój zasobu słownictwa w j. angielskim. 
Studenci mają do wyboru kilka przedmiotów z których wybierają jeden. Ich tematyka koncentruje się na roli informacji 
w społeczeństwie w kontekście technologii cyfrowych. 
Poruszane są między innymi takie tematy jak: 
- rola dziennikarstwa i dziennikarzy 
- trendy i przewidywania rozwoju mediów i technologii medialnych 
- internet jako sfera publiczna 
- problem fake news 
- aktywizm w dobie mediów społecznościowych 
- problemy z prywatnością i bezpieczeństwem w mediach społecznościowych 
- podział cyfrowy a nierówności społeczne. 
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Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Seminarium magisterskie*   18      18 4 

K_W07,  
K_U06, K_U05, 
K_U07 
K_K02 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Poziom zaawansowania pracy magisterskiej na poziomie minimum 60% (Zaliczenie) 

Przedmiot ogólnouniwersytecki 
z obszaru nauk humanistycznych 

        
15 
(minimu
m) 

3   

Treści programowe  Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku studiów 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 

Teorie komunikowania 
masowego* 

18        18 3 

K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05,  
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U07, 
K_U08,  
K_K01, K_K02, 
K_K03 
S1_W01 
S1_U03 
S1_K03 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
W ramach zajęć zostanie usystematyzowana wiedza studentów o teorii komunikowania masowego. W tym obszarze 
wiedzy nowe zjawiska w sferze mediów wywołują konieczność weryfikacji i uzupełnień najbardziej nośnych koncepcji. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test (Egzamin) 

Etykieta językowa* 18        18 3 K_W01, K_W02,  językoznawstwo 
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K_U02, K_U05,  
K_K03 
S1_W03 
S1_U01, 
S1_U03 
S1_K03 

Treści programowe 
Na zajęciach przedstawione zostaną wszystkie funkcje grzecznościowych wyrażeń języka w aspekcie skuteczności 
komunikacyjnej. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny, (Egzamin) 

Stylistyka praktyczna*    18     18 3 

K_W07,  
K_U05,  
K_K01, K_K03 
S1_W01 
S1_U03 
S1_K03 

językoznawstwo 

Treści programowe 
Studenci uczą się pisać teksty w różnych odmianach stylowych, uwzględniając poszczególne gatunki dziennikarskie. 
Uczą się również oceny przydatności środków językowych ze względu na cel wypowiedzi. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Test, Esej (Zaliczenie na ocenę) 

Pragmatyka językowa* 18        18 3 

K_W07,  
K_U05,  
K_K01, K_K03, 
S1_W01 
S1_U03 
S1_K01 

językoznawstwo 

Treści programowe 

W ramach przedmiotu omawiana jest teoria aktów mowy oraz mechanizmy kodowania i odkodowywania sensów 
ukrytych. Ponieważ przedmiot ma także charakter wyrównawczy dla magistrantów, którzy nie mają przygotowania 
językoznawczego, omawiane są także podstawowe zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem języka, a także 
jego kulturą i poprawnością wypowiedzi dziennikarskich. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Egzamin pisemny (Zaliczenie na ocenę) 

Moduł 
specjalizacyjny* 

Specjalizacja 
radiowa 

    36    36 6 

K_W02, K_W09,  
K_U04, K_U05  
K_K01, K_K04, 
K_K05 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach Specjalizacja 

telewizyjna 
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Specjalizacja 
prasa 

S1_W01, 
S1_W02 
S1_U02, 
S1_U03 
S1_K03 

Specjalizacja: 
Edukacja 
medialna 

Treści programowe 

Zajęcia mają charakter fakultatywny. Studenci, który wybiorą specjalizację telewizyjną lub radiową poznają najnowsze 
rozwiązania techniczne dotyczące realizacji programów telewizyjnych i radiowych. Studenci chcący doskonalić swój 
warsztat pisarski wybierają specjalizację prasową na której tworzą teksty z różnych gatunków dziennikarskich. 
Na specjalizacji analityk mediów studenci zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami badawczymi oraz 
z zastosowaniem różnych metod i technik badawczych. Wykładowcy z specjalizacji dziennikarstwo on-line zapoznają 
studentów między innymi z metodami konstrukcja stron w Sieci, multimediami czy komercją sieciową. Studenci 
na specjalizacji dziennikarstwo multimedialne dowiadują jak między innymi docierać do źródeł i gromadzić 
dokumentację, w jaki sposób selekcjonować informacje oraz przekształcać je w komentarze, recenzje, krótkie formy 
dokumentalne i reportaże. 
W ramach specjalizacji: Edukacja medialna realizowanej na studiach II stopnia studenci pogłębią swoje kompetencje 
dotyczące wpływu treści medialnych na procesy edukacyjne oraz na zagrożenia związane z nieumiejętnym korzystaniem 
z mediów (zjawiska związane z cyber bullingiem, mową nienawiści, technikami perswazyjnymi oraz fake news). Zajęcia 
oferowane w ramach specjalizacji mają też przygotowywać studentów do pracy pedagogicznej oraz nauczy przekładać 
treści medioznawcze na dydaktyczne – adekwatne do poziomu edukacji szkolnej. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

III przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Fotografia i nowe media*     18    18 3 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W10,  
K_U03, K_U04, 
K_U08 
K_K01, K_K02 
S2_W02, 
S2_W04, 
S2_W09,  
S2_U01, 
S2_U03, 
S2_U04, 
S2_U05, 
S2_U06 
S2_K01, S2_K06 

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 
sztuki 
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Treści programowe 

Rozwój mediów elektronicznych i postęp technologiczny otworzyły przed fotografami nowe możliwości. Zajęcia 
„Fotografia i nowe media” mają za zadanie przedstawienie studentom metod realizacji prasowych form wideo takich jaki: 
wywiad, relacja, reportaż. Omówione zostaną techniczne aspekty takie jak: oświetlenie, dźwięk, obraz, montaż. 
Analizowane również będą tematy takie jak: wybór tematu, wybór bohatera, dokumentacja, narracja. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

Językowe warsztaty - fotografia i 
tekst* 

    18    18 3 

K_W02, K_W07 
K_U04 
K_K01, K_K02 
S2_W06 
S2_U01, 
S2_U04 
S2_K03 

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 
sztuki 

Treści programowe 
Nauka konstruowania i pisania reportażu towarzyszącemu fotoreportażowi, rozwijanie i utrwalanie umiejętności w pracy 
nad tekstem i słowem pisanym, w poprawnym stosowaniu zasad pisowni i redagowaniu. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

Fotografia prasowa cz. I*     36    36 3 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 
S2_W03, 
S2_W04, 
S2_W07 
S2_U01, 
S2_U04, 
S2_U05 
S2_K01, 
S2_K05, S2_K06 

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 
sztuki 

Treści programowe 
Na zajęciach studenci poprzez ćwiczenia praktyczne zdobywają umiejętności zawodu fotoreportera, począwszy od 
fotografa newsowego po wszechstronnego fotografa reportażystę, pracownika agencji fotograficznej i archiwizatora 
zdjęć. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Fotografia studyjna cz. I*     36    36 3 
K_W09, K_W12 
K_U04,  

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 
sztuki 
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K_K02 K_K03, 
K_K04 
S2_W03, 
S2_W05 
S2_U01, 
S2_U02, 
S2_U03, 
S2_U04, 
S2_U05, 
S2_U06 
S2_K01, S2_K06 

Treści programowe 
Na zajęciach studenci zdobędą umiejętność posługiwania się studyjnym sprzętem fotograficznym i kształtowania 
oświetlenia i innych elementów obrazu w typowych dla fotografii studyjnej zadaniach zawodowych. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt  (Zaliczenie na ocenę) 

DTP cz. I*     18    18 3 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 K_K03, 
K_K04  
S2_W03, 
S2_W05, 
S2_W07 
S2_U03, 
S2_U04 
S2_K02, S2_K03 

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 
sztuki 

Treści programowe 
W ramach zajęć studenci przygotowywanie są do podstawowej pracy w zakresie procesów przygotowania obrazu 
cyfrowego do publikacji. Zaznajomienie z procedurami i podstawową terminologią fachową wraz z nabyciem umiejętności 
praktycznych koniecznych do podjęcia profesjonalnych działań w obrębie DTP. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Fotoedycja cz. I*     18    18 3 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 
S2_W02, 
S2_W03, 
S2_W05, 

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 
sztuki 
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S2_W06, 
S2_W07 
S2_U03, 
S2_U04, 
S2_U05 
S2_K03, S2_K04 

Treści programowe 
Ćwiczenia z fotoedycji będą skoncentrowane na nauce świadomej, technicznej i poprawnej edycji zdjęć własnych oraz 
zdjęć zewnętrznych autorów. Teoria oraz praktyka mogą być wykorzystane przez studentów w pracy fotoedytora, 
kuratora wystawy czy wydawcy albumów lub książek. 

Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

* Przedmioty do wyboru 

Na specjalności dziennikarstwo  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 159 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 195 
 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  

Na specjalności dziennikarstwo  
Łączna liczba godzin zajęć: 624 
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Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Łączna liczba godzin zajęć: 678 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmiot 
W

y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka medialna 18        18 2 

K_W02, K_W03,  
K_U02, K_U03, 
K_U07, K_U08 
K_K04 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 

Przedmiot obejmuje informacje dotyczące polityk medialnych (strategii, regulacji prawnych oraz dokumentów tzw. 
miękkiego prawa), obowiązujące na różnych poziomach ( globalnym, regionalnym i narodowym/krajowym), 
prowadzonych i wytworzonych przez ważne organizacja międzynarodowe, rządy oraz organizacje branżowe, 
stowarzyszenia dziennikarskie i tzw. trzeci sektor. W szczególności zostaną zaprezentowane zostaną kluczowe 
koncepcje paneuropejskiej polityki medialnej prowadzonej przez Radę Europy i Unię Europejską, w obszarach wolności 
słowa, pluralizmu mediów, koncentracji własnościowej, mediów publicznych, ochrony produkcji europejskiej, zwalczania 
mowy nienawiści i fałszywych wiadomości, relacji mediów z polityką oraz standardów dziennikarskich. Omawiana będzie 
także praktyka wyznaczania priorytetów strategii medialnych w procesach kształtowania polityk na przykładach krajowych 
rozwiązań z krajów RE i UE. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test (Zaliczenie na ocenę) 
 

Seminarium magisterskie*     18    18 6 

K_W07,  
K_U06, K_U05, 
K_U07 
K_K02 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór 
właściwych narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
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Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Przygotowanie finalnej wersji pracy magisterskiej, która przeszła weryfikacje antyplagiatową przez system JSA 
(Zaliczenie) 

Praktyki studenckie         320 12 
K_W01, K_W05 
K_U01, K_U05 
K_K01, K_K04 

nauki o komunikacji społecznej i 
mediach 

Treści programowe 

TREŚCI PROGRAMOWE: 
Praktyki studenckie praktyczne przygotowują studentkę/studenta do wymagań współczesnego rynku mediów. Poprzez 
rozwijanie umiejętności warsztatowych związanych z konkretnymi rodzajami mediów (prasa, radio, telewizja, internet) 
oraz różnorodnymi gatunkami i formami dziennikarskimi. Nie mniej istotnym elementem jest także poszerzenie 
kompetencji studentów z zakresu umiejętności autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. Praktyki zawodowe odbywać 
się będą w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, 
stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz zaplecza medialnego takich jako koncerny medialne, agencje 
reklamowe, firmy PR. 
 
FORMA PRAKTYK: 
Praktyki zawodowe na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo mogą mieć formę: 

1. praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych, 
2. pracy zawodowej, 
3. praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.     

 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYK: 

1. Praktyki zawodowe na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo stanowią integralną część kształcenia, spójną 

z planem studiów i programem kształcenia z uwzględnieniem efektów kształcenia i podlegają zaliczeniu 

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zasadach odbywania praktyk zawodowych na Wydziale 

Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.  Praktyki zawodowe należą do grupy przedmiotów obowiązkowych, 

a ich zaliczenie w wymaganym terminie oznacza uzyskanie określonej liczby punktów zgodnie z systemem 

punktacji ECTS przyjętym dla oceny indywidualnych dokonań studenta. Wśród efektów kształcenia wymienia się: 

2. Posiadanie ugruntowanej wiedzy na temat zakresów i efektów oddziaływania mediów masowych na poszczególne 

grupy odbiorców w ramach szerokich (krajowych oraz międzynarodowych) audytoriów, struktur społecznych, 

politycznych, ekonomicznych i kulturalnych. 

3. Umiejętność diagnozowania wielowymiarowych zjawisk i procesów zmediatyzowanej rzeczywistości 

współczesnych systemów politycznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz zajmowania stanowisk, podlegających 

kryteriom rzetelności i uczciwości, względem różnych perspektyw teoretycznych i badawczych. 
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4. Umiejętność krytycznego odbieranych treści oraz poddawania konstruktywnej krytyce działania innych osób. 

5. Odbywanie praktyki w formie pracy zawodowej wymaga zgody opiekuna praktyk zawodowych na kierunku 

Dziennikarstwo i medioznawstwo, który zobowiązany jest zweryfikować czy zakres działalności podmiotu, 

w którym pracuje student/studentka oraz zakres obowiązków pracowniczych studenta/studentki zapewnia 

możliwość osiągnięcia efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk oraz czy pracodawca gotowy jest udzielić 

informacji niezbędnych do oceny stopnia osiągnięcia przez studenta/studentkę efektów uczenia się 

zdefiniowanych dla praktyk zawodowych.    

6. Praktyki powinny odbywać się w instytucjach gwarantujących realizację programu praktyk. Do tych instytucji 

należą przede wszystkim: publiczne i niepubliczne instytucje związane z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje 

telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe), koncerny medialne, drukarnie, wydawnictwa, 

firmy PR-owe, agencje reklamowe, biura prasowe jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Miasta, Urząd 

Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki), biura prasowe organów władzy 

państwowej, organizacji pozarządowych i instytucji kultury (teatry, opera, muzea). 

7. Oprócz wymienionych, przykładowych instytucji studentka/t ma możliwość realizacji praktyki w innym niż 

wskazane miejsca. Wówczas konsultuje swój wybór z opiekunem praktyk z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji 

i Bibliologii UW i po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji może rozpocząć praktykę. 

8. Studentka/student jest zobowiązana/ny do odbycia zawodowej praktyki ciągłej w ciągu 2 lat studiów drugiego 

stopnia, w systemie niestacjonarnym. Oznacza to, że całą lub część praktyki można odbyć już na I roku studiów. 

Ostatecznym terminem rozliczenia praktyki ciągłej jest IV semestr studiów drugiego stopnia. 

9. Rozliczenie praktyki ciągłej jest warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej. 

10. Studentka/student, jest zobowiązana/y nie późnej niż miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, przedłożyć 

opiekunowi praktyki samodzielnie wypełnione skierowanie na praktyki w celu uzyskania akceptacji i podpisu.  

11. Rozliczenie praktyk następuje w IV semestrze studiów drugiego stopnia, nie później niż miesiąc przez obroną 

pracy dyplomowej. Oznacza to, iż studentka/t musi przedłożyć opiekunowi praktyk z Wydziału Dziennikarstwa, 

Informacji i Bibliologii UW wypełniony komplet dokumentów nie później niż do 15 sierpnia. 

12. Wymiar praktyk zawodowych określa program studiów. Studenci są zobowiązani do zrealizowania: 

13. 360 godzin – w przypadku studiów drugiego stopnia, w systemie niestacjonarnym. 

14. Praktyki realizowane są w ciągu roku, bądź w terminach poza rokiem akademickim (lipiec, sierpień, wrzesień), 

zgodnie z programem kształcenia, programem studiów, w tym planem studiów i siatką godzin danego kierunku 

bądź specjalności, zgodnie z zapisami w sylabusie. 

15. Podczas trwania praktyki studentka/t powinna/en wykazać się zdolnością samodzielnego, krytycznego myślenia, 

analizowania zjawisk oraz procesów dotyczących szeroko pojętej branży medialnej.   
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16. Praktyka może być realizowana w całości w jednej instytucji lub podzielona na kilka części w różnych placówkach. 

17. Praktyki można odbywać u wielu organizatorów praktyk. W celu zaliczenia praktyk odbywanych u różnych 

organizatorów praktyk sumuje się wymiar godzinowy praktyk odbytych u wszystkich organizatorów praktyk. 

18. Decyzję o zmianach w zakresie terminu czy sposobu organizacji odbywania praktyk, podejmuje opiekun praktyk 

zawodowych. 

19. Praktyka zawodowa zaliczana jest na ocenę przez opiekuna praktyk zawodowych. Podstawą do wystawienia 
oceny z praktyki odbytej w jednostce UW lub w podmiocie zewnętrznym (także z praktyki odbytej w formie pracy 
zawodowej) jest zaświadczenie o przebiegu praktyk i osiągniętych efektach uczenia się wystawione przez 
podmiot przyjmujący studenta na praktyki, opinia o wykonywaniu obowiązków służbowych wystawiona przez 
przełożonego oraz ankieta ewaluacyjna o przebiegu praktyk i osiągniętych efektach uczenia się wypełniona 
przez studenta.  

20. Studentka/student ma obowiązek zaliczyć praktyki (lub uzyskać zgodę na uznanie praktyk za odbyte) w terminie 

wskazanym w planie studiów, jednak nie później niż  miesiąc przed obroną pracy dyplomowej. 

21. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyk jest dokonanie przez opiekuna praktyk zawodowych wpisu do USOSa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaświadczenie o przebiegu praktyk, opinia o wykonywaniu obowiązków służbowych, ankieta (auto)ewaluacyjna 
o przebiegu praktyk (Zaliczenie na ocenę) 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności dziennikarstwo 

Językowe warsztaty 
dziennikarskie* 

    18    18 2 

K_W07 
K_U05, 
K_K01, K_K03 
S1_W01 
S1_U01, S1_U03 
S1_K01 

językoznawstwo 

Treści programowe 

Przedmiot obejmuje zajęcia warsztatowe dotyczące różnych zagadnień związanych 
z funkcjonowaniem języka w mediach, a także jego przemianami wywoływanymi jego w nich obecnością. Ćwiczenia 
i testy realizowane podczas kursu odnoszą się do następujących płaszczyzn analizy lingwistycznej tekstów 
dziennikarskich: fonetycznej i prozodycznej, leksykalnej, gramatycznej i składniowej – w ujęciu pragmatycznym. 
Warsztaty mają na celu doskonalenie umiejętności tworzenia przekazów medialnych (mówionych i pisanych), 
z zachowaniem poprawności językowej, spójności stylistycznej oraz logiczności wypowiedzi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Podstawy marketingu 
i reklamy* 

18   18     36 4 
K_W02, K_W04, 
K_W05, K_W10,  

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 
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K_U01, K_U02, 
K_U08,  
K_K01, K_K02, 
K_K05 
S1_W01 
S1_U02 
S1_K01 

Treści programowe 

Główne pojęcia marketingu. Pięć koncepcji marketingowych według Ph. Kotlera. Części składowe marketingu. 
Strategiczne planowanie marketingowe. Marketing mix, promotion mix. Misja, wizja, marka, cele biznesowe. Budowa 
i zarządzanie marką. Zachowania konsumenckie. Techniki perswazyjne stosowane w reklamie. Język reklamy. 
Komunikat reklamowy.  Koncepcje i formy przekazu reklamowego. Ogólne determinanty skuteczności reklamy. Strategie 
reklamowe. Planowanie i realizacja kampanii reklamowej.  ATL i BTL. Reklama w procesie komunikacyjnym . Wady 
i zalety mediów reklamowych. Badanie reklamy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

W – Egzamin pisemny  (egzamin) 
Ć – Test, (zaliczenie) 

Seminarium warsztatowe*     18    18 4 

K_W07, K_W09 
K_U05, K_U08 
K_K01 
S1_W02 
S1_U03 

nauki o komunikacji społecznej 
i mediach 

Treści programowe 
Studenci w każdym roku akademickim mają do wyboru różne zajęcia o charakterze warsztatowym . Trenują na nich swoje 
umiejętności z redagowania tekstów prasowych, emisji głosu, pisania tekstów dziennikarskich oraz pobudzające myślenie 
kreatywne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, Esej, (Zaliczenie na ocenę) 

III przedmioty właściwe dla danej specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Fotografia prasowa cz. II*     36    36 3 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 
S2_W03, S2_W04, 
S2_W07 
S2_U01, S2_U04, 
S2_U05 
S2_K01, S2_K05, 
S2_K06 

sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 
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Treści programowe 
Drugi semestr nauczania to realizacja zdjęć w miejscach, w których obowiązują fotoreporterów specjalne zasady 
fotografowania (teatr, sąd, konferencja prasowa etc.). Analizowane są również najważniejsze nurty fotografii 
dokumentalnej na przykładzie wybranych autorów i reportaże. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

Fotografia studyjna cz. II*     36    36 3 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 K_K03, 
K_K04 
S2_W03, S2_W05 
S2_U01, S2_U02, 
S2_U03, S2_U04, 
S2_U05, S2_U06 
S2_K01, S2_K06 

sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 

Treści programowe 
Na zajęciach studenci realizują jeden obszerny projekt w postaci 12 zdjęciowego kalendarza na wybrany przez słuchacza 
temat na profesjonalnym poziomie nadającym się do druku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

DTP cz. II*     18    18 2 

K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 K_K03, 
K_K04 
S2_W03, S2_W05, 
S2_W07 
S2_U03, S2_U04 
S2_K02, S2_K03 

sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 

Treści programowe 
W ramach zajęć studenci przygotowywanie są do zawansowanej pracy w zakresie procesów przygotowania obrazu 
cyfrowego do publikacji. Zaznajomienie z procedurami i fachową terminologią fachową wraz z nabyciem umiejętności 
praktycznych koniecznych do podjęcia profesjonalnych działań w obrębie DTP.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt (Zaliczenie na ocenę) 

Fotoedycja cz. II*     18    18 2 
K_W09, K_W12 
K_U04,  
K_K02 

sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 
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S2_W02, 
S2_W03, 
S2_W05, 
S2_W06, 
S2_W07 
S2_U03, 
S2_U04, 
S2_U05 
S2_K03, S2_K04 

Treści programowe 
Ćwiczenia z fotoedycji będą skoncentrowane na nauce świadomej, technicznej i poprawnej edycji zdjęć własnych oraz 
zdjęć zewnętrznych autorów. Teoria oraz praktyka mogą być wykorzystane przez studentów w pracy fotoedytora, kuratora 
wystawy czy wydawcy albumów lub książek. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt. (Zaliczenie na ocenę) 

* Przedmioty do wyboru  

Na specjalności dziennikarstwo  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 108 
 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 144 
 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  

Na specjalności dziennikarstwo  
Łączna liczba godzin zajęć: 624 
 

Na specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Łączna liczba godzin zajęć: 678 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano kierunek 
studiów.  

 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 

Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk humanistycznych językoznawstwo 4% 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych informatyka techniczna i telekomunikacja 2% 

Dziedzina nauk społecznych nauki o komunikacji społecznej i mediach 72% 

Dziedzina sztuki 
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 

sztuki 
16% 

”. 
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Załącznik nr 51 
do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

„Załącznik nr 32 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

filologia iberyjska 

nazwa kierunku filologia iberyjska 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / języku 
wykładowym 

Iberian and Latin American Studies 

język wykładowy 
 

polski (w języku hiszpańskim są prowadzone przedmioty 
kierunkowe dla specjalności hiszpańskiej i latynoamerykańskiej; 
w języku portugalskim są prowadzone przedmioty kierunkowe 

dla specjalności portugalskiej i brazylijskiej) 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom (nazwa kwalifikacji 
w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

80 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 
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STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO ZAWODU NAUCZYCIELA 

pierwszego 
przedmiotu: 

język hiszpański lub język portugalski w 
szkole: 

podstawowej i ponadpodstawowej 

 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistycze Literaturoznawstwo 51% Literaturoznawstwo 

Nauki humanistycze Językoznawstwo 20% 

Nauki humanistycze Historia 19% 

Nauki humanistycze Nauki o kulturze i religii 10% 

Razem: - 100% 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego 
kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności 
profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na 
poziomie rozszerzonym 

P7S_WG 

K_W02 powiązania filologii iberyjskiej z innymi dziedzinami nauk 
humanistycznych i społecznych 

P7S_WG 

K_W03 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej 
i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności 
intelektualnej 

P7S_WG,  

P7S_WK 

K_W04 zjawiska naukowe i kulturalne w krajach hiszpańskojęzycznych lub 
portugalskojęzycznych, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę 
o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego 
kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi  

P7S_WG  
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K_W05 terminologię, teorię i metodologię z zakresu  dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych 

P7S_WG  

K_W06 współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące 
wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiów iberystycznych 

P7S_WG  

K_W07 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną 
analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów hiszpańskiego lub 
portugalskiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, 
dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie 
i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie 
złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiów iberystycznych  

P7S_UW  

K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku 
i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne 
działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną 
karierą zawodową  

P7S_UU  

K_U03  wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia 
i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii 
fachowej  

P7S_UK  

K_U04  posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ 
według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego  

P7S_UW, P7S_UK  

K_U05  posługiwać się językiem hiszpańskim lub portugalskim na poziomie C2 
według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, tj. posiada 

P7S_UW 
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kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka hiszpańskiego, 
potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego 
i mówionego, posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi 
i kolokwializmami oraz posiada znajomość reguł pragmatyki komunikacji 
językowej. 

K_U06 porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik 
komunikacyjnych ze specjalistami w języku hiszpańskim lub 
portugalskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiów iberystycznych 

P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do: 

K_K01  współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role  P7S_KR  

K_K02  rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego 
zawodu  

P7S_KK  

K_K03 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę 
ciągłego doskonalenia się i rozwoju; 

P6S_KK 

K_K04 aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając 
z różnych form i mediów oraz potrafi pracować w zespole pełniąc różne 
role  

P6S_KR 

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 
studiów:  

Nazwa kierunku studiów: filologia iberyjska 
Nazwa specjalności: hiszpańska 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia 
się zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1K_W01 specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą 
jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię 
z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym 

K_W01 

S1K_W02 powiązania filologii iberyjskiej z innymi dziedzinami nauk humanistycznych 
i społecznych 

K_W02 

S1K_W03 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

K_W03 

S1K_W04 zjawiska naukowe i kulturalne w Hiszpanii, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę 
o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi 
dyskursami humanistycznymi  

K_W04 

S1K_W05 terminologię, teorię i metodologię z zakresu  dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiów iberystycznych 

K_W05 

S1K_W06 współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane obszary 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych 

K_W05 

S1K_W07 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości K_W07 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S1K_U01 wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów 
kultury i zjawisk społecznych Hiszpanii, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod 
i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, 
pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych  

K_U01 

S1K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać 
umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające 
do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową  

K_U02 

S1K_U03  wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów 
ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej  

K_U03 

S1K_U04  posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według 
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego  

K_U04 

S1K_U05  posługiwać się językiem hiszpańskim na poziomie C2 według Europejskiego systemu 
opisu kształcenia językowego, tj. posiada kompetencję językową czynną i bierną 
w zakresie języka hiszpańskiego, potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje 
tekstów języka pisanego i mówionego, posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi 
i kolokwializmami oraz posiada znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej. 

K_U05 

S1K_U06 porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik komunikacyjnych 
ze specjalistami w hiszpańskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiów iberystycznych 

K_U06 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do: 

S1K_K01  współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role  K_K01 

S1K_K02  rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu  K_K02 

S1K_K03 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego 
doskonalenia się i rozwoju; 

K_K03 

S1K_K04 aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form 
i mediów oraz potrafi pracować w zespole pełniąc różne role  

K_K04 

 
 

Nazwa kierunku studiów: filologia iberyjska 
Nazwa specjalności: latynoamerykańska 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia 
się zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2K_W01 specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą 
jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię 
z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym 

K_W01 

S2K_W02 powiązania filologii iberyjskiej z innymi dziedzinami nauk humanistycznych 
i społecznych 

K_W02 

S2K_W03 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

K_W03 
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S2K_W04 zjawiska naukowe i kulturalne w hiszpańskojęzycznych krajach Ameryki Łacińskiej, 
a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów 
z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi  

K_W04 

S2K_W05 terminologię, teorię i metodologię z zakresu  dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiów iberystycznych 

K_W05 

S2K_W06 współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane obszary 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych 

K_W06 

S2K_W07 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2K_U01 wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów 
kultury i zjawisk społecznych w hiszpańskojęzycznych krajach Ameryki Łacińskiej, 
syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, 
opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie 
złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych 
dla studiów iberystycznych  

K_U01 

S2K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać 
umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające 
do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową  

K_U02 

S2K_U03  wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów 
ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej  

K_U03 

S2K_U04  posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według 
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego  

K_U04 

S2K_U05  posługiwać się językiem hiszpańskim na poziomie C2 według Europejskiego systemu 
opisu kształcenia językowego, tj. posiada kompetencję językową czynną i bierną 
w zakresie języka hiszpańskiego, potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje 

K_U05 



10 

 

tekstów języka pisanego i mówionego, posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi 
i kolokwializmami oraz posiada znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej. 

S2K_U06 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik 
komunikacyjnych ze specjalistami w języku hiszpańskim w zakresie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych 

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2K_K01  współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role  K_K01 

S2K_K02  rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu  K_K02 

S2K_K03 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego 
doskonalenia się i rozwoju; 

K_K03 

S2K_K04 aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form 
i mediów oraz potrafi pracować w zespole pełniąc różne role  

K_K04 
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Nazwa kierunku studiów: filologia iberyjska 
Nazwa specjalności: portugalska 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia 
się zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3K_W01 specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą 
jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię 
z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym 

K_W01 

S3K_W02 powiązania filologii iberyjskiej z innymi dziedzinami nauk humanistycznych 
i społecznych 

K_W02 

S3K_W03 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

K_W03 

S3K_W04 zjawiska naukowe i kulturalne w Portugalii , a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę 
o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi 
dyskursami humanistycznymi  

K_W04 

S3K_W05 terminologię, teorię i metodologię z zakresu  dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiów iberystycznych 

K_W05 

S3K_W06 współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane obszary 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych 

K_W06 

S3K_W07 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości K_W07 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S3K_U01 wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów 
kultury i zjawisk społecznych w Portugalii, syntezę różnych idei i poglądów, dobór 
metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, 
pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych  

K_U01 

S3K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać 
umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające 
do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową  

K_U02 

S3K_U03  wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów 
ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej  

K_U03 

S3K_U04  posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według 
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego  

K_U04 

S3K_U05  posługiwać się językiem portugalskim na poziomie C2 według Europejskiego systemu 
opisu kształcenia językowego, tj. posiada kompetencję językową czynną i bierną 
w zakresie języka hiszpańskiego, potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje 
tekstów języka pisanego i mówionego, posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi 
i kolokwializmami oraz posiada znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej. 

K_U05 

S3K_U06 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik 
komunikacyjnych ze specjalistami w języku portugalskim w zakresie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych 

K_U06 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3K_K01  współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role  K_K01 

S3K_K02  rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu  K_K02 

S3K_K03 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego 
doskonalenia się i rozwoju; 

K_K03 

S3K_K04 aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form 
i mediów oraz potrafi pracować w zespole pełniąc różne role  

K_K04 

 

Nazwa kierunku studiów: filologia iberyjska 
Nazwa specjalności: brazylijska 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia 
się zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4K_W01 specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą 
jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię 
z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym 

K_W01 

S4K_W02 powiązania filologii iberyjskiej z innymi dziedzinami nauk humanistycznych 
i społecznych 

K_W02 

S4K_W03 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

K_W03 
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S4K_W04 zjawiska naukowe i kulturalne w Brazylii , a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę 
o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi 
dyskursami humanistycznymi  

K_W04 

S4K_W05 terminologię, teorię i metodologię z zakresu  dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiów iberystycznych 

K_W05 

S4K_W06 współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane obszary 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych 

K_W06 

S4K_W07 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4K_U01 wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów 
kultury i zjawisk społecznych w Brazylii, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod 
i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, 
pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych  

K_U01 

S4K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać 
umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające 
do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową  

K_U02 

S4K_U03  wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów 
ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej  

K_U03 

S4K_U04  posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według 
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego  

K_U04 

S4K_U05  posługiwać się językiem portugalskim na poziomie C2 według Europejskiego systemu 
opisu kształcenia językowego, tj. posiada kompetencję językową czynną i bierną 
w zakresie języka hiszpańskiego, potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje 
tekstów języka pisanego i mówionego, posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi 
i kolokwializmami oraz posiada znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej. 

K_U05 
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S4K_U06 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik 
komunikacyjnych ze specjalistami w języku portugalskim w zakresie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych 

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4K_K01  współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role  K_K01 

S4K_K02  rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu  K_K02 

S4K_K03 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego 
doskonalenia się i rozwoju 

K_K03 

S4K_K04 aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form 
i mediów oraz potrafi pracować w zespole pełniąc różne role  

K_K04 

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 
 
 
 
 
 
 
 
SPECJALNOŚĆ DODATKOWA, FAKULTATYWNA PRZYGOTOWUJĄCA DO ZAWODU NAUCZYCIELA   
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Przygotowanie do zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego odbywa się w ramach dodatkowej, fakultatywnej specjalności. 

Specjalność ta jest specjalnością opcjonalną, realizowaną poza podstawowym programem kształcenia na studiach I i II stopnia. 

Kształcenie przygotowujące do nauczania: pierwszego przedmiotu: języka hiszpańskiego lub języka portugalskiego, nauczanego w szkole: 
podstawowej (kl. IV-VIII) i ponadpodstawowej. 
 

Uwaga! Kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela na kierunku filologia iberyjska jest kontynuacją kształcenia rozpoczętego na drugim 

bądź trzecim roku studiów pierwszego stopnia na kierunku: iberystyka: hispanistyka oraz na trzecim roku studiów pierwszego stopnia 

na kierunkach:  iberystyka: portugalistyka, hispanistyka stosowana.   

 
Efekty uczenia się osiągane w ramach dodatkowej specjalności przygotowującej do zawodu nauczyciela.  
 

          Lp.  
Efekty uczenia się 

 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

1. treści nauczania języka hiszpańskiego lub portugalskiego i typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem; 

2. metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym zasobów internetowych, wspomagających nauczanie 

języka hiszpańskiego lub portugalskiego oraz prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych 

uczniów. 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

1. obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz 

proponować rozwiązania problemów; 

2. rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny rozwój 

uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym; 

3. projektować i realizować programy nauczania języka hiszpańskiego lub portugalskiego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb 

edukacyjnych uczniów; 

4. projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne w zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych 

skierowanych do uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli; 

5. podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać treści nauczania, 

zadania i formy pracy w ramach samokształcenia oraz promować osiągnięcia uczniów; 

6. rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów; 

7. skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych uczniów; 

8. wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem; 

9. monitorować postępy uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym szkoły; 

10. odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną ucznia, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku; 

11. skutecznie realizować działania wspomagające uczniów w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji edukacyjnych 

i zawodowych; 

12. poprawnie posługiwać się nauczanym językiem i poprawnie oraz adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią 

przedmiotu; 

13. udzielać pierwszej pomocy; 
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14. samodzielne rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii. 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

1. posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego 

człowieka; 

2. budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym 

rodzicami lub opiekunami ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej; 

3. porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania 

konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią; 

4. podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w edukacji włączającej; 

5. rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska; 

6. projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty oraz stymulowania poprawy jakości pracy 

tych instytucji; 

7. pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub 

opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej. 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 
 

SPECJALNOŚĆ HISZPAŃSKA 
 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH 
W JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 S1K_W01, S1K_W05, 
S1K_W06, S1K_U02, 
S1K_U03, S1K_U05, 
S1K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu 
dyscypliny wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 
 



20 

 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     30 5 Zależne od wybranych 
zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, 

K_W04, K_W05, K_W06, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_K01 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  
Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 
 

WYPOWIEDŻ USTNA 
W JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 S1K_W01, S1K_W05, 
S1K_W06, S1K_U02, 
S1K_U03, S1K_U05, 
S1K_K01 

 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu 
wystąpień ustnych. Studenci nabywają umiejętności z dziedziny wypowiedzi i prezentacji ustnych na tematy merytoryczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 
 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

BADANIA NAD 
LITERATURĄ 
HISZPAŃSKĄ - 
TEKST I KONTEKST 
cz. I 

 30       30 3 S1K_W01, S1K_W02, 

S1K_W03, S1K_W04, 

S1K_W05, S1K_W06, 

S1K_U01, S1K_U02, 

S1K_U03, S1K_K01 

Literaturoznawstwo 
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Treści programowe  

Do kluczowych efektów uczenia należą: uzyskanie pogłębionej  wiedzy z zakresu literatury hiszpańskiej i jej specyfiki na tle literatury 
światowej oraz umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego z zakresu literatury 
hiszpańskiej. Celem kursu jest pogłębienie  kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterackich studentów, dotyczących 
literatury hiszpańskiej oraz metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu literackiego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 
 

JĘZYKOZNAWSTWO 
HISZPAŃSKIE cz. I 

 30       30 3 S1K_W01, S1K_W02, 

S1K_W03, S1K_W04, 

S1K_W05, S1K_W06, 

S1K_U01, S1K_U02, 

S1K_U03, S1K_K01 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z fonetyka, składnią, morfologią i semantyką języka hiszpańskiego. Jest 
kontynuacja wstępu do językoznawstwa i obejmuje główne zagadnienia języka hiszpańskiego na poziomie teoretycznym 
i praktycznym. Studenci mają pogłębić wiedzę na temat poszczególnych działów językoznawczych i najnowszych metod badań i 
analiz językowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 
 

WKŁAD MYŚLI 
IBERYJSKIEJ W 
ROZWÓJ BADAŃ 
NAD PRZEKŁADEM 
cz. I 

 30       30 3 S1K_W01, S1K_W02, 

S1K_W03, S1K_W04, 

S1K_W05, S1K_W06, 

S1K_U01, S1K_U02, 

S1K_U03, S1K_K01 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych prac autorów hiszpańskojęzycznych poświęconych rozważaniom nad przekładem, 
których omówienie stanowi punkt wyjścia do szerszej refleksji nad tłumaczeniami, zagadnieniem interdyscyplinarności w przekładzie, 
naturą i funkcją krytyki przekładowej oraz jej stosunków z teorią i praktyką translatorską. W trakcie zajęć studenci poznają historię 
sztuki tłumaczeniowej, od jej narodzin do dnia dzisiejszego. Szczególny nacisk położony zostanie na najważniejsze i najbardziej 
znaczące dla sztuki translatorskiej momenty, na sposób postrzegania tłumacza w poszczególnych okresach oraz na ukazanie wkładu 
myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

PROBLEMY 
SPOŁECZNO-
POLITYCZNE 
HISZPANII cz. I 

 30       30 3 S1K_W01, S1K_W02, 

S1K_W03, S1K_W04, 

S1K_W05, S1K_W06, 

S1K_U01, S1K_U02, 

S1K_U03, S1K_K01 

Historia 

Treści programowe  
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią polityczną Hiszpanii; ukazanie jej z perspektywy problemów narodowościowych 
na Półwyspie Iberyjskim oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych na kształtowanie się kultury politycznej 
Hiszpanii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

NAJNOWSZE 
BADANIA NAD 
DZIEJAMI, KULTURĄ 
I RELIGIĄ HISZPANII 
cz. I 

 30       30 3 S1K_W01, S1K_W02, 

S1K_W03, S1K_W04, 

S1K_W05, S1K_W06, 

S1K_U01, S1K_U02, 

S1K_U03, S1K_K01 

Nauki o kulturze i religii 

Treści programowe  
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi wynikami badań światowych nad dziejami i kulturą Hiszpanii (w tym dziejami 
Kościoła w tym kraju). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 
 

PROSEMINARIUM cz. 

I 

 

 30       30 3 Zależne od wybranego 
proseminarium. 
S1K_W01, S1K_W02, 

S1K_W03, S1K_W04, 

S1K_W05, S1K_W06, 

S1K_W07 S1K_U01, 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 
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S1K_U02, S1K_U03, 

S1K_K01 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Hiszpanii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 test, esej, projekt 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

  30      30 3 Zależne od wybranego 
seminarium. 
S1K_W01, S1K_W02, 

S1K_W03, S1K_W04, 

S1K_W05, S1K_W06, 

S1K_U01, S1K_U02, 

S1K_U03, S1K_U06 

S1K_K01, S1K_K02, 

S1K_K03, S1K_K04  

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności przez studentów w zakresie prowadzenia badań 
w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Hiszpanii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
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Specjalność dodatkowa, fakultatywna przygotowująca do zawodu nauczyciela  

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy  

Semestr kształcenia nauczycieli: trzeci  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Psychologia - 
warsztaty 
zintegrowane 

     30   30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

B.1.U1; B.1.U2; B.1.U3; 
B.1.U4; B.1.K1; B.1.K2 

Psychologia 

Treści programowe  

Celem zajęć odwołujących się do doświadczeń studentów z praktyk zawodowych jest rozpoznanie i ćwiczenie kompetencji, 
koniecznych do efektywnego podejmowania zadań nauczyciela, w tym m.in.: zapoznanie się i ćwiczenie praktycznego wykorzystania 
narzędzi komunikacyjnych w rzeczywistości szkolnej, rozpoznawanie i rozumienie procesów rozwojowych i emocjonalnych, oraz ich 
znaczenie dla pracy nauczyciela, poszerzenie świadomości swojego sposobu funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, 
wzbudzanie autorefleksyjności studentów specjalizacji nauczycielskich. Warsztaty zintegrowane z realizacją praktyk zawodowych 
poświęcone są następującym zagadnieniom: charakterystyka relacji nauczyciel – uczeń; wpływ procesów postrzegania społecznego 
na relacje nauczyciel – uczeń; zmiany rozwojowe okresu adolescencji; zadania nauczyciela jako osób wspierającej uczniów w okresie 
dorastania; rola nauczyciela jako kierownika grupy i style kierowania klasą; uczeń jako element systemu szkolnego i członek klasy 
jako grupy społecznej; charakterystyka relacji nauczyciele – rodzice; kompetencje konieczne do budowania porozumienia z rodzicami 
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i jego znaczenie w pracy nauczyciela dla procesu dydaktycznego i wychowawczego; komunikacja jedno- i dwustronna; cyrkularność 
komunikacji; bariery komunikacyjne; słuchanie jako celowa i świadoma aktywność; zachowania werbalne i niewerbalne facylitujące 
aktywne słuchanie; charakterystyka zachowań asertywnych i czynniki je facylitujące; udzielanie informacji zwrotnych; wpływ 
procesów intrapersonalnych na porozumienie i komunikację; komunikaty wspomagające motywację uczniów do nauki; 
rozpoznawanie konfliktów i sposoby konstruktywnego reagowania w szkolnych sytuacjach konfliktowych, współpraca z psychologiem 
szkolnym, PPP i innymi instytucjami, szczególnie w opiece nad uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych; identyfikacja 
czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu; identyfikacja czynników chroniących przed wypaleniem zawodowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena aktywności na zajęciach; Praca pisemna 

Pedagogika - 
warsztaty 
zintegrowane 

     30   30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

B.2.U1; B.2.U2; B.2.U3; 
B.2.U6; B.2.U7; B.2.K1; 
B.2.K2; B.2.K3; B.2.K4 

Pedagogika 

Treści programowe  

Celem zajęć zintegrowanych z realizacją praktyk zawodowych jest przygotowanie do dokonywania refleksji pedagogicznej w wyniku 
krytycznej analizy praktyki edukacyjnej z wykorzystaniem zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw wychowania i różnych 
aspektów pracy nauczyciela w szkole. W ramach kursu podjęte zostaną następujące zagadnienia: filozofia edukacyjna oraz przejawy 
ukrytego programu obecne w architekturze szkoły oraz aranżacji sal lekcyjnych i innych pomieszczeń; wykorzystywanie  dokumentów 
szkolnych w codziennej praktyce edukacyjnej ( statut, program wychowawczo-profilaktyczny, plan pracy szkoły, wewnątrzszkolny 
system oceniania, program współpracy z rodzicami); procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych; udzielanie pierwszej 
pomocy; rola i obowiązki nauczyciela wychowawcy klasy; tworzenie klimatu edukacyjnego, integracja i inkluzja uczniów, animowanie 
życia społeczno-kulturalnego, wspieranie samorządności i autonomii uczniów; style kierowania i komunikowania się z klasą oraz 
sposoby utrzymywania dyscypliny; sposoby organizowania sytuacji edukacyjnych podczas zajęć lekcyjnych; zastosowanie różnych 
metod uczenia się, wykorzystanie różnych środków dydaktycznych i form  organizacyjnych  w pracy i komunikowaniu się z uczniami; 
typy oceniania szkolnego a motywacja do uczenia się; szkolna dokumentacja uczniów: księga uczniów, arkusze osiągnięć uczniów, 
dzienniki elektroniczne, świadectwa szkolne; poznawanie uczniów –  obserwacja ich funkcjonowania na terenie klasy, szkoły oraz 
analiza zdarzeń krytycznych; różne metody rozwiązywania trudności wychowawczych (współpraca z psychologiem i pedagogiem 
szkolnym, poradnią wychowawczo-zawodową, policją, innymi instytucjami oświatowymi); zapobieganie trudnościom w uczeniu się 
i ich wczesne wykrywanie, wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia 
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i dyskalkulia; konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych; doskonalenie zawodowe nauczycieli - identyfikacja i rozwój 
własnych potrzeb zawodowych, indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami, stres i nauczycielskie wypalenie zawodowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna 

Praktyki 
psychologiczno-
pedagogiczne 

       30 30 1 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

B.3.W1; B.3.W2; B.3.W3; 
B.3.U1; B.3.U2; B.3.U3; 
B.3.U4; B.3.U5; B.3.U6; 
B.3.K1 

Psychologia, 

Pedagogika 

Treści programowe  

Nadrzędnym celem praktyki psychologiczno-pedagogicznej jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-
wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu psychopedagogiki z rzeczywistością pedagogiczną. Praktyka 
jest zintegrowana z realizacją zajęć z zakresu psychopedagogiki. Celem praktyk jest wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności 
podczas samodzielnej realizacji wyznaczonych zadań, pogłębianie refleksji psychologiczno-pedagogicznej wobec sytuacji 
wychowawczych i dydaktycznych w szkole, a także doskonalenie umiejętności dokumentowania i ewaluacji własnej pracy. Praktyki 
obejmują: poznanie dokumentów prawnych szkoły, w której realizowana jest praktyka: statut, program wychowawczo - profilaktyczny, 
program współpracy z rodzicami, wewnątrzszkolny system oceniania, kompetencje rady pedagogicznej, inne regulaminy 
obowiązujące na terenie szkoły; nabycie umiejętności prowadzenia i korzystania z dokumentacji szkolnej: plan, program, rozkład 
materiału, dziennik lekcyjny, arkusze osiągnięć uczniów; poznanie obowiązków nauczyciela-wychowawcy klasy; poznanie zasad 
oceny pracy nauczyciela, wynikających z planu nadzoru pedagogicznego; ocenę stylu kierowania i komunikowania się z klasą 
nauczyciela-wychowawcy oraz deklarowanych przez niego trudności w pracy zawodowej  na podstawie obserwacji prowadzonych 
przez niego lekcji oraz przeprowadzonej ankiety i wywiadu; analizę zdarzenia krytycznego; samodzielne zaprojektowanie 
scenariusza zajęć; przygotowanie studium przypadku ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia; dokonanie samooceny 
nabytej wiedzy i umiejętności zgodnie z arkuszem autoewaluacji. 

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne mają charakter obserwacyjny i są odbywane w szkołach podstawowych (15h) 
i ponadpodstawowych (15h) publicznych, prywatnych i społecznych, które prowadzą nauczanie języka hiszpańskiego lub 
portugalskiego. Zasady regulujące przebieg praktyk psychologiczno-pedagogicznych zostały sformułowane w Regulaminie praktyk 
psychologiczno-pedagogicznych. Do zaliczenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych wymagane jest przedstawienie 
zaświadczenia o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od nauczyciela-opiekuna studentów 
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odbywających praktyki, przedstawienie dziennika praktyk  i sprawozdania z praktyk, arkusza autoewaluacji, przeprowadzenie 
rozmowy podsumowującej praktyki z opiekunem praktyk oraz uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od opiekuna praktyk.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaświadczenie o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, opinia i ocena od nauczyciela-opiekuna studentów odbywających 
praktyki, dziennik praktyk, sprawozdanie z praktyk, arkusz autoewaluacji, rozmowa podsumowująca praktyki z opiekunem praktyk 
oraz opinia i ocena od opiekuna praktyk 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 
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SPECJALNOŚĆ HISZPAŃSKA 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 
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dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 S1K_W01, S1K_W05, 
S1K_W06, S1K_U02, 
S1K_U03, S1K_U05, 
S1K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu 
dyscypliny wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

OGUN – w tym z 
dziedziny nauk 
społecznych 

   30     30 3 Zależne od wybranych 
zajęć. 
 

 

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna, praca dyplomowa 
 
Zależne od wybranych zajęć. 

WYPOWIEDŻ USTNA 
W JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 S1K_W01, S1K_W05, 
S1K_W06, S1K_U02, 
S1K_U03, S1K_U05, 
S1K_K01 

 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu 
wystąpień ustnych. Studenci nabywają umiejętności z dziedziny wypowiedzi i prezentacji ustnych na tematy merytoryczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny, projekt 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

BADANIA NAD 
LITERATURĄ 
HISZPAŃSKĄ - 
TEKST I KONTEKST 
cz. II 
 

 30       30 3 S1K_W01, S1K_W02, 

S1K_W03, S1K_W04, 

S1K_W05, S1K_W06, 

S1K_U01, S1K_U02, 

S1K_U03, S1K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  

Do kluczowych efektów uczenia należą: uzyskanie pogłębionej  wiedzy z zakresu literatury hiszpańskiej i jej specyfiki na tle literatury 
światowej oraz umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego z zakresu literatury 
hiszpańskiej. Celem kursu jest pogłębienie  kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterackich studentów, dotyczących 
literatury hiszpańskiej oraz metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu literackiego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

JĘZYKOZNAWSTWO 
HISZPAŃSKIE cz. II 

 30       30 3 S1K_W01, S1K_W02, 

S1K_W03, S1K_W04, 

S1K_W05, S1K_W06, 

Językoznawstwo 
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S1K_U01, S1K_U02, 

S1K_U03, S1K_K01 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z fonetyka, składnią, morfologią i semantyką języka hiszpańskiego. Jest 
kontynuacja wstępu do językoznawstwa i obejmuje główne zagadnienia języka hiszpańskiego na poziomie teoretycznym 
i praktycznym. Studenci mają pogłębić wiedzę na temat poszczególnych działów językoznawczych i najnowszych metod badań i 
analiz językowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

WKŁAD MYŚLI 
IBERYJSKIEJ W 
ROZWÓJ BADAŃ 
NAD PRZEKŁADEM 
cz. II 

 30       30 3 S1K_W01, S1K_W02, 

S1K_W03, S1K_W04, 

S1K_W05, S1K_W06, 

S1K_U01, S1K_U02, 

S1K_U03, S1K_K01 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych prac autorów hiszpańskojęzycznych poświęconych rozważaniom nad przekładem, 
których omówienie stanowi punkt wyjścia do szerszej refleksji nad tłumaczeniami, zagadnieniem interdyscyplinarności w przekładzie, 
naturą i funkcją krytyki przekładowej oraz jej stosunków z teorią i praktyką translatorską. W trakcie zajęć studenci poznają historię 
sztuki tłumaczeniowej, od jej narodzin do dnia dzisiejszego. Szczególny nacisk położony zostanie na najważniejsze i najbardziej 
znaczące dla sztuki translatorskiej momenty, na sposób postrzegania tłumacza w poszczególnych okresach oraz na ukazanie wkładu 
myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

PROBLEMY 
SPOŁECZNO-
POLITYCZNE 
HISZPANII cz. II 

 30       30 3 S1K_W01, S1K_W02, 

S1K_W03, S1K_W04, 

S1K_W05, S1K_W06, 

S1K_U01, S1K_U02, 

S1K_U03, S1K_K01 

Historia 
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Treści programowe  

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią polityczną Hiszpanii; ukazanie jej z perspektywy problemów narodowościowych 
na Półwyspie Iberyjskim oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych na kształtowanie się kultury politycznej 
Hiszpanii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

NAJNOWSZE 
BADANIA NAD 
DZIEJAMI, KULTURĄ 
I RELIGIĄ HISZPANII 
cz. II 

 30       30 3 S1K_W01, S1K_W02, 

S1K_W03, S1K_W04, 

S1K_W05, S1K_W06, 

S1K_U01, S1K_U02, 

S1K_U03, S1K_K01 

Nauki o kulturze i religii 

Treści programowe  
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi wynikami badań światowych nad dziejami i kulturą Hiszpanii (w tym dziejami 
Kościoła w tym kraju). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

PROSEMINARIUM cz. 

II 

 

 30       30 3 Zależne od wybranego 
proseminarium. 
S1K_W01, S1K_W02, 

S1K_W03, S1K_W04, 

S1K_W05, S1K_W06, 

S1K_W07, S1K_U01, 

S1K_U02, S1K_U03, 

S1K_K01 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Hiszpanii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test, esej, projekt 
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SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

  30      30 5 Zależne od wybranego 
seminarium. 
S1K_W01, S1K_W02, 

S1K_W03, S1K_W04, 

S1K_W05, S1K_W06, 

S1K_U01, S1K_U02, 

S1K_U03, S1K_U06 

S1K_K01, S1K_K02, 

S1K_K03, S1K_K04  

 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności przez studentów w zakresie prowadzenia badań 
w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Hiszpanii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
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Specjalność dodatkowa, fakultatywna przygotowująca do zawodu nauczyciela  

 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Semestr kształcenia nauczycieli: czwarty  
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
specjalności 
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dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Dydaktyka języka 

hiszpańskiego  

lub  

Dydaktyka języka 
portugalskiego 

1 

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.1.W1; D.1.W2; D.1.W3; 
D.1.W4; D.1.W5; D.1.W6; 
D.1.W7; D.1.W8; D.1.W9; 
D.1.W10; D.1.W11; 
D.1.W12; D.1.W13; 
D.1.W14; D.1.W15; 
D.1.U1; D.1.U2; D.1.U3; 
D.1.U4; D.1.U5; D.1.U6; 
D.1.U7; D.1.U8; D.1.U9; 
D.1.U10; D.1.U11; 

Językoznawstwo 
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D.1.K1; D.1.K2; D.1.K3; 
D.1.K4; D.1.K5; D.1.K6; 
D.1.K7; D.1.K8; D.1.K9 

Treści programowe  

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
podstawowej w klasach IV-VI. W tym celu studenci poznają podstawowe pojęcia związane z glottodydaktyką ogólną i hiszpańską lub 
portugalską w odniesieniu do przeglądu metod nauczania języków obcych, podstawy prawne nauczania języka oraz metody 
nauczania, przede wszystkim te najnowsze. Zapoznają się z technikami uczenia rozmaitych elementów komunikacji językowej 
lingwistycznych i socjolingwistycznych oraz nauczą się rozwijać różne umiejętności swoich uczniów takich jak pisanie, czytanie, 
mówienie i rozumienie ze słuchu, także w sposób zintegrowany. Poznają zagadnienia związane z zaprogramowaniem kursu 
j. hiszpańskiego lub portugalskiego, mając na uwadze konkretne potrzeby swoich uczniów wynikające z poziomu znajomości języka 
oraz z indywidualnych sposobów uczenia się, a także z konkretnych celów, dla których uczą się języka. Nauczą się posługiwać 
rozmaitymi materiałami dydaktycznymi i możliwościami wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego 
oraz poznają i będą umieć wykonywać rolę nauczyciela w interakcji ze swoimi uczniami, których pracę będą potrafili zorganizować 
w różnych formach i w różnych przestrzeniach. Poznają całą gamę metod w odniesieniu do procesu nauczania – uczenia się, 
organizacji procesu edukacyjnego i motywowania, sposobów diagnozy i oceny wyników kształcenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 2 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 30 
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SPECJALNOŚĆ HISZPAŃSKA 

Rok studiów: drugi  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 S1K_W01, S1K_W05, 
S1K_W06, S1K_U02, 
S1K_U03, S1K_U05, 
S1K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu 
dyscypliny wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

OGUN – w tym z 
dziedziny nauk 
społecznych 

   30     30 3 Zależne od wybranych 
zajęć. 
 

 

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna, praca dyplomowa 
 
Zależne od wybranych zajęć. 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     120 20 Zależne od wybranych 
zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, 

K_W04, K_W05, K_W06, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_K01 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

  30      30 5 Zależne od wybranego 
seminarium. 
S1K_W01, S1K_W02, 

S1K_W03, S1K_W04, 

S1K_W05, S1K_W06, 

S1K_U01, S1K_U02, 

S1K_U03, S1K_U06 

S1K_K01, S1K_K02, 

S1K_K03, S1K_K04  

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności przez studentów w zakresie prowadzenia badań 
w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Hiszpanii. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 
 

Specjalność dodatkowa, fakultatywna przygotowująca do zawodu nauczyciela  

Rok studiów: drugi 

Semestr: pierwszy 

Semestr kształcenia nauczycieli: piąty 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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odnosi się przedmiot 
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Dydaktyka języka 

hiszpańskiego  

lub  

Dydaktyka języka 
portugalskiego 

2 

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.1.W1; D.1.W2; D.1.W3; 
D.1.W4; D.1.W5; D.1.W6; 
D.1.W7; D.1.W8; D.1.W9 

Językoznawstwo 
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Treści programowe  

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
podstawowej w klasach VII-VIII. W tym celu studenci poznają podstawy prawne nauczania języka oraz metody nauczania, przede 
wszystkim te najnowsze. Zapoznają się z technikami uczenia rozmaitych elementów komunikacji językowej lingwistycznych 
i socjolingwistycznych oraz nauczą się rozwijać różne umiejętności swoich uczniów takich jak pisanie, czytanie, mówienie 
i rozumienie ze słuchu, także w sposób zintegrowany. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Dydaktyka języka 

hiszpańskiego  

lub  

Dydaktyka języka 
portugalskiego 
 
3 

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.1.W10; D.1.W11; 
D.1.W12; D.1.W13; 
D.1.W14; D.1.W15; 
D.1.U1; D.1.U2; D.1.U3; 
D.1.U4; D.1.U5; D.1.U6; 
D.1.U7; D.1.U8; D.1.U9; 
D.1.U10; D.1.U11; 
D.1.K1; D.1.K2; D.1.K3; 
D.1.K4; D.1.K5; D.1.K6; 
D.1.K7; D.1.K8; D.1.K9 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
podstawowej w klasach VII-VIII. W tym celu poznają zagadnienia związane z zaprogramowaniem kursu j. hiszpańskiego lub 
portugalskiego, mając na uwadze konkretne potrzeby swoich uczniów wynikające z poziomu znajomości języka 
oraz z indywidualnych sposobów uczenia się, a także z konkretnych celów, dla których uczą się języka. Nauczą się posługiwać 
rozmaitymi materiałami dydaktycznymi i możliwościami wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego 
oraz poznają i będą umieć wykonywać rolę nauczyciela w interakcji ze swoimi uczniami, których pracę będą potrafili zorganizować 
w różnych formach i w różnych przestrzeniach. Poznają całą gamę metod w odniesieniu do procesu nauczania – uczenia się, 
organizacji procesu edukacyjnego i motywowania, sposobów diagnozy i oceny wyników kształcenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 
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Praktyki dydaktyczne        60 60 2,5 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.2.W1; D.2.W2; D.2.W3; 
D.2.U1; D.2.U2; D.3.U3; 
D.2.K1 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Nadrzędnym celem praktyki dydaktycznej jest zdobycie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela 
i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu glottodydaktyki z rzeczywistością pedagogiczną w szkole podstawowej. Praktyka jest 
zintegrowana z realizacją zajęć z dydaktyki. W ramach praktyk wykorzystywane są wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach 
z dydaktyki do krytycznej analizy przebiegu procesów dydaktycznych, pogłębiania refleksji dydaktycznej dotyczącej planowania, 
prowadzenia, dokumentowania ewaluacji własnej pracy na zajęciach z języka hiszpańskiego lub portugalskiego. Praktyki obejmują 
analizę stylu kierowania i komunikowania się z klasą nauczyciela danego języka na podstawie obserwacji prowadzonych przez niego 
lekcji oraz przeprowadzonej ankiety i wywiadu; samodzielne zaprojektowanie scenariusza zajęć; dokonanie samooceny nabytej 
wiedzy i umiejętności zgodnie z arkuszem autoewaluacji; analizę pracy uczniów i własnej pracy oraz jej efektów w ramach 
uczestnictwa w zajęciach szkolnych języka hiszpańskiego lub portugalskiego oraz ich przeprowadzania, a także nabycie kompetencji 
współdziałania w pracy nauczycielskiej. 

Praktyki dydaktyczne mają charakter obserwacyjny i metodyczny i są odbywane w szkołach podstawowych (60h) publicznych, 
prywatnych i społecznych, które prowadzą nauczanie języka hiszpańskiego lub portugalskiego. Zasady regulujące przebieg praktyk 
dydaktycznych zostały sformułowane w Regulaminie praktyk dydaktycznych. Do zaliczenia praktyk dydaktycznych wymagane jest 
przedstawienie zaświadczenia o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od nauczyciela-
opiekuna studentów odbywających praktyki, przedstawienie dziennika praktyk  i sprawozdania z praktyk, arkusza autoewaluacji, 
przeprowadzenie rozmowy podsumowującej praktyki z opiekunem praktyk oraz uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od opiekuna 
praktyk.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaświadczenie o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, opinia i ocena od nauczyciela-opiekuna studentów odbywających 
praktyki, dziennik praktyk, sprawozdanie z praktyk, arkusz autoewaluacji, rozmowa podsumowująca praktyki z opiekunem praktyk 
oraz opinia i ocena od opiekuna praktyk 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 6,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
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SPECJALNOŚĆ HISZPAŃSKA 

Rok studiów: drugi  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 S1K_W01, S1K_W05, 
S1K_W06, S1K_U02, 
S1K_U03, S1K_U05, 
S1K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu 
dyscypliny wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     120 20 Zależne od wybranych 
zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, 

K_W04, K_W05, K_W06, 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 
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K_U01, K_U02, K_U03, 

K_K01 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

ZAJĘCIA 
DEDYKOWANE NA 
POZIOMIE B2+ 

   30     30 2 Zależnie od wybranych 

zajęć 

K_U05, K_K01 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie kompetencji językowych w języku innymi niż kierunkowy na poziomu 
B2+. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

  30      30 6 Zależne od wybranego 
seminarium. 
S1K_W01, S1K_W02, 

S1K_W03, S1K_W04, 

S1K_W05, S1K_W06, 

S1K_U01, S1K_U02, 

S1K_U03, S1K_U06 

S1K_K01, S1K_K02, 

S1K_K03, S1K_K04 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności przez studentów w zakresie prowadzenia badań 
w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Hiszpanii. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt, praca dyplomowa 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 

 
 

Specjalność dodatkowa/fakultatywna przygotowująca do zawodu nauczyciela  

 

Rok studiów: drugi 

Semestr: drugi 

Semestr kształcenia nauczycieli: szósty 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Dydaktyka języka 
hiszpańskiego  
lub  
Dydaktyka języka 
portugalskiego 
4 

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

Językoznawstwo 
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D.1.W1; D.1.W2; D.1.W3; 
D.1.W4; D.1.W5; D.1.W6; 
D.1.W7; D.1.W8; D.1.W9 

Treści programowe  

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
ponadpodstawowej. W tym celu poznają podstawy prawne nauczania języka oraz metody nauczania, przede wszystkim te 
najnowsze. Zapoznają się z technikami uczenia rozmaitych elementów komunikacji językowej lingwistycznych i socjolingwistycznych 
oraz nauczą się rozwijać różne umiejętności swoich uczniów takich jak pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu, także 
w sposób zintegrowany. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Dydaktyka języka 

hiszpańskiego  

lub  

Dydaktyka języka 
portugalskiego 
 
5 

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.1.W10; D.1.W11; 
D.1.W12; D.1.W13; 
D.1.W14; D.1.W15; 
D.1.U1; D.1.U2; D.1.U3; 
D.1.U4; D.1.U5; D.1.U6; 
D.1.U7; D.1.U8; D.1.U9; 
D.1.U10; D.1.U11; 
D.1.K1; D.1.K2; D.1.K3; 
D.1.K4; D.1.K5; D.1.K6; 
D.1.K7; D.1.K8; D.1.K9 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
ponadpodstawowej. W tym celu poznają zagadnienia związane z zaprogramowaniem kursu j. hiszpańskiego lub portugalskiego, 
mając na uwadze konkretne potrzeby swoich uczniów wynikające z poziomu znajomości języka oraz z indywidualnych sposobów 
uczenia się, a także z konkretnych celów, dla których uczą się języka. Nauczą się posługiwać rozmaitymi materiałami dydaktycznymi 
i możliwościami wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego oraz poznają i będą umieć wykonywać 
rolę nauczyciela w interakcji ze swoimi uczniami, których pracę będą potrafili zorganizować w różnych formach i w różnych 
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przestrzeniach. Poznają całą gamę metod w odniesieniu do procesu nauczania – uczenia się, organizacji procesu edukacyjnego 
i motywowania, sposobów diagnozy i oceny wyników kształcenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Praktyki dydaktyczne        60 60 2,5 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.2.W1; D.2.W2; D.2.W3; 
D.2.U1; D.2.U2; D.3.U3; 
D.2.K1 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Nadrzędnym celem praktyki dydaktycznej jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą 
nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu glottodydaktyki z rzeczywistością pedagogiczną w szkole ponadpodstawowej. 
Praktyka jest zintegrowana z realizacją zajęć z dydaktyki. W ramach praktyk wykorzystywane są wiedza i umiejętności zdobyte na 
zajęciach z dydaktyki do krytycznej analizy przebiegu procesów dydaktycznych, pogłębiania refleksji dydaktycznej dotyczącej 
planowania, prowadzenia, dokumentowania ewaluacji własnej pracy na zajęciach z języka hiszpańskiego lub portugalskiego. Praktyki 
obejmują analizę stylu kierowania i komunikowania się z klasą nauczyciela danego języka na podstawie obserwacji prowadzonych 
przez niego lekcji oraz przeprowadzonej ankiety i wywiadu; samodzielne zaprojektowanie scenariusza zajęć; dokonanie samooceny 
nabytej wiedzy i umiejętności zgodnie z arkuszem autoewaluacji; analizę pracy uczniów i własnej pracy oraz jej efektów w ramach 
uczestnictwa w zajęciach szkolnych języka hiszpańskiego lub portugalskiego oraz ich przeprowadzania, a także nabycie kompetencji 
współdziałania w pracy nauczycielskiej. 

Praktyki dydaktyczne mają charakter obserwacyjny i metodyczny i są odbywane w szkołach ponadpodstawowych (60h) publicznych, 
prywatnych i społecznych, które prowadzą nauczanie języka hiszpańskiego lub portugalskiego. Zasady regulujące przebieg praktyk 
dydaktycznych zostały sformułowane w Regulaminie praktyk dydaktycznych. Do zaliczenia praktyk dydaktycznych wymagane jest 
przedstawienie zaświadczenia o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od nauczyciela-
opiekuna studentów odbywających praktyki, przedstawienie dziennika praktyk  i sprawozdania z praktyk, arkusza autoewaluacji, 
przeprowadzenie rozmowy podsumowującej praktyki z opiekunem praktyk oraz uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od opiekuna 
praktyk.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaświadczenie o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, opinia i ocena od nauczyciela-opiekuna studentów odbywających 
praktyki, dziennik praktyk, sprawozdanie z praktyk, arkusz autoewaluacji, rozmowa podsumowująca praktyki z opiekunem praktyk 
oraz opinia i ocena od opiekuna praktyk 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 6,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie specjalności przygotowującej do zawodu nauczyciela dla studiów II 
stopnia (dla całego cyklu): 360 
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SPECJALNOŚĆ LATYNOMERYKAŃSKA 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 S2K_W01, S2K_W05, 
S2K_W06, S2K_U02, 
S2K_U03, S2K_U05, 
S2K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu 
dyscypliny wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     30 5 Zależne od wybranych 
zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, 

K_W04, K_W05, K_W06, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_K01 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 
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Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

WYPOWIEDŻ USTNA 
W JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 S2K_W01, S2K_W05, 
S2K_W06, S2K_U02, 
S2K_U03, S2K_U05, 
S2K_K01 

 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu 
wystąpień ustnych. Studenci nabywają umiejętności z dziedziny wypowiedzi i prezentacji ustnych na tematy merytoryczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

BADANIA NAD 
LITERATURĄ 
HISPANOAMERYKAŃ
SKĄ - TEKST I 
KONTEKST cz. I 

 30       30 3 S2K_W01, S2K_W02, 
S2K_W03, S2K_W04, 
S2K_W05, S2K_W06, 
S2K_U01, S2K_U02, 
S2K_U03, S2K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  

Do kluczowych efektów uczenia należą: uzyskanie pogłębionej  wiedzy z zakresu literatury hispanoamerykańskiej i jej specyfiki na 
tle literatury światowej oraz umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego z zakresu literatury 
hispanoamerykańskiej. Celem kursu jest pogłębienie  kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterackich studentów, 
dotyczących literatury hispanoamerykańskiej oraz metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu literackiego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

JĘZYKOZNAWSTWO 
HISZPAŃSKIE cz. I 

 30       30 3 S2K_W01, S2K_W02, 

S2K_W03, S2K_W04, 

S2K_W05, S2K_W06, 

Językoznawstwo 
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S2K_U01, S2K_U02, 

S2K_U03, S2K_K01 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z fonetyka, składnią, morfologią i semantyką języka hiszpańskiego. Jest 
kontynuacja wstępu do językoznawstwa i obejmuje główne zagadnienia języka hiszpańskiego na poziomie teoretycznym 
i praktycznym. Studenci mają pogłębić wiedzę na temat poszczególnych działów językoznawczych i najnowszych metod badań 
i analiz językowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

WKŁAD MYŚLI 
IBERYJSKIEJ W 
ROZWÓJ BADAŃ 
NAD PRZEKŁADEM 
cz. I 

 30       30 3 S2K_W01, S2K_W02, 

S2K_W03, S2K_W04, 

S2K_W05, S2K_W06, 

S2K_U01, S2K_U02, 

S2K_U03, S2K_K01 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych prac autorów hiszpańskojęzycznych poświęconych rozważaniom nad przekładem, 
których omówienie stanowi punkt wyjścia do szerszej refleksji nad tłumaczeniami, zagadnieniem interdyscyplinarności w przekładzie, 
naturą i funkcją krytyki przekładowej oraz jej stosunków z teorią i praktyką translatorską. W trakcie zajęć studenci poznają historię 
sztuki tłumaczeniowej, od jej narodzin do dnia dzisiejszego. Szczególny nacisk położony zostanie na najważniejsze i najbardziej 
znaczące dla sztuki translatorskiej momenty, na sposób postrzegania tłumacza w poszczególnych okresach oraz na ukazanie wkładu 
myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

PROBLEMY 
SPOŁECZNO-
POLITYCZNE 
AMERYKI 
ŁACIŃSKIEJ cz. I 

 30       30 3 S2K_W01, S2K_W02, 

S2K_W03, S2K_W04, 

S2K_W05, S2K_W06, 

S2K_U01, S2K_U02, 

S2K_U03, S2K_K01 

Historia 
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Treści programowe  

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią polityczną  w krajach Ameryki Łacińskiej; ukazanie jej z perspektywy problemów  
w Ameryce Łacińskiej oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych na kształtowanie się kultury politycznej 
w Ameryce Łacińskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 
 

NAJNOWSZE 
BADANIA NAD 
DZIEJAMI, KULTURĄ 
I RELIGIĄ AMERYKI 
ŁACIŃSKIEJ cz. I 

 30       30 3 S2K_W01, S2K_W02, 

S2K_W03, S2K_W04, 

S2K_W05, S2K_W06, 

S2K_U01, S2K_U02, 

S2K_U03, S2K_K01 

Nauki o kulturze i religii 

Treści programowe  
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi wynikami badań światowych nad dziejami i kulturą (w tym religiami) Ameryki 
Łacińskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

PROSEMINARIUM cz. 

I 

 

 30       30 3 Zależne od wybranego 
proseminarium. 
S2K_W01, S2K_W02, 

S2K_W03, S2K_W04, 

S2K_W05, S2K_W06, 

S2K_W07 S2K_U01, 

S2K_U02, S2K_U03, 

S2K_K01 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test, esej, projekt 
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SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

  30      30 3 Zależne od wybranego 
seminarium. 
S2K_W01, S2K_W02, 

S2K_W03, S2K_W04, 

S2K_W05, S2K_W06, 

S2K_U01, S2K_U02, 

S2K_U03, S2K_U06 

S2K_K01, S2K_K02, 

S2K_K03, S2K_K04 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności przez studentów w zakresie prowadzenia badań 
w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Ameryki 
Łaciśńkiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
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Specjalność dodatkowa/fakultatywna przygotowująca do zawodu nauczyciela 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy  

Semestr kształcenia nauczycieli: trzeci  
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Psychologia - 
warsztaty 
zintegrowane 

     30   30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

B.1.U1; B.1.U2; B.1.U3; 
B.1.U4; B.1.K1; B.1.K2 

Psychologia 

Treści programowe  

Celem zajęć odwołujących się do doświadczeń studentów z praktyk zawodowych jest rozpoznanie i ćwiczenie kompetencji, 
koniecznych do efektywnego podejmowania zadań nauczyciela, w tym m.in.: zapoznanie się i ćwiczenie praktycznego wykorzystania 
narzędzi komunikacyjnych w rzeczywistości szkolnej, rozpoznawanie i rozumienie procesów rozwojowych i emocjonalnych, oraz ich 
znaczenie dla pracy nauczyciela, poszerzenie świadomości swojego sposobu funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, 
wzbudzanie autorefleksyjności studentów specjalizacji nauczycielskich. Warsztaty zintegrowane z realizacją praktyk zawodowych 
poświęcone są następującym zagadnieniom: charakterystyka relacji nauczyciel – uczeń; wpływ procesów postrzegania społecznego 
na relacje nauczyciel – uczeń; zmiany rozwojowe okresu adolescencji; zadania nauczyciela jako osób wspierającej uczniów w okresie 
dorastania; rola nauczyciela jako kierownika grupy i style kierowania klasą; uczeń jako element systemu szkolnego i członek klasy 
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jako grupy społecznej; charakterystyka relacji nauczyciele – rodzice; kompetencje konieczne do budowania porozumienia z rodzicami 
i jego znaczenie w pracy nauczyciela dla procesu dydaktycznego i wychowawczego; komunikacja jedno- i dwustronna; cyrkularność 
komunikacji; bariery komunikacyjne; słuchanie jako celowa i świadoma aktywność; zachowania werbalne i niewerbalne facylitujące 
aktywne słuchanie; charakterystyka zachowań asertywnych i czynniki je facylitujące; udzielanie informacji zwrotnych; wpływ 
procesów intrapersonalnych na porozumienie i komunikację; komunikaty wspomagające motywację uczniów do nauki; 
rozpoznawanie konfliktów i sposoby konstruktywnego reagowania w szkolnych sytuacjach konfliktowych, współpraca z psychologiem 
szkolnym, PPP i innymi instytucjami, szczególnie w opiece nad uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych; identyfikacja 
czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu; identyfikacja czynników chroniących przed wypaleniem zawodowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena aktywności na zajęciach; Praca pisemna 

Pedagogika - 
warsztaty 
zintegrowane 

     30   30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

B.2.U1; B.2.U2; B.2.U3; 
B.2.U6; B.2.U7; B.2.K1; 
B.2.K2; B.2.K3; B.2.K4 

Pedagogika 

Treści programowe  

Celem zajęć zintegrowanych z realizacją praktyk zawodowych jest przygotowanie do dokonywania refleksji pedagogicznej w wyniku 
krytycznej analizy praktyki edukacyjnej z wykorzystaniem zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw wychowania i różnych 
aspektów pracy nauczyciela w szkole. W ramach kursu podjęte zostaną następujące zagadnienia: filozofia edukacyjna oraz przejawy 
ukrytego programu obecne w architekturze szkoły oraz aranżacji sal lekcyjnych i innych pomieszczeń; wykorzystywanie  dokumentów 
szkolnych w codziennej praktyce edukacyjnej ( statut, program wychowawczo-profilaktyczny, plan pracy szkoły, wewnątrzszkolny 
system oceniania, program współpracy z rodzicami); procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych; udzielanie pierwszej 
pomocy; rola i obowiązki nauczyciela wychowawcy klasy; tworzenie klimatu edukacyjnego, integracja i inkluzja uczniów, animowanie 
życia społeczno-kulturalnego, wspieranie samorządności i autonomii uczniów; style kierowania i komunikowania się z klasą 
oraz sposoby utrzymywania dyscypliny; sposoby organizowania sytuacji edukacyjnych podczas zajęć lekcyjnych; zastosowanie 
różnych metod uczenia się, wykorzystanie różnych środków dydaktycznych i form  organizacyjnych  w pracy i komunikowaniu się 
z uczniami; typy oceniania szkolnego a motywacja do uczenia się; szkolna dokumentacja uczniów: księga uczniów, arkusze 
osiągnięć uczniów, dzienniki elektroniczne, świadectwa szkolne; poznawanie uczniów –  obserwacja ich funkcjonowania na terenie 
klasy, szkoły oraz analiza zdarzeń krytycznych; różne metody rozwiązywania trudności wychowawczych (współpraca z psychologiem 
i pedagogiem szkolnym, poradnią wychowawczo-zawodową, policją, innymi instytucjami oświatowymi); zapobieganie trudnościom 
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w uczeniu się i ich wczesne wykrywanie, wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, 
dysortografia i dyskalkulia; konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych; doskonalenie zawodowe nauczycieli - 
identyfikacja i rozwój własnych potrzeb zawodowych, indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami, stres i nauczycielskie 
wypalenie zawodowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna 

Praktyki 
psychologiczno-
pedagogiczne 

       30 30 1 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

B.3.W1; B.3.W2; B.3.W3; 
B.3.U1; B.3.U2; B.3.U3; 
B.3.U4; B.3.U5; B.3.U6; 
B.3.K1 

Psychologia, 

Pedagogika 

Treści programowe  

Nadrzędnym celem praktyki psychologiczno-pedagogicznej jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-
wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu psychopedagogiki z rzeczywistością pedagogiczną. Praktyka 
jest zintegrowana z realizacją zajęć z zakresu psychopedagogiki. Celem praktyk jest wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności 
podczas samodzielnej realizacji wyznaczonych zadań, pogłębianie refleksji psychologiczno-pedagogicznej wobec sytuacji 
wychowawczych i dydaktycznych w szkole, a także doskonalenie umiejętności dokumentowania i ewaluacji własnej pracy. Praktyki 
obejmują: poznanie dokumentów prawnych szkoły, w której realizowana jest praktyka: statut, program wychowawczo - profilaktyczny, 
program współpracy z rodzicami, wewnątrzszkolny system oceniania, kompetencje rady pedagogicznej, inne regulaminy 
obowiązujące na terenie szkoły; nabycie umiejętności prowadzenia i korzystania z dokumentacji szkolnej: plan, program, rozkład 
materiału, dziennik lekcyjny, arkusze osiągnięć uczniów; poznanie obowiązków nauczyciela-wychowawcy klasy; poznanie zasad 
oceny pracy nauczyciela, wynikających z planu nadzoru pedagogicznego; ocenę stylu kierowania i komunikowania się z klasą 
nauczyciela-wychowawcy oraz deklarowanych przez niego trudności w pracy zawodowej  na podstawie obserwacji prowadzonych 
przez niego lekcji oraz przeprowadzonej ankiety i wywiadu; analizę zdarzenia krytycznego; samodzielne zaprojektowanie 
scenariusza zajęć; przygotowanie studium przypadku ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia; dokonanie samooceny 
nabytej wiedzy i umiejętności zgodnie z arkuszem autoewaluacji. 

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne mają charakter obserwacyjny i są odbywane w szkołach podstawowych (15h) 
i ponadpodstawowych (15h) publicznych, prywatnych i społecznych, które prowadzą nauczanie języka hiszpańskiego 
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lub portugalskiego. Zasady regulujące przebieg praktyk psychologiczno-pedagogicznych zostały sformułowane w Regulaminie 
praktyk psychologiczno-pedagogicznych. Do zaliczenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych wymagane jest przedstawienie 
zaświadczenia o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od nauczyciela-opiekuna studentów 
odbywających praktyki, przedstawienie dziennika praktyk  i sprawozdania z praktyk, arkusza autoewaluacji, przeprowadzenie 
rozmowy podsumowującej praktyki z opiekunem praktyk oraz uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od opiekuna praktyk.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaświadczenie o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, opinia i ocena od nauczyciela-opiekuna studentów odbywających 
praktyki, dziennik praktyk, sprawozdanie z praktyk, arkusz autoewaluacji, rozmowa podsumowująca praktyki z opiekunem praktyk 
oraz opinia i ocena od opiekuna praktyk 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 
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SPECJALNOŚĆ LATYNOAMERYKAŃSKA 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 S2K_W01, S2K_W05, 
S2K_W06, S2K_U02, 
S2K_U03, S2K_U05, 
S2K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu 
dyscypliny wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

OGUN – w tym z 
dziedziny nauk 
społecznych 

   30     30 3 Zależne od wybranych 
zajęć. 
 

 

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna, praca dyplomowa 
 
Zależne od wybranych zajęć. 

WYPOWIEDŻ USTNA 
W JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 S2K_W01, S2K_W05, 
S2K_W06, S2K_U02, 
S2K_U03, S2K_U05, 
S2K_K01 

 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu 
wystąpień ustnych. Studenci nabywają umiejętności z dziedziny wypowiedzi i prezentacji ustnych na tematy merytoryczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny, projekt 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

BADANIA NAD 
LITERATURĄ 
HISPANOAMERYKAŃ
SKĄ - TEKST I 
KONTEKST cz. II 
 

 30       30 3 S2K_W01, S2K_W02, 

S2K_W03, S2K_W04, 

S2K_W05, S2K_W06, 

S2K_U01, S2K_U02, 

S2K_U03, S2K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  

Do kluczowych efektów uczenia należą: uzyskanie pogłębionej  wiedzy z zakresu literatury hispanoamerykańskiej i jej specyfiki na tle 
literatury światowej oraz umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego z zakresu literatury 
hispanoamerykańskiej. Celem kursu jest pogłębienie  kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterackich studentów, 
dotyczących literatury hispanoamerykańskiej oraz metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu literackiego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

JĘZYKOZNAWSTWO 
HISZPAŃSKIE cz. II 

 30       30 3 S2K_W01, S2K_W02, 

S2K_W03, S2K_W04, 

S2K_W05, S2K_W06, 

S2K_U01, S2K_U02, 

S2K_U03, S2K_K01 

Językoznawstwo 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z fonetyka, składnią, morfologią i semantyką języka hiszpańskiego. Jest 
kontynuacja wstępu do językoznawstwa i obejmuje główne zagadnienia języka hiszpańskiego na poziomie teoretycznym 
i praktycznym. Studenci mają pogłębić wiedzę na temat poszczególnych działów językoznawczych i najnowszych metod badań 
i analiz językowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

WKŁAD MYŚLI 
IBERYJSKIEJ W 
ROZWÓJ BADAŃ 
NAD PRZEKŁADEM 
cz. II 

 30       30 3 S2K_W01, S2K_W02, 

S2K_W03, S2K_W04, 

S2K_W05, S2K_W06, 

S2K_U01, S2K_U02, 

S2K_U03, S2K_K01 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych prac autorów hiszpańskojęzycznych poświęconych rozważaniom nad przekładem, 
których omówienie stanowi punkt wyjścia do szerszej refleksji nad tłumaczeniami, zagadnieniem interdyscyplinarności w przekładzie, 
naturą i funkcją krytyki przekładowej oraz jej stosunków z teorią i praktyką translatorską. W trakcie zajęć studenci poznają historię 
sztuki tłumaczeniowej, od jej narodzin do dnia dzisiejszego. Szczególny nacisk położony zostanie na najważniejsze i najbardziej 
znaczące dla sztuki translatorskiej momenty, na sposób postrzegania tłumacza w poszczególnych okresach oraz na ukazanie wkładu 
myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 
 

PROBLEMY 
SPOŁECZNO-
POLITYCZNE 
AMERYKI 
ŁACIŃSKIEJ cz. II 

 30       30 3 S2K_W01, S2K_W02, 

S2K_W03, S2K_W04, 

S2K_W05, S2K_W06, 

S2K_U01, S2K_U02, 

S2K_U03, S2K_K01 

Historia 

Treści programowe  

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią polityczną  w krajach Ameryki Łacińskiej; ukazanie jej z perspektywy problemów  
w Ameryce Łacińskiej oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych na kształtowanie się kultury politycznej 
w Ameryce Łacińskiej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

NAJNOWSZE 
BADANIA NAD 
DZIEJAMI, KULTURĄ 
I RELIGIĄ AMERYKI 
ŁACIŃSKIEJ cz. II 

 30       30 3 S2K_W01, S2K_W02, 

S2K_W03, S2K_W04, 

S2K_W05, S2K_W06, 

S2K_U01, S2K_U02, 

S2K_U03, S2K_K01 

Nauki o kulturze i religii 

Treści programowe  
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi wynikami badań światowych nad dziejami i kulturą (w tym religiami) Ameryki 
Łacińskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

PROSEMINARIUM cz. 

II 

 

 30       30 3 Zależne od wybranego 
proseminarium. 
S2K_W01, S2K_W02, 

S2K_W03, S2K_W04, 

S2K_W05, S2K_W06, 

S2K_W07 S2K_U01, 

S2K_U02, S2K_U03, 

S2K_K01 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

  30      30 5 Zależne od wybranego 
seminarium. 
S2K_W01, S2K_W02, 

S2K_W03, S2K_W04, 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 
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S2K_W05, S2K_W06, 

S2K_U01, S2K_U02, 

S2K_U03, S2K_U06 

S2K_K01, S2K_K02, 

S2K_K03, S2K_K04 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności przez studentów w zakresie prowadzenia badań 
w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Ameryki 
Łacińskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
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Specjalność dodatkowa-fakultatywna przygotowująca do zawodu nauczyciela 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Semestr kształcenia nauczycieli: czwarty  
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Dydaktyka języka 

hiszpańskiego  

lub  

Dydaktyka języka 
portugalskiego 

1 

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.1.W1; D.1.W2; D.1.W3; 
D.1.W4; D.1.W5; D.1.W6; 
D.1.W7; D.1.W8; D.1.W9; 
D.1.W10; D.1.W11; 
D.1.W12; D.1.W13; 
D.1.W14; D.1.W15; 
D.1.U1; D.1.U2; D.1.U3; 
D.1.U4; D.1.U5; D.1.U6; 
D.1.U7; D.1.U8; D.1.U9; 
D.1.U10; D.1.U11; 
D.1.K1; D.1.K2; D.1.K3; 

Językoznawstwo 
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D.1.K4; D.1.K5; D.1.K6; 
D.1.K7; D.1.K8; D.1.K9 

Treści programowe  

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
podstawowej w klasach IV-VI. W tym celu studenci poznają podstawowe pojęcia związane z glottodydaktyką ogólną i hiszpańską 
lub portugalską w odniesieniu do przeglądu metod nauczania języków obcych, podstawy prawne nauczania języka oraz metody 
nauczania, przede wszystkim te najnowsze. Zapoznają się z technikami uczenia rozmaitych elementów komunikacji językowej 
lingwistycznych i socjolingwistycznych oraz nauczą się rozwijać różne umiejętności swoich uczniów takich jak pisanie, czytanie, 
mówienie i rozumienie ze słuchu, także w sposób zintegrowany. Poznają zagadnienia związane z zaprogramowaniem kursu 
j. hiszpańskiego lub portugalskiego, mając na uwadze konkretne potrzeby swoich uczniów wynikające z poziomu znajomości języka 
oraz z indywidualnych sposobów uczenia się, a także z konkretnych celów, dla których uczą się języka. Nauczą się posługiwać 
rozmaitymi materiałami dydaktycznymi i możliwościami wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego 
oraz poznają i będą umieć wykonywać rolę nauczyciela w interakcji ze swoimi uczniami, których pracę będą potrafili zorganizować 
w różnych formach i w różnych przestrzeniach. Poznają całą gamę metod w odniesieniu do procesu nauczania – uczenia się, 
organizacji procesu edukacyjnego i motywowania, sposobów diagnozy i oceny wyników kształcenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 2 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 30 
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SPECJALNOŚĆ LATYNOAMERYKAŃSKA 

Rok studiów: drugi  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
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Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 S2K_W01, S2K_W05, 
S2K_W06, S2K_U02, 
S2K_U03, S2K_U05, 
S2K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu 
dyscypliny wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

OGUN – w tym z 
dziedziny nauk 
społecznych 

   30     30 3 Zależne od wybranych 
zajęć. 
 

 

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna, praca dyplomowa 
 
Zależne od wybranych zajęć. 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     120 20 Zależne od wybranych 
zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, 

K_W04, K_W05, K_W06, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_K01 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

  30      30 5 Zależne od wybranego 
seminarium. 
S2K_W01, S2K_W02, 

S2K_W03, S2K_W04, 

S2K_W05, S2K_W06, 

S2K_U01, S2K_U02, 

S2K_U03, S2K_U06 

S2K_K01, S2K_K02, 

S2K_K03, S2K_K04 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności przez studentów w zakresie prowadzenia badań 
w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Ameryki 
Łacińskiej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 
 

Specjalność dodatkowa/fakultatywna przygotowująca do zawodu nauczyciela 

 

Rok studiów: drugi 

Semestr: pierwszy 

Semestr kształcenia nauczycieli: piąty 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
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Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Dydaktyka języka 

hiszpańskiego  

lub  

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

Językoznawstwo 
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Dydaktyka języka 
portugalskiego 

2 

D.1.W1; D.1.W2; D.1.W3; 
D.1.W4; D.1.W5; D.1.W6; 
D.1.W7; D.1.W8; D.1.W9 

Treści programowe  

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
podstawowej w klasach VII-VIII. W tym celu studenci poznają podstawy prawne nauczania języka oraz metody nauczania, przede 
wszystkim te najnowsze. Zapoznają się z technikami uczenia rozmaitych elementów komunikacji językowej lingwistycznych 
i socjolingwistycznych oraz nauczą się rozwijać różne umiejętności swoich uczniów takich jak pisanie, czytanie, mówienie 
i rozumienie ze słuchu, także w sposób zintegrowany. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Dydaktyka języka 

hiszpańskiego  

lub  

Dydaktyka języka 
portugalskiego 
 
3 

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.1.W10; D.1.W11; 
D.1.W12; D.1.W13; 
D.1.W14; D.1.W15; 
D.1.U1; D.1.U2; D.1.U3; 
D.1.U4; D.1.U5; D.1.U6; 
D.1.U7; D.1.U8; D.1.U9; 
D.1.U10; D.1.U11; 
D.1.K1; D.1.K2; D.1.K3; 
D.1.K4; D.1.K5; D.1.K6; 
D.1.K7; D.1.K8; D.1.K9 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
podstawowej w klasach VII-VIII. W tym celu poznają zagadnienia związane z zaprogramowaniem kursu j. hiszpańskiego 
lub portugalskiego, mając na uwadze konkretne potrzeby swoich uczniów wynikające z poziomu znajomości języka oraz 
z indywidualnych sposobów uczenia się, a także z konkretnych celów, dla których uczą się języka. Nauczą się posługiwać rozmaitymi 
materiałami dydaktycznymi i możliwościami wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego oraz poznają 
i będą umieć wykonywać rolę nauczyciela w interakcji ze swoimi uczniami, których pracę będą potrafili zorganizować w różnych 
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formach i w różnych przestrzeniach. Poznają całą gamę metod w odniesieniu do procesu nauczania – uczenia się, organizacji 
procesu edukacyjnego i motywowania, sposobów diagnozy i oceny wyników kształcenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Praktyki dydaktyczne        60 60 2,5 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.2.W1; D.2.W2; D.2.W3; 
D.2.U1; D.2.U2; D.3.U3; 
D.2.K1 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Nadrzędnym celem praktyki dydaktycznej jest zdobycie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela 
i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu glottodydaktyki z rzeczywistością pedagogiczną w szkole podstawowej. Praktyka jest 
zintegrowana z realizacją zajęć z dydaktyki. W ramach praktyk wykorzystywane są wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach 
z dydaktyki do krytycznej analizy przebiegu procesów dydaktycznych, pogłębiania refleksji dydaktycznej dotyczącej planowania, 
prowadzenia, dokumentowania ewaluacji własnej pracy na zajęciach z języka hiszpańskiego lub portugalskiego. Praktyki obejmują 
analizę stylu kierowania i komunikowania się z klasą nauczyciela danego języka na podstawie obserwacji prowadzonych przez niego 
lekcji oraz przeprowadzonej ankiety i wywiadu; samodzielne zaprojektowanie scenariusza zajęć; dokonanie samooceny nabytej 
wiedzy i umiejętności zgodnie z arkuszem autoewaluacji; analizę pracy uczniów i własnej pracy oraz jej efektów w ramach 
uczestnictwa w zajęciach szkolnych języka hiszpańskiego lub portugalskiego oraz ich przeprowadzania, a także nabycie kompetencji 
współdziałania w pracy nauczycielskiej. 

Praktyki dydaktyczne mają charakter obserwacyjny i metodyczny i są odbywane w szkołach podstawowych (60h) publicznych, 
prywatnych i społecznych, które prowadzą nauczanie języka hiszpańskiego lub portugalskiego. Zasady regulujące przebieg praktyk 
dydaktycznych zostały sformułowane w Regulaminie praktyk dydaktycznych. Do zaliczenia praktyk dydaktycznych wymagane jest 
przedstawienie zaświadczenia o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od nauczyciela-
opiekuna studentów odbywających praktyki, przedstawienie dziennika praktyk  i sprawozdania z praktyk, arkusza autoewaluacji, 
przeprowadzenie rozmowy podsumowującej praktyki z opiekunem praktyk oraz uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od opiekuna 
praktyk.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaświadczenie o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, opinia i ocena od nauczyciela-opiekuna studentów odbywających 
praktyki, dziennik praktyk, sprawozdanie z praktyk, arkusz autoewaluacji, rozmowa podsumowująca praktyki z opiekunem praktyk 
oraz opinia i ocena od opiekuna praktyk 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 6,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
 

 

SPECJALNOŚĆ LATYNOAMERYKAŃSKA 

Rok studiów: drugi  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH W 
JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 

   30     30 2 S2K_W01, S2K_W05, 
S2K_W06, S2K_U02, 
S2K_U03, S2K_U05, 
S2K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego z zakresu 
dyscypliny wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     120 20 Zależne od wybranych 
zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, 

K_W04, K_W05, K_W06, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_K01 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

ZAJĘCIA 
DEDYKOWANE NA 
POZIOMIE B2+ 

   30     30 2 Zależnie od wybranych 

zajęć 

K_U05, K_K01 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie kompetencji językowych w języku innymi niż kierunkowy na poziomu 
B2+. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

  30      30 6 Zależne od wybranego 
seminarium. 
S2K_W01, S2K_W02, 

S2K_W03, S2K_W04, 

S2K_W05, S2K_W06, 

S2K_U01, S2K_U02, 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 
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S2K_U03, S2K_U06 

S2K_K01, S2K_K02, 

S2K_K03, S2K_K04 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności przez studentów w zakresie prowadzenia badań 
w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Hiszpanii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt, praca dyplomowa 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 
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Specjalność dodatkowa/fakultatywna przygotowująca do zawodu nauczyciela 

Rok studiów: drugi 

Semestr: drugi 

Semestr kształcenia nauczycieli: szósty 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Dydaktyka języka 

hiszpańskiego  

lub  

Dydaktyka języka 
portugalskiego 

4 

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.1.W1; D.1.W2; D.1.W3; 
D.1.W4; D.1.W5; D.1.W6; 
D.1.W7; D.1.W8; D.1.W9 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
ponadpodstawowej. W tym celu poznają podstawy prawne nauczania języka oraz metody nauczania, przede wszystkim te 
najnowsze. Zapoznają się z technikami uczenia rozmaitych elementów komunikacji językowej lingwistycznych i socjolingwistycznych 
oraz nauczą się rozwijać różne umiejętności swoich uczniów takich jak pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu, także 
w sposób zintegrowany. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Dydaktyka języka 

hiszpańskiego  

lub  

Dydaktyka języka 
portugalskiego 
 
5 

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.1.W10; D.1.W11; 
D.1.W12; D.1.W13; 
D.1.W14; D.1.W15; 
D.1.U1; D.1.U2; D.1.U3; 
D.1.U4; D.1.U5; D.1.U6; 
D.1.U7; D.1.U8; D.1.U9; 
D.1.U10; D.1.U11; 
D.1.K1; D.1.K2; D.1.K3; 
D.1.K4; D.1.K5; D.1.K6; 
D.1.K7; D.1.K8; D.1.K9 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
ponadpodstawowej. W tym celu poznają zagadnienia związane z zaprogramowaniem kursu j. hiszpańskiego lub portugalskiego, 
mając na uwadze konkretne potrzeby swoich uczniów wynikające z poziomu znajomości języka oraz z indywidualnych sposobów 
uczenia się, a także z konkretnych celów, dla których uczą się języka. Nauczą się posługiwać rozmaitymi materiałami dydaktycznymi 
i możliwościami wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego oraz poznają i będą umieć wykonywać 
rolę nauczyciela w interakcji ze swoimi uczniami, których pracę będą potrafili zorganizować w różnych formach i w różnych 
przestrzeniach. Poznają całą gamę metod w odniesieniu do procesu nauczania – uczenia się, organizacji procesu edukacyjnego 
i motywowania, sposobów diagnozy i oceny wyników kształcenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 
 

Praktyki dydaktyczne        60 60 2,5 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 

Językoznawstwo 
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rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.2.W1; D.2.W2; D.2.W3; 
D.2.U1; D.2.U2; D.3.U3; 
D.2.K1 

Treści programowe  

Nadrzędnym celem praktyki dydaktycznej jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą 
nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu glottodydaktyki z rzeczywistością pedagogiczną w szkole ponadpodstawowej. 
Praktyka jest zintegrowana z realizacją zajęć z dydaktyki. W ramach praktyk wykorzystywane są wiedza i umiejętności zdobyte 
na zajęciach z dydaktyki do krytycznej analizy przebiegu procesów dydaktycznych, pogłębiania refleksji dydaktycznej dotyczącej 
planowania, prowadzenia, dokumentowania ewaluacji własnej pracy na zajęciach z języka hiszpańskiego lub portugalskiego. Praktyki 
obejmują analizę stylu kierowania i komunikowania się z klasą nauczyciela danego języka na podstawie obserwacji prowadzonych 
przez niego lekcji oraz przeprowadzonej ankiety i wywiadu; samodzielne zaprojektowanie scenariusza zajęć; dokonanie samooceny 
nabytej wiedzy i umiejętności zgodnie z arkuszem autoewaluacji; analizę pracy uczniów i własnej pracy oraz jej efektów w ramach 
uczestnictwa w zajęciach szkolnych języka hiszpańskiego lub portugalskiego oraz ich przeprowadzania, a także nabycie kompetencji 
współdziałania w pracy nauczycielskiej. 

Praktyki dydaktyczne mają charakter obserwacyjny i metodyczny i są odbywane w szkołach ponadpodstawowych (60h) publicznych, 
prywatnych i społecznych, które prowadzą nauczanie języka hiszpańskiego lub portugalskiego. Zasady regulujące przebieg praktyk 
dydaktycznych zostały sformułowane w Regulaminie praktyk dydaktycznych. Do zaliczenia praktyk dydaktycznych wymagane jest 
przedstawienie zaświadczenia o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od nauczyciela-
opiekuna studentów odbywających praktyki, przedstawienie dziennika praktyk  i sprawozdania z praktyk, arkusza autoewaluacji, 
przeprowadzenie rozmowy podsumowującej praktyki z opiekunem praktyk oraz uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od opiekuna 
praktyk.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaświadczenie o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, opinia i ocena od nauczyciela-opiekuna studentów odbywających 
praktyki, dziennik praktyk, sprawozdanie z praktyk, arkusz autoewaluacji, rozmowa podsumowująca praktyki z opiekunem praktyk 
oraz opinia i ocena od opiekuna praktyk 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 6,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie specjalności przygotowującej do zawodu nauczyciela dla studiów II 
stopnia (dla całego cyklu): 360 
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SPECJALNOŚĆ PORTUGALSKA 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH 
W JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 S3K_W01, S3K_W05, 
S3K_W06, S3K_U02, 
S3K_U03, S3K_U05, 
S3K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu 
dyscypliny wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 
 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     30 5 Zależne od wybranych 
zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, 

K_W04, K_W05, K_W06, 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 
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K_U01, K_U02, K_U03, 

K_K01 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

WYPOWIEDŻ USTNA 
W JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 S3K_W01, S3K_W05, 
S3K_W06, S3K_U02, 
S3K_U03, S3K_U05, 
S3K_K01 

 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu 
wystąpień ustnych. Studenci nabywają umiejętności z dziedziny wypowiedzi i prezentacji ustnych na tematy merytoryczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

BADANIA NAD 
LITERATURĄ 
PORTUGALSKĄ - 
TEKST I KONTEKST 
cz. I 
 

 30       30 3 S3K_W01, S3K_W02, 

S3K_W03, S3K_W04, 

S3K_W05, S3K_W06, 

S3K_U01, S3K_U02, 

S3K_U03, S3K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  

Do kluczowych efektów uczenia należą: uzyskanie pogłębionej  wiedzy z zakresu literatury hispanoamerykańskiej i jej specyfiki na tle 
literatury światowej oraz umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego z zakresu literatury 
portugalskiej. Celem kursu jest pogłębienie  kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterackich studentów, dotyczących 
literatury portugalskiej oraz metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu literackiego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 
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JĘZYKOZNAWSTWO 
PORTUGALSKIE cz. I 

 30       30 3 S3K_W01, S3K_W02, 

S3K_W03, S3K_W04, 

S3K_W05, S3K_W06, 

S3K_U01, S3K_U02, 

S3K_U03, S3K_K01 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z fonetyka, składnią, morfologią i semantyką języka portugalskiego. Jest 
kontynuacja wstępu do językoznawstwa i obejmuje główne zagadnienia języka portugalskiego na poziomie teoretycznym 
i praktycznym. Studenci mają pogłębić wiedzę na temat poszczególnych działów językoznawczych i najnowszych metod badań 
i analiz językowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

WKŁAD MYŚLI 
IBERYJSKIEJ 
W ROZWÓJ BADAŃ 
NAD PRZEKŁADEM 
cz. I 

 30       30 3 S3K_W01, S3K_W02, 

S3K_W03, S3K_W04, 

S3K_W05, S3K_W06, 

S3K_U01, S3K_U02, 

S3K_U03, S3K_K01 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych prac autorów hiszpańskojęzycznych poświęconych rozważaniom nad przekładem, 
których omówienie stanowi punkt wyjścia do szerszej refleksji nad tłumaczeniami, zagadnieniem interdyscyplinarności w przekładzie, 
naturą i funkcją krytyki przekładowej oraz jej stosunków z teorią i praktyką translatorską. W trakcie zajęć studenci poznają historię 
sztuki tłumaczeniowej, od jej narodzin do dnia dzisiejszego. Szczególny nacisk położony zostanie na najważniejsze i najbardziej 
znaczące dla sztuki translatorskiej momenty, na sposób postrzegania tłumacza w poszczególnych okresach oraz na ukazanie wkładu 
myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

PROBLEMY 
SPOŁECZNO-
POLITYCZNE 
PORTUGALII cz. I 

 30       30 3 S3K_W01, S3K_W02, 

S3K_W03, S3K_W04, 

S3K_W05, S3K_W06, 

Historia 
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S3K_U01, S3K_U02, 

S3K_U03, S3K_K01 

Treści programowe  
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią polityczną Portugalii oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych 
na kształtowanie się kultury politycznej Portugalii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

NAJNOWSZE 
BADANIA NAD 
DZIEJAMI, KULTURĄ 
I RELIGIĄ 
PORTUGALII cz. I 

 30       30 3 S3K_W01, S3K_W02, 

S3K_W03, S3K_W04, 

S3K_W05, S3K_W06, 

S3K_U01, S3K_U02, 

S32K_U03, S3K_K01 

Nauki o kulturze i religii 

Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z wynikami i metodami najnowszych badań nad dziejami, kulturą i religiami Portugalii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

PROSEMINARIUM cz. 

I 

 

 30       30 3 Zależne od wybranego 
proseminarium. 
S3K_W01, S3K_W02, 

S3K_W03, S3K_W04, 

S3K_W05, S3K_W06, 

S3K_W07 S3K_U01, 

S3K_U02, S3K_U03, 

S3K_K01 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Portugalii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test, esej, projekt 
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SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

  30      30 3 Zależne od wybranego 
seminarium. 
S3K_W01, S3K_W02, 

S3K_W03, S3K_W04, 

S3K_W05, S3K_W06, 

S3K_U01, S3K_U02, 

S3K_U03, S3K_U06 

S3K_K01, S3K_K02, 

S3K_K03, S3K_K04  

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności przez studentów w zakresie prowadzenia badań 
w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Portugalii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
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Specjalność dodatkowa/fakultatywna przygotowująca do zawodu nauczyciela 

 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy  

Semestr kształcenia nauczycieli: trzeci  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Psychologia - 
warsztaty 
zintegrowane 

     30   30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

B.1.U1; B.1.U2; B.1.U3; 
B.1.U4; B.1.K1; B.1.K2 

Psychologia 

Treści programowe  

Celem zajęć odwołujących się do doświadczeń studentów z praktyk zawodowych jest rozpoznanie i ćwiczenie kompetencji, 
koniecznych do efektywnego podejmowania zadań nauczyciela, w tym m.in.: zapoznanie się i ćwiczenie praktycznego wykorzystania 
narzędzi komunikacyjnych w rzeczywistości szkolnej, rozpoznawanie i rozumienie procesów rozwojowych i emocjonalnych, oraz ich 
znaczenie dla pracy nauczyciela, poszerzenie świadomości swojego sposobu funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, 
wzbudzanie autorefleksyjności studentów specjalizacji nauczycielskich. Warsztaty zintegrowane z realizacją praktyk zawodowych 
poświęcone są następującym zagadnieniom: charakterystyka relacji nauczyciel – uczeń; wpływ procesów postrzegania społecznego 
na relacje nauczyciel – uczeń; zmiany rozwojowe okresu adolescencji; zadania nauczyciela jako osób wspierającej uczniów w okresie 
dorastania; rola nauczyciela jako kierownika grupy i style kierowania klasą; uczeń jako element systemu szkolnego i członek klasy 
jako grupy społecznej; charakterystyka relacji nauczyciele – rodzice; kompetencje konieczne do budowania porozumienia z rodzicami 
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i jego znaczenie w pracy nauczyciela dla procesu dydaktycznego i wychowawczego; komunikacja jedno- i dwustronna; cyrkularność 
komunikacji; bariery komunikacyjne; słuchanie jako celowa i świadoma aktywność; zachowania werbalne i niewerbalne facylitujące 
aktywne słuchanie; charakterystyka zachowań asertywnych i czynniki je facylitujące; udzielanie informacji zwrotnych; wpływ 
procesów intrapersonalnych na porozumienie i komunikację; komunikaty wspomagające motywację uczniów do nauki; 
rozpoznawanie konfliktów i sposoby konstruktywnego reagowania w szkolnych sytuacjach konfliktowych, współpraca z psychologiem 
szkolnym, PPP i innymi instytucjami, szczególnie w opiece nad uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych; identyfikacja 
czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu; identyfikacja czynników chroniących przed wypaleniem zawodowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena aktywności na zajęciach; Praca pisemna 

Pedagogika - 
warsztaty 
zintegrowane 

     30   30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

B.2.U1; B.2.U2; B.2.U3; 
B.2.U6; B.2.U7; B.2.K1; 
B.2.K2; B.2.K3; B.2.K4 

Pedagogika 

Treści programowe  

Celem zajęć zintegrowanych z realizacją praktyk zawodowych jest przygotowanie do dokonywania refleksji pedagogicznej w wyniku 
krytycznej analizy praktyki edukacyjnej z wykorzystaniem zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw wychowania i różnych 
aspektów pracy nauczyciela w szkole. W ramach kursu podjęte zostaną następujące zagadnienia: filozofia edukacyjna oraz przejawy 
ukrytego programu obecne w architekturze szkoły oraz aranżacji sal lekcyjnych i innych pomieszczeń; wykorzystywanie  dokumentów 
szkolnych w codziennej praktyce edukacyjnej ( statut, program wychowawczo-profilaktyczny, plan pracy szkoły, wewnątrzszkolny 
system oceniania, program współpracy z rodzicami); procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych; udzielanie pierwszej 
pomocy; rola i obowiązki nauczyciela wychowawcy klasy; tworzenie klimatu edukacyjnego, integracja i inkluzja uczniów, animowanie 
życia społeczno-kulturalnego, wspieranie samorządności i autonomii uczniów; style kierowania i komunikowania się z klasą oraz 
sposoby utrzymywania dyscypliny; sposoby organizowania sytuacji edukacyjnych podczas zajęć lekcyjnych; zastosowanie różnych 
metod uczenia się, wykorzystanie różnych środków dydaktycznych i form  organizacyjnych  w pracy i komunikowaniu się z uczniami; 
typy oceniania szkolnego a motywacja do uczenia się; szkolna dokumentacja uczniów: księga uczniów, arkusze osiągnięć uczniów, 
dzienniki elektroniczne, świadectwa szkolne; poznawanie uczniów –  obserwacja ich funkcjonowania na terenie klasy, szkoły oraz 
analiza zdarzeń krytycznych; różne metody rozwiązywania trudności wychowawczych (współpraca z psychologiem i pedagogiem 
szkolnym, poradnią wychowawczo-zawodową, policją, innymi instytucjami oświatowymi); zapobieganie trudnościom w uczeniu się 
i ich wczesne wykrywanie, wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia 
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i dyskalkulia; konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych; doskonalenie zawodowe nauczycieli - identyfikacja i rozwój 
własnych potrzeb zawodowych, indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami, stres i nauczycielskie wypalenie zawodowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna 

Praktyki 
psychologiczno-
pedagogiczne 

       30 30 1 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

B.3.W1; B.3.W2; B.3.W3; 
B.3.U1; B.3.U2; B.3.U3; 
B.3.U4; B.3.U5; B.3.U6; 
B.3.K1 

Psychologia, 

Pedagogika 

Treści programowe  

Nadrzędnym celem praktyki psychologiczno-pedagogicznej jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-
wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu psychopedagogiki z rzeczywistością pedagogiczną. Praktyka 
jest zintegrowana z realizacją zajęć z zakresu psychopedagogiki. Celem praktyk jest wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności 
podczas samodzielnej realizacji wyznaczonych zadań, pogłębianie refleksji psychologiczno-pedagogicznej wobec sytuacji 
wychowawczych i dydaktycznych w szkole, a także doskonalenie umiejętności dokumentowania i ewaluacji własnej pracy. Praktyki 
obejmują: poznanie dokumentów prawnych szkoły, w której realizowana jest praktyka: statut, program wychowawczo - profilaktyczny, 
program współpracy z rodzicami, wewnątrzszkolny system oceniania, kompetencje rady pedagogicznej, inne regulaminy 
obowiązujące na terenie szkoły; nabycie umiejętności prowadzenia i korzystania z dokumentacji szkolnej: plan, program, rozkład 
materiału, dziennik lekcyjny, arkusze osiągnięć uczniów; poznanie obowiązków nauczyciela-wychowawcy klasy; poznanie zasad 
oceny pracy nauczyciela, wynikających z planu nadzoru pedagogicznego; ocenę stylu kierowania i komunikowania się z klasą 
nauczyciela-wychowawcy oraz deklarowanych przez niego trudności w pracy zawodowej  na podstawie obserwacji prowadzonych 
przez niego lekcji oraz przeprowadzonej ankiety i wywiadu; analizę zdarzenia krytycznego; samodzielne zaprojektowanie 
scenariusza zajęć; przygotowanie studium przypadku ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia; dokonanie samooceny 
nabytej wiedzy i umiejętności zgodnie z arkuszem autoewaluacji. 

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne mają charakter obserwacyjny i są odbywane w szkołach podstawowych (15h) 
i ponadpodstawowych (15h) publicznych, prywatnych i społecznych, które prowadzą nauczanie języka hiszpańskiego lub 
portugalskiego. Zasady regulujące przebieg praktyk psychologiczno-pedagogicznych zostały sformułowane w Regulaminie praktyk 
psychologiczno-pedagogicznych. Do zaliczenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych wymagane jest przedstawienie 
zaświadczenia o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od nauczyciela-opiekuna studentów 



81 

 

odbywających praktyki, przedstawienie dziennika praktyk  i sprawozdania z praktyk, arkusza autoewaluacji, przeprowadzenie 
rozmowy podsumowującej praktyki z opiekunem praktyk oraz uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od opiekuna praktyk.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaświadczenie o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, opinia i ocena od nauczyciela-opiekuna studentów odbywających 
praktyki, dziennik praktyk, sprawozdanie z praktyk, arkusz autoewaluacji, rozmowa podsumowująca praktyki z opiekunem praktyk 
oraz opinia i ocena od opiekuna praktyk 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 
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SPECJALNOŚĆ PORTUGALSKA 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
specjalności 
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dyscypliny, do 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH 
W JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 S3K_W01, S3K_W05, 
S3K_W06, S3K_U02, 
S3K_U03, S3K_U05, 
S3K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu 
dyscypliny wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

OGUN – w tym z 
dziedziny nauk 
społecznych 

   30     30 3 Zależne od wybranych 
zajęć. 
 

 

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna, praca dyplomowa 
 
Zależne od wybranych zajęć. 

WYPOWIEDŻ USTNA 
W JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 S3K_W01, S3K_W05, 
S3K_W06, S3K_U02, 
S3K_U03, S3K_U05, 
S3K_K01 

 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu 
wystąpień ustnych. Studenci nabywają umiejętności z dziedziny wypowiedzi i prezentacji ustnych na tematy merytoryczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny, projekt 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

BADANIA NAD 
LITERATURĄ 
PORTUGALSKĄ - 
TEKST I KONTEKST 
cz. II 
 

 30       30 3 S3K_W01, S3K_W02, 

S3K_W03, S3K_W04, 

S3K_W05, S3K_W06, 

S3K_U01, S3K_U02, 

S3K_U03, S3K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  

Do kluczowych efektów uczenia należą: uzyskanie pogłębionej  wiedzy z zakresu literatury hispanoamerykańskiej i jej specyfiki na tle 
literatury światowej oraz umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego z zakresu literatury 
portugalskiej. Celem kursu jest pogłębienie  kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterackich studentów, dotyczących 
literatury portugalskiej oraz metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu literackiego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

JĘZYKOZNAWSTWO 
PORTUGALSKIE cz. II 

 30       30 3 S3K_W01, S3K_W02, 

S3K_W03, S3K_W04, 

S3K_W05, S3K_W06, 

Językoznawstwo 
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S3K_U01, S3K_U02, 

S3K_U03, S3K_K01 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z fonetyka, składnią, morfologią i semantyką języka portugalskiego. Jest 
kontynuacja wstępu do językoznawstwa i obejmuje główne zagadnienia języka portugalskiego na poziomie teoretycznym 
i praktycznym. Studenci mają pogłębić wiedzę na temat poszczególnych działów językoznawczych i najnowszych metod badań 
i analiz językowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

WKŁAD MYŚLI 
IBERYJSKIEJ W 
ROZWÓJ BADAŃ 
NAD PRZEKŁADEM 
cz. II 

 30       30 3 S3K_W01, S3K_W02, 

S3K_W03, S3K_W04, 

S3K_W05, S3K_W06, 

S3K_U01, S3K_U02, 

S3K_U03, S3K_K01 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych prac autorów hiszpańskojęzycznych poświęconych rozważaniom nad przekładem, 
których omówienie stanowi punkt wyjścia do szerszej refleksji nad tłumaczeniami, zagadnieniem interdyscyplinarności w przekładzie, 
naturą i funkcją krytyki przekładowej oraz jej stosunków z teorią i praktyką translatorską. W trakcie zajęć studenci poznają historię 
sztuki tłumaczeniowej, od jej narodzin do dnia dzisiejszego. Szczególny nacisk położony zostanie na najważniejsze i najbardziej 
znaczące dla sztuki translatorskiej momenty, na sposób postrzegania tłumacza w poszczególnych okresach oraz na ukazanie wkładu 
myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

PROBLEMY 
SPOŁECZNO-
POLITYCZNE 
PORTUGALII cz. II 

 30       30 3 S3K_W01, S3K_W02, 

S3K_W03, S3K_W04, 

S3K_W05, S3K_W06, 

S3K_U01, S3K_U02, 

S3K_U03, S3K_K01 

Historia 
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Treści programowe  
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią polityczną Portugalii oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych 
na kształtowanie się kultury politycznej Portugalii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

NAJNOWSZE 
BADANIA NAD 
DZIEJAMI, KULTURĄ 
I RELIGIĄ 
PORTUGALII cz. II 

 30       30 3 S3K_W01, S3K_W02, 

S3K_W03, S3K_W04, 

S3K_W05, S3K_W06, 

S3K_U01, S3K_U02, 

S32K_U03, S3K_K01 

Nauki o kulturze i religii 

Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z wynikami i metodami najnowszych badań nad dziejami, kulturą i religiami Portugalii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

PROSEMINARIUM cz. 

II 

 

 30       30 3 Zależne od wybranego 
proseminarium. 
S3K_W01, S3K_W02, 

S3K_W03, S3K_W04, 

S3K_W05, S3K_W06, 

S3K_W07 S3K_U01, 

S3K_U02, S3K_U03, 

S3K_K01 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Portugalii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test, esej, projekt 
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SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

  30      30 5 Zależne od wybranego 
seminarium. 
S3K_W01, S3K_W02, 

S3K_W03, S3K_W04, 

S3K_W05, S3K_W06, 

S3K_U01, S3K_U02, 

S3K_U03, S3K_U06 

S3K_K01, S3K_K02, 

S3K_K03, S3K_K04  

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności przez studentów w zakresie prowadzenia badań 
w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Portugalii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
 

 

 

 

 

 

Specjalność dodatkowa/fakultatywna przygotowująca do zawodu nauczyciela  
 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Semestr kształcenia nauczycieli: czwarty  
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Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Dydaktyka języka 

hiszpańskiego  

lub  

Dydaktyka języka 
portugalskiego 

1 

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.1.W1; D.1.W2; D.1.W3; 
D.1.W4; D.1.W5; D.1.W6; 
D.1.W7; D.1.W8; D.1.W9; 
D.1.W10; D.1.W11; 
D.1.W12; D.1.W13; 
D.1.W14; D.1.W15; 
D.1.U1; D.1.U2; D.1.U3; 
D.1.U4; D.1.U5; D.1.U6; 
D.1.U7; D.1.U8; D.1.U9; 
D.1.U10; D.1.U11; 
D.1.K1; D.1.K2; D.1.K3; 
D.1.K4; D.1.K5; D.1.K6; 
D.1.K7; D.1.K8; D.1.K9 

Językoznawstwo 
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Treści programowe  

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
podstawowej w klasach IV-VI. W tym celu studenci poznają podstawowe pojęcia związane z glottodydaktyką ogólną i hiszpańską lub 
portugalską w odniesieniu do przeglądu metod nauczania języków obcych, podstawy prawne nauczania języka oraz metody 
nauczania, przede wszystkim te najnowsze. Zapoznają się z technikami uczenia rozmaitych elementów komunikacji językowej 
lingwistycznych i socjolingwistycznych oraz nauczą się rozwijać różne umiejętności swoich uczniów takich jak pisanie, czytanie, 
mówienie i rozumienie ze słuchu, także w sposób zintegrowany. Poznają zagadnienia związane z zaprogramowaniem kursu 
j. hiszpańskiego lub portugalskiego, mając na uwadze konkretne potrzeby swoich uczniów wynikające z poziomu znajomości języka 
oraz z indywidualnych sposobów uczenia się, a także z konkretnych celów, dla których uczą się języka. Nauczą się posługiwać 
rozmaitymi materiałami dydaktycznymi i możliwościami wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego 
oraz poznają i będą umieć wykonywać rolę nauczyciela w interakcji ze swoimi uczniami, których pracę będą potrafili zorganizować 
w różnych formach i w różnych przestrzeniach. Poznają całą gamę metod w odniesieniu do procesu nauczania – uczenia się, 
organizacji procesu edukacyjnego i motywowania, sposobów diagnozy i oceny wyników kształcenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 2 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECJALNOŚĆ PORTUGALSKA 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 
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dyscypliny, do 

których odnosi się 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH 
W JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 S3K_W01, S3K_W05, 
S3K_W06, S3K_U02, 
S3K_U03, S3K_U05, 
S3K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu 
dyscypliny wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

OGUN – w tym 
z dziedziny nauk 
społecznych 

   30     30 3 Zależne od wybranych 
zajęć. 

 

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna, praca dyplomowa 
 
Zależne od wybranych zajęć. 
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ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     120 20 Zależne od wybranych 
zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, 

K_W04, K_W05, K_W06, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_K01 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

  30      30 5 Zależne od wybranego 
seminarium. 
S3K_W01, S3K_W02, 

S3K_W03, S3K_W04, 

S3K_W05, S3K_W06, 

S3K_U01, S3K_U02, 

S3K_U03, S3K_U06 

S3K_K01, S3K_K02, 

S3K_K03, S3K_K04 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności przez studentów w zakresie prowadzenia badań 
w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Portugalii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
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Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 
 

Specjalność dodatkowa/fakultatywna przygotowująca do zawodu nauczyciela 

Rok studiów: drugi 

Semestr: pierwszy 

Semestr kształcenia nauczycieli: piąty 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
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Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Dydaktyka języka 
hiszpańskiego  

lub  

Dydaktyka języka 
portugalskiego 

2 

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.1.W1; D.1.W2; D.1.W3; 
D.1.W4; D.1.W5; D.1.W6; 
D.1.W7; D.1.W8; D.1.W9 

Językoznawstwo 

Treści programowe  
Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
podstawowej w klasach VII-VIII. W tym celu studenci poznają podstawy prawne nauczania języka oraz metody nauczania, przede 
wszystkim te najnowsze. Zapoznają się z technikami uczenia rozmaitych elementów komunikacji językowej lingwistycznych 
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i socjolingwistycznych oraz nauczą się rozwijać różne umiejętności swoich uczniów takich jak pisanie, czytanie, mówienie 
i rozumienie ze słuchu, także w sposób zintegrowany. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Dydaktyka języka 

hiszpańskiego  

lub  

Dydaktyka języka 
portugalskiego 
 
3 

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.1.W10; D.1.W11; 
D.1.W12; D.1.W13; 
D.1.W14; D.1.W15; 
D.1.U1; D.1.U2; D.1.U3; 
D.1.U4; D.1.U5; D.1.U6; 
D.1.U7; D.1.U8; D.1.U9; 
D.1.U10; D.1.U11; 
D.1.K1; D.1.K2; D.1.K3; 
D.1.K4; D.1.K5; D.1.K6; 
D.1.K7; D.1.K8; D.1.K9 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
podstawowej w klasach VII-VIII. W tym celu poznają zagadnienia związane z zaprogramowaniem kursu j. hiszpańskiego 
lub portugalskiego, mając na uwadze konkretne potrzeby swoich uczniów wynikające z poziomu znajomości języka oraz 
z indywidualnych sposobów uczenia się, a także z konkretnych celów, dla których uczą się języka. Nauczą się posługiwać rozmaitymi 
materiałami dydaktycznymi i możliwościami wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego oraz poznają 
i będą umieć wykonywać rolę nauczyciela w interakcji ze swoimi uczniami, których pracę będą potrafili zorganizować w różnych 
formach i w różnych przestrzeniach. Poznają całą gamę metod w odniesieniu do procesu nauczania – uczenia się, organizacji 
procesu edukacyjnego i motywowania, sposobów diagnozy i oceny wyników kształcenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 
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Praktyki dydaktyczne        60 60 2,5 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.2.W1; D.2.W2; D.2.W3; 
D.2.U1; D.2.U2; D.3.U3; 
D.2.K1 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Nadrzędnym celem praktyki dydaktycznej jest zdobycie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela 
i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu glottodydaktyki z rzeczywistością pedagogiczną w szkole podstawowej. Praktyka jest 
zintegrowana z realizacją zajęć z dydaktyki. W ramach praktyk wykorzystywane są wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach 
z dydaktyki do krytycznej analizy przebiegu procesów dydaktycznych, pogłębiania refleksji dydaktycznej dotyczącej planowania, 
prowadzenia, dokumentowania ewaluacji własnej pracy na zajęciach z języka hiszpańskiego lub portugalskiego. Praktyki obejmują 
analizę stylu kierowania i komunikowania się z klasą nauczyciela danego języka na podstawie obserwacji prowadzonych przez niego 
lekcji oraz przeprowadzonej ankiety i wywiadu; samodzielne zaprojektowanie scenariusza zajęć; dokonanie samooceny nabytej 
wiedzy i umiejętności zgodnie z arkuszem autoewaluacji; analizę pracy uczniów i własnej pracy oraz jej efektów w ramach 
uczestnictwa w zajęciach szkolnych języka hiszpańskiego lub portugalskiego oraz ich przeprowadzania, a także nabycie kompetencji 
współdziałania w pracy nauczycielskiej. 

Praktyki dydaktyczne mają charakter obserwacyjny i metodyczny i są odbywane w szkołach podstawowych (60h) publicznych, 
prywatnych i społecznych, które prowadzą nauczanie języka hiszpańskiego lub portugalskiego. Zasady regulujące przebieg praktyk 
dydaktycznych zostały sformułowane w Regulaminie praktyk dydaktycznych. Do zaliczenia praktyk dydaktycznych wymagane jest 
przedstawienie zaświadczenia o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od nauczyciela-
opiekuna studentów odbywających praktyki, przedstawienie dziennika praktyk  i sprawozdania z praktyk, arkusza autoewaluacji, 
przeprowadzenie rozmowy podsumowującej praktyki z opiekunem praktyk oraz uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od opiekuna 
praktyk.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaświadczenie o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, opinia i ocena od nauczyciela-opiekuna studentów odbywających 
praktyki, dziennik praktyk, sprawozdanie z praktyk, arkusz autoewaluacji, rozmowa podsumowująca praktyki z opiekunem praktyk 
oraz opinia i ocena od opiekuna praktyk 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 6,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
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SPECJALNOŚĆ PORTUGALSKA 

Rok studiów: drugi  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH 
W JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 S3K_W01, S3K_W05, 
S3K_W06, S3K_U02, 
S3K_U03, S3K_U05, 
S3K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu 
dyscypliny wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     120 20 Zależne od wybranych 
zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, 

K_W04, K_W05, K_W06, 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 
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K_U01, K_U02, K_U03, 

K_K01 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 egzamin pisemny, test, esej 

ZAJĘCIA 
DEDYKOWANE NA 
POZIOMIE B2+ 

   30     30 2 Zależnie od wybranych 

zajęć 

K_U05, K_K01 

 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie kompetencji językowych w języku innymi niż kierunkowy na poziomu 
B2+. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

  30      30 6 Zależne od wybranego 
seminarium. 
S3K_W01, S3K_W02, 

S3K_W03, S3K_W04, 

S3K_W05, S3K_W06, 

S3K_U01, S3K_U02, 

S3K_U03, S3K_U06 

S3K_K01, S3K_K02, 

S3K_K03, S3K_K04 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 
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Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności przez studentów w zakresie prowadzenia badań 
w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Portugalii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt, praca dyplomowa 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 

 

Specjalność dodatkowa/fakultatywna przygotowująca do zawodu nauczyciela 

Rok studiów: drugi 

Semestr: drugi 

Semestr kształcenia nauczycieli: szósty 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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odnosi się przedmiot 
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Dydaktyka języka 
hiszpańskiego  

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 

Językoznawstwo 
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lub  

Dydaktyka języka 
portugalskiego 

4 

rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.1.W1; D.1.W2; D.1.W3; 
D.1.W4; D.1.W5; D.1.W6; 
D.1.W7; D.1.W8; D.1.W9 

Treści programowe  

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
ponadpodstawowej. W tym celu poznają podstawy prawne nauczania języka oraz metody nauczania, przede wszystkim te 
najnowsze. Zapoznają się z technikami uczenia rozmaitych elementów komunikacji językowej lingwistycznych i socjolingwistycznych 
oraz nauczą się rozwijać różne umiejętności swoich uczniów takich jak pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu, także 
w sposób zintegrowany. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Dydaktyka języka 

hiszpańskiego  

lub  

Dydaktyka języka 
portugalskiego 
 
5 

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.1.W10; D.1.W11; 
D.1.W12; D.1.W13; 
D.1.W14; D.1.W15; 
D.1.U1; D.1.U2; D.1.U3; 
D.1.U4; D.1.U5; D.1.U6; 
D.1.U7; D.1.U8; D.1.U9; 
D.1.U10; D.1.U11; 
D.1.K1; D.1.K2; D.1.K3; 
D.1.K4; D.1.K5; D.1.K6; 
D.1.K7; D.1.K8; D.1.K9 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
ponadpodstawowej. W tym celu poznają zagadnienia związane z zaprogramowaniem kursu j. hiszpańskiego lub portugalskiego, 
mając na uwadze konkretne potrzeby swoich uczniów wynikające z poziomu znajomości języka oraz z indywidualnych sposobów 
uczenia się, a także z konkretnych celów, dla których uczą się języka. Nauczą się posługiwać rozmaitymi materiałami dydaktycznymi 
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i możliwościami wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego oraz poznają i będą umieć wykonywać 
rolę nauczyciela w interakcji ze swoimi uczniami, których pracę będą potrafili zorganizować w różnych formach i w różnych 
przestrzeniach. Poznają całą gamę metod w odniesieniu do procesu nauczania – uczenia się, organizacji procesu edukacyjnego 
i motywowania, sposobów diagnozy i oceny wyników kształcenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 
 
 

Praktyki dydaktyczne        60 60 2,5 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.2.W1; D.2.W2; D.2.W3; 
D.2.U1; D.2.U2; D.3.U3; 
D.2.K1 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Nadrzędnym celem praktyki dydaktycznej jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą 
nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu glottodydaktyki z rzeczywistością pedagogiczną w szkole ponadpodstawowej. 
Praktyka jest zintegrowana z realizacją zajęć z dydaktyki. W ramach praktyk wykorzystywane są wiedza i umiejętności zdobyte 
na zajęciach z dydaktyki do krytycznej analizy przebiegu procesów dydaktycznych, pogłębiania refleksji dydaktycznej dotyczącej 
planowania, prowadzenia, dokumentowania ewaluacji własnej pracy na zajęciach z języka hiszpańskiego lub portugalskiego. Praktyki 
obejmują analizę stylu kierowania i komunikowania się z klasą nauczyciela danego języka na podstawie obserwacji prowadzonych 
przez niego lekcji oraz przeprowadzonej ankiety i wywiadu; samodzielne zaprojektowanie scenariusza zajęć; dokonanie samooceny 
nabytej wiedzy i umiejętności zgodnie z arkuszem autoewaluacji; analizę pracy uczniów i własnej pracy oraz jej efektów w ramach 
uczestnictwa w zajęciach szkolnych języka hiszpańskiego lub portugalskiego oraz ich przeprowadzania, a także nabycie kompetencji 
współdziałania w pracy nauczycielskiej. 

Praktyki dydaktyczne mają charakter obserwacyjny i metodyczny i są odbywane w szkołach ponadpodstawowych (60h) publicznych, 
prywatnych i społecznych, które prowadzą nauczanie języka hiszpańskiego lub portugalskiego. Zasady regulujące przebieg praktyk 
dydaktycznych zostały sformułowane w Regulaminie praktyk dydaktycznych. Do zaliczenia praktyk dydaktycznych wymagane jest 
przedstawienie zaświadczenia o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od nauczyciela-
opiekuna studentów odbywających praktyki, przedstawienie dziennika praktyk  i sprawozdania z praktyk, arkusza autoewaluacji, 
przeprowadzenie rozmowy podsumowującej praktyki z opiekunem praktyk oraz uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od opiekuna 
praktyk.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaświadczenie o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, opinia i ocena od nauczyciela-opiekuna studentów odbywających 
praktyki, dziennik praktyk, sprawozdanie z praktyk, arkusz autoewaluacji, rozmowa podsumowująca praktyki z opiekunem praktyk 
oraz opinia i ocena od opiekuna praktyk 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 6,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie specjalności przygotowującej do zawodu nauczyciela dla studiów II 
stopnia (dla całego cyklu): 360 

 

SPECJALNOŚĆ BRAZYLIJSKA 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
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dyscypliny, do 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH 
W JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 S4K_W01, S4K_W05, 
S4K_W06, S4K_U02, 
S4K_U03, S4K_U05, 
S4K_K01 

Literaturoznawstwo 
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Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu 
dyscypliny wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     30 5 Zależne od wybranych 
zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, 

K_W04, K_W05, K_W06, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_K01 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

WYPOWIEDŻ USTNA 
W JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 S4K_W01, S4K_W05, 
S4K_W06, S4K_U02, 
S4K_U03, S4K_U05, 
S4K_K01 

 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu 
wystąpień ustnych. Studenci nabywają umiejętności z dziedziny wypowiedzi i prezentacji ustnych na tematy merytoryczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 
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przedmioty właściwe dla danej specjalności 

BADANIA NAD 
LITERATURĄ 
BRAZYLIJSKĄ - 
TEKST I KONTEKST 
cz. I 

 30       30 3 S4K_W01, S4K_W02, 

S4K_W03, S4K_W04, 

S4K_W05, S4K_W06, 

S4K_U01, S4K_U02, 

S4K_U03, S4K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  

Do kluczowych efektów uczenia należą: uzyskanie pogłębionej  wiedzy z zakresu literatury hispanoamerykańskiej i jej specyfiki na 
tle literatury światowej oraz umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego z zakresu literatury 
brazylijskiej. Celem kursu jest pogłębienie  kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterackich studentów, dotyczących 
literatury brazylijskiej oraz metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu literackiego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

JĘZYKOZNAWSTWO 
PORTUGALSKIE cz. I 

 30       30 3 S4K_W01, S4K_W02, 

S4K_W03, S4K_W04, 

S4K_W05, S4K_W06, 

S4K_U01, S4K_U02, 

S4K_U03, S4K_K01 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z fonetyka, składnią, morfologią i semantyką języka portugalskiego. Jest 
kontynuacja wstępu do językoznawstwa i obejmuje główne zagadnienia języka portugalskiego na poziomie teoretycznym 
i praktycznym. Studenci mają pogłębić wiedzę na temat poszczególnych działów językoznawczych i najnowszych metod badań 
i analiz językowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

WKŁAD MYŚLI 
IBERYJSKIEJ 
W ROZWÓJ BADAŃ 
NAD PRZEKŁADEM 
cz. I 

 30       30 3 S4K_W01, S4K_W02, 

S4K_W03, S4K_W04, 

S4K_W05, S4K_W06, 

Językoznawstwo 
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S4K_U01, S4K_U02, 

S4K_U03, S4K_K01 

Treści programowe  

Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych prac autorów hiszpańskojęzycznych poświęconych rozważaniom nad przekładem, 
których omówienie stanowi punkt wyjścia do szerszej refleksji nad tłumaczeniami, zagadnieniem interdyscyplinarności w przekładzie, 
naturą i funkcją krytyki przekładowej oraz jej stosunków z teorią i praktyką translatorską. W trakcie zajęć studenci poznają historię 
sztuki tłumaczeniowej, od jej narodzin do dnia dzisiejszego. Szczególny nacisk położony zostanie na najważniejsze i najbardziej 
znaczące dla sztuki translatorskiej momenty, na sposób postrzegania tłumacza w poszczególnych okresach oraz na ukazanie wkładu 
myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

PROBLEMY 
SPOŁECZNO-
POLITYCZNE 
BRAZYLII cz. I 

 30       30 3 S4K_W01, S4K_W02, 

S4K_W03, S4K_W04, 

S4K_W05, S4K_W06, 

S4K_U01, S4K_U02, 

S4K_U03, S4K_K01 

Historia 

Treści programowe  
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią polityczną Brazylii oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych 
na kształtowanie się kultury politycznej Brazylii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

NAJNOWSZE 
BADANIA NAD 
DZIEJAMI, KULTURĄ 
I RELIGIĄ BRAZYLII 
cz. I 

 30       30 3 S4K_W01, S4K_W02, 

S4K_W03, S4K_W04, 

S4K_W05, S4K_W06, 

S4K_U01, S4K_U02, 

S4K_U03, S4K_K01 

Nauki o kulturze i religii 

Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z wynikami i metodami najnowszych badań nad dziejami, kulturą i religiami Brazylii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 
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PROSEMINARIUM cz. 

I 

 

 30       30 3 Zależne od wybranego 
proseminarium. 
S4K_W01, S4K_W02, 

S4K_W03, S4K_W04, 

S4K_W05, S4K_W06, 

S4K_W07 S4K_U01, 

S4K_U02, S4K_U03, 

S4K_K01 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Brazylii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test, esej, projekt 
 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

  30      30 3 Zależne od wybranego 
seminarium. 
S4K_W01, S4K_W02, 

S4K_W03, S4K_W04, 

S4K_W05, S4K_W06, 

S4K_U01, S4K_U02, 

S4K_U03, S4K_U06 

S4K_K01, S4K_K02, 

S4K_K03, S4K_K04 

 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności przez studentów w zakresie prowadzenia badań 
w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Brazylii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 

 

 

Specjalność dodatkowa/fakultatywna przygotowująca do zawodu nauczyciela 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy  

Semestr kształcenia nauczycieli: trzeci  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
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Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Psychologia - 
warsztaty 
zintegrowane 

     30   30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

B.1.U1; B.1.U2; B.1.U3; 
B.1.U4; B.1.K1; B.1.K2 

Psychologia 

Treści programowe  
Celem zajęć odwołujących się do doświadczeń studentów z praktyk zawodowych jest rozpoznanie i ćwiczenie kompetencji, 
koniecznych do efektywnego podejmowania zadań nauczyciela, w tym m.in.: zapoznanie się i ćwiczenie praktycznego wykorzystania 
narzędzi komunikacyjnych w rzeczywistości szkolnej, rozpoznawanie i rozumienie procesów rozwojowych i emocjonalnych, oraz ich 
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znaczenie dla pracy nauczyciela, poszerzenie świadomości swojego sposobu funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, 
wzbudzanie autorefleksyjności studentów specjalizacji nauczycielskich. Warsztaty zintegrowane z realizacją praktyk zawodowych 
poświęcone są następującym zagadnieniom: charakterystyka relacji nauczyciel – uczeń; wpływ procesów postrzegania społecznego 
na relacje nauczyciel – uczeń; zmiany rozwojowe okresu adolescencji; zadania nauczyciela jako osób wspierającej uczniów w okresie 
dorastania; rola nauczyciela jako kierownika grupy i style kierowania klasą; uczeń jako element systemu szkolnego i członek klasy 
jako grupy społecznej; charakterystyka relacji nauczyciele – rodzice; kompetencje konieczne do budowania porozumienia z rodzicami 
i jego znaczenie w pracy nauczyciela dla procesu dydaktycznego i wychowawczego; komunikacja jedno- i dwustronna; cyrkularność 
komunikacji; bariery komunikacyjne; słuchanie jako celowa i świadoma aktywność; zachowania werbalne i niewerbalne facylitujące 
aktywne słuchanie; charakterystyka zachowań asertywnych i czynniki je facylitujące; udzielanie informacji zwrotnych; wpływ 
procesów intrapersonalnych na porozumienie i komunikację; komunikaty wspomagające motywację uczniów do nauki; 
rozpoznawanie konfliktów i sposoby konstruktywnego reagowania w szkolnych sytuacjach konfliktowych, współpraca z psychologiem 
szkolnym, PPP i innymi instytucjami, szczególnie w opiece nad uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych; identyfikacja 
czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu; identyfikacja czynników chroniących przed wypaleniem zawodowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena aktywności na zajęciach; Praca pisemna 

Pedagogika - 
warsztaty 
zintegrowane 

     30   30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

B.2.U1; B.2.U2; B.2.U3; 
B.2.U6; B.2.U7; B.2.K1; 
B.2.K2; B.2.K3; B.2.K4 

Pedagogika 

Treści programowe  

Celem zajęć zintegrowanych z realizacją praktyk zawodowych jest przygotowanie do dokonywania refleksji pedagogicznej w wyniku 
krytycznej analizy praktyki edukacyjnej z wykorzystaniem zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw wychowania i różnych 
aspektów pracy nauczyciela w szkole. W ramach kursu podjęte zostaną następujące zagadnienia: filozofia edukacyjna oraz przejawy 
ukrytego programu obecne w architekturze szkoły oraz aranżacji sal lekcyjnych i innych pomieszczeń; wykorzystywanie  dokumentów 
szkolnych w codziennej praktyce edukacyjnej ( statut, program wychowawczo-profilaktyczny, plan pracy szkoły, wewnątrzszkolny 
system oceniania, program współpracy z rodzicami); procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych; udzielanie pierwszej 
pomocy; rola i obowiązki nauczyciela wychowawcy klasy; tworzenie klimatu edukacyjnego, integracja i inkluzja uczniów, animowanie 
życia społeczno-kulturalnego, wspieranie samorządności i autonomii uczniów; style kierowania i komunikowania się z klasą oraz 
sposoby utrzymywania dyscypliny; sposoby organizowania sytuacji edukacyjnych podczas zajęć lekcyjnych; zastosowanie różnych 
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metod uczenia się, wykorzystanie różnych środków dydaktycznych i form  organizacyjnych  w pracy i komunikowaniu się z uczniami; 
typy oceniania szkolnego a motywacja do uczenia się; szkolna dokumentacja uczniów: księga uczniów, arkusze osiągnięć uczniów, 
dzienniki elektroniczne, świadectwa szkolne; poznawanie uczniów –  obserwacja ich funkcjonowania na terenie klasy, szkoły oraz 
analiza zdarzeń krytycznych; różne metody rozwiązywania trudności wychowawczych (współpraca z psychologiem i pedagogiem 
szkolnym, poradnią wychowawczo-zawodową, policją, innymi instytucjami oświatowymi); zapobieganie trudnościom w uczeniu się 
i ich wczesne wykrywanie, wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia 
i dyskalkulia; konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych; doskonalenie zawodowe nauczycieli - identyfikacja i rozwój 
własnych potrzeb zawodowych, indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami, stres i nauczycielskie wypalenie zawodowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna 

Praktyki 
psychologiczno-
pedagogiczne 

       30 30 1 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

B.3.W1; B.3.W2; B.3.W3; 
B.3.U1; B.3.U2; B.3.U3; 
B.3.U4; B.3.U5; B.3.U6; 
B.3.K1 

Psychologia, 

Pedagogika 

Treści programowe  

Nadrzędnym celem praktyki psychologiczno-pedagogicznej jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-
wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu psychopedagogiki z rzeczywistością pedagogiczną. Praktyka 
jest zintegrowana z realizacją zajęć z zakresu psychopedagogiki. Celem praktyk jest wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności 
podczas samodzielnej realizacji wyznaczonych zadań, pogłębianie refleksji psychologiczno-pedagogicznej wobec sytuacji 
wychowawczych i dydaktycznych w szkole, a także doskonalenie umiejętności dokumentowania i ewaluacji własnej pracy. Praktyki 
obejmują: poznanie dokumentów prawnych szkoły, w której realizowana jest praktyka: statut, program wychowawczo - profilaktyczny, 
program współpracy z rodzicami, wewnątrzszkolny system oceniania, kompetencje rady pedagogicznej, inne regulaminy 
obowiązujące na terenie szkoły; nabycie umiejętności prowadzenia i korzystania z dokumentacji szkolnej: plan, program, rozkład 
materiału, dziennik lekcyjny, arkusze osiągnięć uczniów; poznanie obowiązków nauczyciela-wychowawcy klasy; poznanie zasad 
oceny pracy nauczyciela, wynikających z planu nadzoru pedagogicznego; ocenę stylu kierowania i komunikowania się z klasą 
nauczyciela-wychowawcy oraz deklarowanych przez niego trudności w pracy zawodowej  na podstawie obserwacji prowadzonych 
przez niego lekcji oraz przeprowadzonej ankiety i wywiadu; analizę zdarzenia krytycznego; samodzielne zaprojektowanie 



107 

 

scenariusza zajęć; przygotowanie studium przypadku ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia; dokonanie samooceny 
nabytej wiedzy i umiejętności zgodnie z arkuszem autoewaluacji. 

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne mają charakter obserwacyjny i są odbywane w szkołach podstawowych (15h) 
i ponadpodstawowych (15h) publicznych, prywatnych i społecznych, które prowadzą nauczanie języka hiszpańskiego lub 
portugalskiego. Zasady regulujące przebieg praktyk psychologiczno-pedagogicznych zostały sformułowane w Regulaminie praktyk 
psychologiczno-pedagogicznych. Do zaliczenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych wymagane jest przedstawienie 
zaświadczenia o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od nauczyciela-opiekuna studentów 
odbywających praktyki, przedstawienie dziennika praktyk  i sprawozdania z praktyk, arkusza autoewaluacji, przeprowadzenie 
rozmowy podsumowującej praktyki z opiekunem praktyk oraz uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od opiekuna praktyk.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaświadczenie o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, opinia i ocena od nauczyciela-opiekuna studentów odbywających 
praktyki, dziennik praktyk, sprawozdanie z praktyk, arkusz autoewaluacji, rozmowa podsumowująca praktyki z opiekunem praktyk 
oraz opinia i ocena od opiekuna praktyk 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 
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SPECJALNOŚĆ BRAZYLIJSKA 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH 
W JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 S4K_W01, S4K_W05, 
S4K_W06, S4K_U02, 
S4K_U03, S4K_U05, 
S4K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu 
dyscypliny wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

OGUN – w tym 
z dziedziny nauk 
społecznych 

   30     30 3 Zależne od wybranych 
zajęć. 
 

 

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna, praca dyplomowa 
 
Zależne od wybranych zajęć. 

WYPOWIEDŻ USTNA 
W JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 S4K_W01, S4K_W05, 
S4K_W06, S4K_U02, 
S4K_U03, S4K_U05, 
S4K_K01 

 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu 
wystąpień ustnych. Studenci nabywają umiejętności z dziedziny wypowiedzi i prezentacji ustnych na tematy merytoryczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 egzamin ustny, projekt 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

BADANIA NAD 
LITERATURĄ 
BRAZYLIJSKĄ - 
TEKST I KONTEKST 
cz. II 
 

 30       30 3 S4K_W01, S4K_W02, 

S4K_W03, S4K_W04, 

S4K_W05, S4K_W06, 

S4K_U01, S4K_U02, 

S4K_U03, S4K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  

Do kluczowych efektów uczenia należą: uzyskanie pogłębionej  wiedzy z zakresu literatury hispanoamerykańskiej i jej specyfiki na tle 
literatury światowej oraz umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego z zakresu literatury 
brazylijskiej. Celem kursu jest pogłębienie  kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterackich studentów, dotyczących 
literatury brazylijskiej oraz metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu literackiego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

JĘZYKOZNAWSTWO 
PORTUGALSKIE cz. II 

 30       30 3 S4K_W01, S4K_W02, 

S4K_W03, S4K_W04, 

S4K_W05, S4K_W06, 

S4K_U01, S4K_U02, 

S4K_U03, S4K_K01 

Językoznawstwo 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z fonetyka, składnią, morfologią i semantyką języka portugalskiego. 
Jest kontynuacja wstępu do językoznawstwa i obejmuje główne zagadnienia języka portugalskiego na poziomie teoretycznym 
i praktycznym. Studenci mają pogłębić wiedzę na temat poszczególnych działów językoznawczych i najnowszych metod badań 
i analiz językowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

WKŁAD MYŚLI 
IBERYJSKIEJ 
W ROZWÓJ BADAŃ 
NAD PRZEKŁADEM 
cz. II 

 30       30 3 S4K_W01, S4K_W02, 

S4K_W03, S4K_W04, 

S4K_W05, S4K_W06, 

S4K_U01, S4K_U02, 

S4K_U03, S4K_K01 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych prac autorów hiszpańskojęzycznych poświęconych rozważaniom nad przekładem, 
których omówienie stanowi punkt wyjścia do szerszej refleksji nad tłumaczeniami, zagadnieniem interdyscyplinarności w przekładzie, 
naturą i funkcją krytyki przekładowej oraz jej stosunków z teorią i praktyką translatorską. W trakcie zajęć studenci poznają historię 
sztuki tłumaczeniowej, od jej narodzin do dnia dzisiejszego. Szczególny nacisk położony zostanie na najważniejsze i najbardziej 
znaczące dla sztuki translatorskiej momenty, na sposób postrzegania tłumacza w poszczególnych okresach oraz na ukazanie wkładu 
myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test  

PROBLEMY 
SPOŁECZNO-
POLITYCZNE 
BRAZYLII cz. II 

 30       30 3 S4K_W01, S4K_W02, 

S4K_W03, S4K_W04, 

S4K_W05, S4K_W06, 

S4K_U01, S4K_U02, 

S4K_U03, S4K_K01 

Historia 

Treści programowe  
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią polityczną Brazylii oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych 
na kształtowanie się kultury politycznej Brazylii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 
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NAJNOWSZE 
BADANIA NAD 
DZIEJAMI, KULTURĄ 
I RELIGIĄ BRAZYLII 
cz. II 

 30       30 3 S4K_W01, S4K_W02, 

S4K_W03, S4K_W04, 

S4K_W05, S4K_W06, 

S4K_U01, S4K_U02, 

S4K_U03, S4K_K01 

Nauki o kulturze i religii 

Treści programowe  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z wynikami i metodami najnowszych badań nad dziejami, kulturą i religiami Brazylii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test 

PROSEMINARIUM cz. 

II 

 

 30       30 3 Zależne od wybranego 
proseminarium. 
S4K_W01, S4K_W02, 

S4K_W03, S4K_W04, 

S4K_W05, S4K_W06, 

S4K_W07 S4K_U01, 

S4K_U02, S4K_U03, 

S4K_K01 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Brazylii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test, esej, projekt 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

  30      30 5 Zależne od wybranego 
seminarium. 
S4K_W01, S4K_W02, 

S4K_W03, S4K_W04, 

S4K_W05, S4K_W06, 

S4K_U01, S4K_U02, 

S4K_U03, S4K_U06 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 
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S4K_K01, S4K_K02, 

S4K_K03, S4K_K04  

Treści programowe  
Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności przez studentów w zakresie prowadzenia badań 
w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Brazylii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
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Specjalność dodatkowa fakultatywna przygotowująca do zawodu nauczyciela 

 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Semestr kształcenia nauczycieli: czwarty  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
specjalności 
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dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

 

Dydaktyka języka 

hiszpańskiego  

lub  

Dydaktyka języka 
portugalskiego 

1 

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.1.W1; D.1.W2; D.1.W3; 
D.1.W4; D.1.W5; D.1.W6; 
D.1.W7; D.1.W8; D.1.W9; 
D.1.W10; D.1.W11; 
D.1.W12; D.1.W13; 
D.1.W14; D.1.W15; 
D.1.U1; D.1.U2; D.1.U3; 
D.1.U4; D.1.U5; D.1.U6; 
D.1.U7; D.1.U8; D.1.U9; 
D.1.U10; D.1.U11; 
D.1.K1; D.1.K2; D.1.K3; 

Językoznawstwo 
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D.1.K4; D.1.K5; D.1.K6; 
D.1.K7; D.1.K8; D.1.K9 

Treści programowe  

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
podstawowej w klasach IV-VI. W tym celu studenci poznają podstawowe pojęcia związane z glottodydaktyką ogólną i hiszpańską 
lub portugalską w odniesieniu do przeglądu metod nauczania języków obcych, podstawy prawne nauczania języka oraz metody 
nauczania, przede wszystkim te najnowsze. Zapoznają się z technikami uczenia rozmaitych elementów komunikacji językowej 
lingwistycznych i socjolingwistycznych oraz nauczą się rozwijać różne umiejętności swoich uczniów takich jak pisanie, czytanie, 
mówienie i rozumienie ze słuchu, także w sposób zintegrowany. Poznają zagadnienia związane z zaprogramowaniem kursu 
j. hiszpańskiego lub portugalskiego, mając na uwadze konkretne potrzeby swoich uczniów wynikające z poziomu znajomości języka 
oraz z indywidualnych sposobów uczenia się, a także z konkretnych celów, dla których uczą się języka. Nauczą się posługiwać 
rozmaitymi materiałami dydaktycznymi i możliwościami wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego 
oraz poznają i będą umieć wykonywać rolę nauczyciela w interakcji ze swoimi uczniami, których pracę będą potrafili zorganizować 
w różnych formach i w różnych przestrzeniach. Poznają całą gamę metod w odniesieniu do procesu nauczania – uczenia się, 
organizacji procesu edukacyjnego i motywowania, sposobów diagnozy i oceny wyników kształcenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 2 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 30 
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SPECJALNOŚĆ BRAZYLIJSKA 

 

Rok studiów: drugi  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH 
W JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 S4K_W01, S4K_W05, 
S4K_W06, S4K_U02, 
S4K_U03, S4K_U05, 
S4K_K01 

Literaturoznawstwo 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu 
dyscypliny wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

OGUN – w tym 
z dziedziny nauk 
społecznych 

   30     30 3 Zależne od wybranych 
zajęć. 

 

Treści programowe  Przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru przez studenta. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna, praca dyplomowa 
 
Zależne od wybranych zajęć. 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     120 20 Zależne od wybranych 
zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

  30      30 5 Zależne od wybranego 
seminarium. 
S4K_W01, S4K_W02, 

S4K_W03, S4K_W04, 

S4K_W05, S4K_W06, 

S4K_U01, S4K_U02, 

S4K_U03, S4K_U06 

S4K_K01, S4K_K02, 

S4K_K03, S4K_K04  

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności przez studentów w zakresie prowadzenia badań 
w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Brazylii. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 
 

 

Specjalność przygotowująca do zawodu nauczyciela – poza programem studiów 

Rok studiów: drugi 

Semestr: pierwszy 

Semestr kształcenia nauczycieli: piąty 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a
ję

ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Dydaktyka języka 
hiszpańskiego  

lub  

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

Językoznawstwo 
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Dydaktyka języka 
portugalskiego 

2 

D.1.W1; D.1.W2; D.1.W3; 
D.1.W4; D.1.W5; D.1.W6; 
D.1.W7; D.1.W8; D.1.W9 

Treści programowe  

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
podstawowej w klasach VII-VIII. W tym celu studenci poznają podstawy prawne nauczania języka oraz metody nauczania, przede 
wszystkim te najnowsze. Zapoznają się z technikami uczenia rozmaitych elementów komunikacji językowej lingwistycznych 
i socjolingwistycznych oraz nauczą się rozwijać różne umiejętności swoich uczniów takich jak pisanie, czytanie, mówienie 
i rozumienie ze słuchu, także w sposób zintegrowany. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Dydaktyka języka 

hiszpańskiego  

lub  

Dydaktyka języka 
portugalskiego 
 
3 

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.1.W10; D.1.W11; 
D.1.W12; D.1.W13; 
D.1.W14; D.1.W15; 
D.1.U1; D.1.U2; D.1.U3; 
D.1.U4; D.1.U5; D.1.U6; 
D.1.U7; D.1.U8; D.1.U9; 
D.1.U10; D.1.U11; 
D.1.K1; D.1.K2; D.1.K3; 
D.1.K4; D.1.K5; D.1.K6; 
D.1.K7; D.1.K8; D.1.K9 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
podstawowej w klasach VII-VIII. W tym celu poznają zagadnienia związane z zaprogramowaniem kursu j. hiszpańskiego 
lub portugalskiego, mając na uwadze konkretne potrzeby swoich uczniów wynikające z poziomu znajomości języka oraz 
z indywidualnych sposobów uczenia się, a także z konkretnych celów, dla których uczą się języka. Nauczą się posługiwać rozmaitymi 
materiałami dydaktycznymi i możliwościami wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego oraz poznają 
i będą umieć wykonywać rolę nauczyciela w interakcji ze swoimi uczniami, których pracę będą potrafili zorganizować w różnych 
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formach i w różnych przestrzeniach. Poznają całą gamę metod w odniesieniu do procesu nauczania – uczenia się, organizacji 
procesu edukacyjnego i motywowania, sposobów diagnozy i oceny wyników kształcenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Praktyki dydaktyczne        60 60 2,5 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.2.W1; D.2.W2; D.2.W3; 
D.2.U1; D.2.U2; D.3.U3; 
D.2.K1 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Nadrzędnym celem praktyki dydaktycznej jest zdobycie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela 
i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu glottodydaktyki z rzeczywistością pedagogiczną w szkole podstawowej. Praktyka jest 
zintegrowana z realizacją zajęć z dydaktyki. W ramach praktyk wykorzystywane są wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach 
z dydaktyki do krytycznej analizy przebiegu procesów dydaktycznych, pogłębiania refleksji dydaktycznej dotyczącej planowania, 
prowadzenia, dokumentowania ewaluacji własnej pracy na zajęciach z języka hiszpańskiego lub portugalskiego. Praktyki obejmują 
analizę stylu kierowania i komunikowania się z klasą nauczyciela danego języka na podstawie obserwacji prowadzonych przez niego 
lekcji oraz przeprowadzonej ankiety i wywiadu; samodzielne zaprojektowanie scenariusza zajęć; dokonanie samooceny nabytej 
wiedzy i umiejętności zgodnie z arkuszem autoewaluacji; analizę pracy uczniów i własnej pracy oraz jej efektów w ramach 
uczestnictwa w zajęciach szkolnych języka hiszpańskiego lub portugalskiego oraz ich przeprowadzania, a także nabycie kompetencji 
współdziałania w pracy nauczycielskiej. 

Praktyki dydaktyczne mają charakter obserwacyjny i metodyczny i są odbywane w szkołach podstawowych (60h) publicznych, 
prywatnych i społecznych, które prowadzą nauczanie języka hiszpańskiego lub portugalskiego. Zasady regulujące przebieg praktyk 
dydaktycznych zostały sformułowane w Regulaminie praktyk dydaktycznych. Do zaliczenia praktyk dydaktycznych wymagane jest 
przedstawienie zaświadczenia o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od nauczyciela-
opiekuna studentów odbywających praktyki, przedstawienie dziennika praktyk  i sprawozdania z praktyk, arkusza autoewaluacji, 
przeprowadzenie rozmowy podsumowującej praktyki z opiekunem praktyk oraz uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od opiekuna 
praktyk.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaświadczenie o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, opinia i ocena od nauczyciela-opiekuna studentów odbywających 
praktyki, dziennik praktyk, sprawozdanie z praktyk, arkusz autoewaluacji, rozmowa podsumowująca praktyki z opiekunem praktyk 
oraz opinia i ocena od opiekuna praktyk 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 6,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
 

 

SPECJALNOŚĆ BRAZYLIJSKA 

Rok studiów: drugi  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

REDAKCJA 
TEKSTÓW 
NAUKOWYCH 
W JĘZYKU 
PORTUGALSKIM 

   30     30 2 S4K_W01, S4K_W05, 
S4K_W06, S4K_U02, 
S4K_U03, S4K_U05, 
S4K_K01 

Literaturoznawstwo 
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Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego z zakresu 
dyscypliny wiodącej. Dodatkowo, studenci nabywają umiejętności z dziedziny pisania prac naukowych językiem akademickim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

ZAJĘCIA DO 
WYBORU 

   30     120 20 Zależne od wybranych 
zajęć. 
K_W01, K_W02, K_W03, 

K_W04, K_W05, K_W06, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_K01 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu pogłębienie wiedzy studentów w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii 
literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 

ZAJĘCIA 
DEDYKOWANE NA 
POZIOMIE B2+ 

   30     30 2 Zależnie od wybranych 

zajęć 

K_U05, K_K01 

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  
Podstawowymi efektami kształcenia tego modułu jest nabycie kompetencji językowych w języku innymi niż kierunkowy na poziomu 
B2+. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, esej 
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przedmioty właściwe dla danej specjalności 

SEMINARIUM 
MAGISTERSKIE 

  30      30 6 Zależne od wybranego 
seminarium. 
S4K_W01, S4K_W02, 

S4K_W03, S4K_W04, 

S4K_W05, S4K_W06, 

S4K_U01, S4K_U02, 

S4K_U03, S4K_U06 

S4K_K01, S4K_K02, 

S4K_K03, S4K_K04  

Literaturoznawstwo 
Historia 
Nauki o kulturze i religii 
Językoznawstwo 

Treści programowe  

Konkretne treści programowe do wyboru oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zależą od danego roku 
akademickiego i mają na celu nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności przez studentów w zakresie prowadzenia badań 
w wybranej przez nich dyscyplinie: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia w odniesieniu do Brazylii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt, praca dyplomowa 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1020 
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Specjalność dodatkowa/fakultatywna przygotowująca do zawodu nauczyciela  

Rok studiów: drugi 

Semestr: drugi 

Semestr kształcenia nauczycieli: szósty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Dydaktyka języka 

hiszpańskiego  

lub  

Dydaktyka języka 
portugalskiego 

4 

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.1.W1; D.1.W2; D.1.W3; 
D.1.W4; D.1.W5; D.1.W6; 
D.1.W7; D.1.W8; D.1.W9 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
ponadpodstawowej. W tym celu poznają podstawy prawne nauczania języka oraz metody nauczania, przede wszystkim te 
najnowsze. Zapoznają się z technikami uczenia rozmaitych elementów komunikacji językowej lingwistycznych i socjolingwistycznych 
oraz nauczą się rozwijać różne umiejętności swoich uczniów takich jak pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu, także 
w sposób zintegrowany. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Dydaktyka języka 

hiszpańskiego  

lub  

Dydaktyka języka 
portugalskiego 
 
5 

   30     30 2 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

D.1.W10; D.1.W11; 
D.1.W12; D.1.W13; 
D.1.W14; D.1.W15; 
D.1.U1; D.1.U2; D.1.U3; 
D.1.U4; D.1.U5; D.1.U6; 
D.1.U7; D.1.U8; D.1.U9; 
D.1.U10; D.1.U11; 
D.1.K1; D.1.K2; D.1.K3; 
D.1.K4; D.1.K5; D.1.K6; 
D.1.K7; D.1.K8; D.1.K9 

Językoznawstwo 

Treści programowe  

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole 
ponadpodstawowej. W tym celu poznają zagadnienia związane z zaprogramowaniem kursu j. hiszpańskiego lub portugalskiego, 
mając na uwadze konkretne potrzeby swoich uczniów wynikające z poziomu znajomości języka oraz z indywidualnych sposobów 
uczenia się, a także z konkretnych celów, dla których uczą się języka. Nauczą się posługiwać rozmaitymi materiałami dydaktycznymi 
i możliwościami wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego oraz poznają i będą umieć wykonywać 
rolę nauczyciela w interakcji ze swoimi uczniami, których pracę będą potrafili zorganizować w różnych formach i w różnych 
przestrzeniach. Poznają całą gamę metod w odniesieniu do procesu nauczania – uczenia się, organizacji procesu edukacyjnego 
i motywowania, sposobów diagnozy i oceny wyników kształcenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, praca pisemna 

Praktyki dydaktyczne        60 60 2,5 Symbole szczegółowych 
efektów uczenia się z 
rozp. MNISW z 25 lipca 
2019 r.   

Językoznawstwo 
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D.2.W1; D.2.W2; D.2.W3; 
D.2.U1; D.2.U2; D.3.U3; 
D.2.K1 

Treści programowe  

Nadrzędnym celem praktyki dydaktycznej jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą 
nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu glottodydaktyki z rzeczywistością pedagogiczną w szkole ponadpodstawowej. 
Praktyka jest zintegrowana z realizacją zajęć z dydaktyki. W ramach praktyk wykorzystywane są wiedza i umiejętności zdobyte na 
zajęciach z dydaktyki do krytycznej analizy przebiegu procesów dydaktycznych, pogłębiania refleksji dydaktycznej dotyczącej 
planowania, prowadzenia, dokumentowania ewaluacji własnej pracy na zajęciach z języka hiszpańskiego lub portugalskiego. Praktyki 
obejmują analizę stylu kierowania i komunikowania się z klasą nauczyciela danego języka na podstawie obserwacji prowadzonych 
przez niego lekcji oraz przeprowadzonej ankiety i wywiadu; samodzielne zaprojektowanie scenariusza zajęć; dokonanie samooceny 
nabytej wiedzy i umiejętności zgodnie z arkuszem autoewaluacji; analizę pracy uczniów i własnej pracy oraz jej efektów w ramach 
uczestnictwa w zajęciach szkolnych języka hiszpańskiego lub portugalskiego oraz ich przeprowadzania, a także nabycie kompetencji 
współdziałania w pracy nauczycielskiej. 

Praktyki dydaktyczne mają charakter obserwacyjny i metodyczny i są odbywane w szkołach ponadpodstawowych (60h) publicznych, 
prywatnych i społecznych, które prowadzą nauczanie języka hiszpańskiego lub portugalskiego. Zasady regulujące przebieg praktyk 
dydaktycznych zostały sformułowane w Regulaminie praktyk dydaktycznych. Do zaliczenia praktyk dydaktycznych wymagane jest 
przedstawienie zaświadczenia o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od nauczyciela-
opiekuna studentów odbywających praktyki, przedstawienie dziennika praktyk  i sprawozdania z praktyk, arkusza autoewaluacji, 
przeprowadzenie rozmowy podsumowującej praktyki z opiekunem praktyk oraz uzyskanie pozytywnej opinii i oceny od opiekuna 
praktyk.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaświadczenie o odbyciu wymaganej liczby godzin praktyk, opinia i ocena od nauczyciela-opiekuna studentów odbywających 
praktyki, dziennik praktyk, sprawozdanie z praktyk, arkusz autoewaluacji, rozmowa podsumowująca praktyki z opiekunem praktyk 
oraz opinia i ocena od opiekuna praktyk 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 6,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie specjalności przygotowującej do zawodu nauczyciela dla studiów II 
stopnia (dla całego cyklu): 360 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których 
przyporządkowano kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 

Procentowy udział liczby 
punktów ECTS w łącznej 

liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki humanistycze literaturoznawstwo 47% 

Nauki humanistycze językoznawstwo 18% 

Nauki humanistycze historia 18% 

Nauki humanistycze nauki o kulturze i religii 9% 

”. 

 



1 
 

Załącznik nr 52 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 45 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

fizyka 

nazwa kierunku studiów fizyka 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Physics 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

97 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 
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Studia przygotowują do zawodu nauczyciela 

Dotyczy specjalności: nauczanie i popularyzacja fizyki 

pierwszego przedmiotu: fizyka w szkole: podstawowa i ponadpodstawowa 

drugiego przedmiotu: matematyka w szkole: podstawowa i ponadpodstawowa 

 

 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych  

i przyrodniczych 
nauki fizyczne 

 

100% 

 

nauki fizyczne 

Razem: - 100% - 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym wybrany obszar nauk fizycznych, szczególnie w zakresie wybranej 
specjalności 

P7S_WG 

K_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody matematyczne oraz techniki 
informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów fizycznych w wybranym obszarze nauk fizycznych lub 
w zakresie specjalności przewidzianej programem studiów 

P7S_WG 

K_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne pozwalające zaplanować 
i wykonać złożony eksperyment fizyczny 

P7S_WG 

K_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, badawczej specyficznych dla 
obszaru fizyki związanego z wybraną specjalnością 

P7S_WG 

K_W05 zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie wybranej specjalności P7S_WG 

K_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w obrębie wybranej specjalności P7S_WG 

K_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę w obszarze 
odpowiadającym wybranej specjalności 

P7S_WK 

K_W08 ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową 
i dydaktyczną 

P7S_WK 

K_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 
oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji 
patentowych 

P7S_WK 

K_W10 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z fizyki P7S_WK 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów i wnioskowaniu P7S_UW 

K_U02 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub obserwacje w określonych 
obszarach fizyki lub jej zastosowań, działając indywidualnie lub w zespole, także przyjmując funkcję lidera 

P7S_UO 

K_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych wraz z oceną 
dokładności wyników  

P7S_UW 

K_U04 potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, zarówno z baz danych jak i innych źródeł; 
potrafi odtworzyć tok rozumowania lub przebieg eksperymentu opisanego w literaturze z uwzględnieniem 
poczynionych założeń i przybliżeń 

P7S_UW 

K_U05 potrafi łączyć metody i idee z różnych obszarów fizyki, zauważając, że odległe nieraz zjawiska opisane są przy 
użyciu podobnego  modelu 

P7S_UW 

K_U06 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody doświadczalne i teoretyczne do 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

P7S_UW 

K_U07 potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub numerycznych) w formie pisemnej 
(w języku polskim i angielskim), ustnej (w języku polskim i angielskim), prezentacji multimedialnej lub plakatu 

P7S_UK 

K_U08 potrafi skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie problematyki 
właściwej dla studiowanego obszaru fizyki oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych 
dyscyplin naukowych 

P7S_UK 

K_U09 potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności (w tym samokształcenia) w zakresie 
wybranej specjalności oraz poza nią 

P7S_UU 

K_U10 potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na samodzielne uzupełnianie 
wykształcenia oraz komunikację ze specjalistami w zakresie tej samej lub pokrewnej specjalności, zgodnie 
z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

K_U11 potrafi zastosować technologie informacyjne i komunikacyjne, w szczególności do pozyskania i przekazania 
rzetelnej wiedzy 

P7S_UW 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz do inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych 
osób 

P7S_KK 

K_K02 jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, w różnych rolach P7S_KR 

K_K03 jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania 

P7S_KR 

K_K04 jest gotów do stosowania i propagowania zasad uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych 
osób, do rozstrzygania problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej, do propagowania 
rozstrzygającej roli eksperymentu w weryfikacji teorii fizycznych, do stosowania metody naukowej 
w gromadzeniu wiedzy 

P7S_KR 

K_K05 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania i poszerzania 
wiedzy, z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym 
z Internetu 

P7S_KR 

K_K06 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji 
oraz do uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 
związanej z tym odpowiedzialności 

P7S_KO 

K_K07 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

Nazwa specjalności: FIZYKA JĄDROWA I CZĄSTEK ELEMENTARNYCH 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie fizyki jądrowej i cząstek 
elementarnych 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody matematyczne oraz 
techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów fizycznych w zakresie fizyki jądrowej 
i cząstek elementarnych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne pozwalające 
zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie fizyki jądrowej i cząstek 
elementarnych 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, badawczej w zakresie 
fizyki jądrowej i cząstek elementarnych 

K_W04 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie fizyki jądrowej i cząstek 
elementarnych 

K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie fizyki jądrowej 
i cząstek elementarnych 

K_W06 

S_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę 
w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych 

K_W07 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów 
i wnioskowaniu w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych 

K_U01 

S_U02 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub obserwacje 
w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych 
w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania 
i poszerzania wiedzy w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, z uwzględnieniem zagrożeń 
przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub 
obserwacji w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych oraz do uwzględnienia społecznych 
aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym 
odpowiedzialności 

K_K06 
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Nazwa specjalności: FIZYKA MATERII SKONDENSOWANEJ I NANOSTRUKTUR PÓŁPRZEWODNIKOWYCH 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie fizyki materii skondensowanej 
i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody matematyczne oraz 
techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów fizycznych w zakresie fizyki materii 
skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne pozwalające 
zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie fizyki materii skondensowanej 
i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, badawczej w zakresie 
fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W04 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie fizyki materii skondensowanej 
i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie fizyki materii 
skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W06 

S_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę 
w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W07 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów 
i wnioskowaniu w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_U01 

S_U02 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub obserwacje 
w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych 
w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych wraz z oceną 
dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 
 

jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania 
i poszerzania wiedzy w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych, 
z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym 
z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub 
obserwacji w fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych oraz do 
uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 
związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 
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Nazwa specjalności: FOTONIKA 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie fotoniki K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody matematyczne oraz 
techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów fizycznych w zakresie fotoniki 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne pozwalające 
zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie fotoniki 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, badawczej w zakresie 
fotoniki 

K_W04 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie fotoniki K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie fotoniki K_W06 

S_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę 
w zakresie fotoniki 

K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów 
i wnioskowaniu w zakresie fotoniki 

K_U01 

S_U02 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub obserwacje 
w zakresie fotoniki 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych 
w zakresie fotoniki wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania 
i poszerzania wiedzy w zakresie fotoniki, z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji 
z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub 
obserwacji w zakresie fotoniki oraz do uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego stosowania 
zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 

 

Nazwa specjalności: METODY FIZYKI W EKONOMII (EKONOFIZYKA) 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne oraz wybrane aspekty nauk ekonomicznych 
w zakresie pozwalającym na zastosowanie metod fizycznych w naukach ekonomicznych 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody matematyczne oraz 
techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów fizycznych w zakresie pozwalającym 
na zastosowanie metod fizycznych w naukach ekonomicznych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne w zakresie 
pozwalającym na zastosowanie metod fizycznych w naukach ekonomicznych 

K_W03 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie pozwalającym na zastosowanie 
metod fizycznych w naukach ekonomicznych 

K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki oraz wybranych aspektów nauk 
ekonomicznych, w szczególności w zakresie stosowania metod fizycznych w naukach 
ekonomicznych 

K_W06 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów 
i wnioskowaniu w zakresie stosowania metod fizycznych w naukach ekonomicznych 

K_U01 

S_U02 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane symulacje lub analizy danych w zakresie 
stosowania metod fizycznych w naukach ekonomicznych 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy danych lub wyników obliczeń teoretycznych w zakresie 
stosowania metod fizycznych w naukach ekonomicznych wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania 
i poszerzania wiedzy w zakresie stosowania metod fizycznych w naukach ekonomicznych, 
z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym 
z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub 
obserwacji w zakresie stosowania metod fizycznych w naukach ekonomicznych oraz do 
uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 
związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 

 

Nazwa specjalności: METODY JĄDROWE FIZYKI CIAŁA STAŁEGO 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 
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Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody matematyczne oraz 
techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów fizycznych w zakresie metod 
jądrowych fizyki ciała stałego 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne pozwalające 
zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, badawczej w zakresie 
metod jądrowych fizyki ciała stałego 

K_W04 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie metod 
jądrowych fizyki ciała stałego 

K_W06 

S_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę 
w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego 

K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów 
i wnioskowaniu w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego 

K_U01 

S_U02 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub obserwacje 
w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych 
w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01  jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania 
i poszerzania wiedzy w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego, z uwzględnieniem zagrożeń 
przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub 
obserwacji w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego oraz do uwzględnienia społecznych 
aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym 
odpowiedzialności 

K_K06 

 

Nazwa specjalności: NAUCZANIE I POPULARYZACJA FIZYKI 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym wybrane obszary nauk fizycznych, szczególnie przydatne 
w nauczaniu na poziomie szkoły ponadpodstawowej, m.in. elektrodynamikę klasyczną oraz wybrany 
dział fizyki współczesnej 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody matematyczne oraz 
techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów fizycznych i demonstrowania zjawisk 
fizycznych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne pozwalające 
zaplanować, wykonać i wyjaśnić dydaktyczny eksperyment fizyczny 

K_W03 

S_W04 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na  
samodzielną pracę na pracowni dydaktycznej 

K_W07 

S_W05 ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością 
naukową i dydaktyczną, normy i procedury stosowane w różnych obszarach działalności 
pedagogicznej 

K_W08 
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S_W06 ma wiedzę dotyczącą psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych aspektów związanych 
z pełnieniem roli nauczyciela oraz nauczaniem w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej 

K_W07, K_W08 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować i wyjaśnić metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji 
eksperymentów, symulacji, obserwacji i wnioskowaniu, w szczególności w kontekście dydaktycznym 

K_U01 

S_U02 potrafi uczyć fizyki i matematyki, wykorzystując wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, oraz 
komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie problematyki dydaktyki 
fizyki i matematyki, wykorzystując technologie informacyjne i komunikacyjne 

K_U08, K_U11 

S_U03 potrafi pełnić rolę nauczyciela i określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności 
pedagogicznych, dydaktycznych i popularyzatorskich 

K_U09 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01  jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz do inspirowania i organizowania procesu uczenia się 
innych osób, stosując zasady uczciwości intelektualnej i wykorzystując wiedzę psychologiczną, 
pedagogiczną oraz dydaktyczną 

K_K01, K_K04 

S_K02 jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, w różnych rolach, w tym  do aktywnego uczestnictwa 
w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne 

K_K02 

S_K03 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów  
obserwacji oraz do uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy 
i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności, w szczególności w kontekście procesu 
dydaktycznego 

K_K06 
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Nazwa specjalności: MODELOWANIE MATEMATYCZNE I KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie pozwalającym na modelowanie 
wybranych procesów fizycznych 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody matematyczne oraz 
techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów fizycznych w zakresie pozwalającym 
na modelowanie wybranych procesów fizycznych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne niezbędne do 
modelowania wybranych procesów fizycznych  

K_W03 

S_W04 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie odpowiadającym modelowanym 
zjawiskom 

K_W05 

S_W05 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
odpowiadającym modelowanym zjawiskom 

K_W06 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów 
i wnioskowaniu w zakresie modelowania procesów fizycznych 

K_U01 

S_U02 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane obliczenia lub symulacje pozwalające na 
skuteczne modelowanie procesów fizycznych 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych wraz 
z oceną dokładności wyników w odniesieniu do modelowania procesów fizycznych 

K_U03 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01  jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania 
i poszerzania wiedzy w zakresie modelowania procesów fizycznych, z uwzględnieniem zagrożeń przy 
pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub 
obserwacji w zakresie modelowania procesów fizycznych oraz do uwzględnienia społecznych 
aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym 
odpowiedzialności 

K_K06 

 
 

Nazwa specjalności: FIZYKA REAKTORÓW JĄDROWYCH 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie fizyki reaktorów jądrowych K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody matematyczne oraz 
techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów fizycznych w zakresie fizyki reaktorów 
jądrowych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne pozwalające 
zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie fizyki reaktorów jądrowych 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury badawczej w zakresie 
fizyki reaktorów jądrowych 

K_W04 

S_W05 Zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie fizyki reaktorów jądrowych K_W05 

S_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie fizyki reaktorów 
jądrowych 

K_W06 
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S_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę 
w zakresie fizyki reaktorów jądrowych 

K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów 
i wnioskowaniu w zakresie fizyki reaktorów jądrowych 

K_U01 

S_U02 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub obserwacje 
w zakresie fizyki reaktorów jądrowych 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych 
w zakresie fizyki reaktorów jądrowych wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania 
i poszerzania wiedzy w zakresie fizyki reaktorów jądrowych, z uwzględnieniem zagrożeń przy 
pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub 
obserwacji w zakresie fizyki reaktorów jądrowych oraz do uwzględnienia społecznych aspektów 
praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 

fizyka jądrowa i cząstek elementarnych 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
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d
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Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    45 
 
 
 
 

45 

    
 
 

45 

 
 
 

5 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W07, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K03 

 
 
 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 

badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 

doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

     
 
 
 

 
 
 
 

K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U03, K_U07, K_K01 
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wariant I 
 
lub 
 
wariant II# 

30 
 
 
 

45 

30 
 
 
 

45 

60 
 
 
 

90 

6 
 
 
 

7 

 
 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce 
klasycznej i kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, 
entropia. temperatura i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół 
kanoniczny. Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany 
gaz Fermiego, kondensacja Bosego-Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny/egzamin pisemny 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 

30 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 

 
 

 
30 
 
 
 
 
 
 

105 

 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 

5 

K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U08, K_K02, K_K04, 
K_K07 

 

Treści programowe  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej 
prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. 
Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, 
inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/projekt 

Przedmiot do wyboru 
z listy Zaawansowana 
mechanika kwantowa 

 
30 

   
30 

     
60 

 
6 

K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U03, K_U05, K_K01 
 
S_W01, S_W02, S_U01, 
S_U03 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Mechanika kwantowa fermionów i bozonów. Druga kwantyzacja; operatory pola.  Metody obliczeń w zaawansowanej mechanice 

kwantowej. Oddziaływanie z polem elektromagnetycznym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Analiza statystyczna 
wyników 
doświadczenia 

 
45 

   
 

     
45 

 
4 

K_W02, K_W03, K_U01, 
K_U03, K_U04, K_K01 
 
S_W02, S_W03, S_U01, 
S_U03 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo warunkowe i statystyczna niezależność. Podstawowe rozkłady. Wielowymiarowe 

zmienne losowe i ich rozkłady. Przekształcenia zmiennych losowych. Momenty zmiennych losowych.  Momenty z próby. Momenty 

funkcji zmiennych losowych. Estymatory parametrów podstawowych rozkładów. Własności estymatorów. Metoda momentów. 

Metoda największej wiarygodności. Estymacja przedziałowa. Testy hipotez. Metoda najmniejszych kwadratów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e) 

 
 

   
 

     
60 

 
5 

  
 

Treści programowe  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 



22 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 

         Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): min. 28 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1330 

 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Pracownia fizyczna II 
stopnia B1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia B2 

    45 
 
 
 
 

45 

    
 
 

45 

 
 
 

5 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W07, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K03 

 
 
 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 

badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 

doświadczalnych, przygotowanie raportu. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru# 
 

 
 
 
 
 

        
210 
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K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych lub 
pokrewnych obszarów fizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 

Proseminarium fizyki 
jądra atomowego i 
cząstek 
elementarnych 

   
30 

      
30 

 
3 

K_W01, K_W05, K_W06, 
K_W08, K_U03, K_U04, 
K_U07, K_U08, K_U11, 
K_K03, K_K04, K_K05 
 
S_W01, S_W05, S_W06, 
S_U03, S_K01 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia poświęconego aktualnym zagadnieniom badawczym fizyki jądrowej lub fizyki wysokich 
energii – pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 
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Wariant A: 
 
Wykład 
monograficzny do 
wyboru 

 
30 

   
 

     
30 

 
3 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Wybrane, aktualne zagadnienia fizyki jądrowej lub cząstek elementarnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematów badawczych 

uprawianych w szeroko rozumianym środowisku fizyków jądrowych i fizyków cząstek elementarnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): max. 32 (60 w ciągu całego roku) 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 315 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1330 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Raze
m: 

liczb
a  

godzi
n 

zajęć 

Raze
m: 

punk
ty 

ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
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a
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u

m
 

S
e

m
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a
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u
m

 

Ć
w
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n
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L
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m
 

W
a
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z
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P
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k

t 
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n

e
 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

   
30 

      
30 

 
 

 
2 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U03, 
K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K06 
 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W06, S_U03, 
S_U08, S_U10, S_K01, 
S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  
Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 

prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Pracownia 
specjalistyczna I,  
Fizyka cząstek 
elementarnych  
 
lub 
 

 
 

   
 

 
230 

 
 
 
 
 

    
 
 
 

230 

 
 
 
 

23 

K_W03, K_W04, K_W07, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U07, K_K04, K_K05, 
K_K06 
 

 
 
 
 

nauki fizyczne 
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Pracownia 
specjalistyczna I,  
Fizyka jądrowa 
 

 
230 

S_W03, S_W04, S_W07, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

Treści programowe  

Praktyczne przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia pomiarów związanych z detekcją promieniowania jądrowego 

lub cząstek elementarnych, zbierania danych, ich analizy, interpretacji i prezentacji zgodnej ze standardami przyjętymi w praktyce 

naukowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Proseminarium fizyki 
jądra atomowego i 
cząstek 
elementarnych B2+ 

 
 

  
30 

 
 

     
30 

 
3 

K_W03, K_W04, K_W07, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U07, K_U10, K_K04, 
K_K05, K_K06 
 
S_W02, S_W03, S_U01, 
S_U03 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia poświęconego aktualnym zagadnieniom badawczym fizyki jądrowej lub fizyki wysokich 

energii – pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

        

Łączna liczba punktów ECTS: 28 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 290 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1330 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 
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a
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 z
a
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
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a
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u
m

 

S
e
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Ć
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n
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Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

   
30 

      
30 

 
 

 
2 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U03, 
K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K06 
 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W06, S_U03, 
S_U08, S_U10, S_K01, 
S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  
Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Praktyki zawodowe          
80 

 
4 

K_W10, K_U08, , K_U09, 
K_K02, K_K03, K_K05, 
K_K07 

 
 

Treści programowe  

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku studiów. 
Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą badania naukowe, 
wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan 
ds.studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o uznanie 
efektów uczenia się osiągniętych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej 
w trakcie studiów za równoważne z efektami uczenia się przypisanymi do praktyk zawodowych, przedstawiając dokumenty 
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określające zakres działań studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane 
wyżej warunki merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej 
sprawie podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane 
wyżej warunki merytoryczne.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę 
z praktyk. 

Wykład 
monograficzny do 
wyboru 
 
 

 
60 

        
60 

 
6 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych lub 
pokrewnych obszarów fizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e) 

 
 

   
 

     
15 

 
1 

  
 

Treści programowe  Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 

Pracownia 
specjalistyczna II w 

 
 

  
 

 
 

     
240 

 
19 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U02, 

 
nauki fizyczne 
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tym praca 
magisterska 

K_U03, K_U04, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_K03, 
K_K04, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_W07, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02 

Treści programowe  Badania doświadczalne związane z tematem pracy magisterskiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie  

Wariant A: 
Zespołowy projekt 
studencki** 

 
 

  
 

 
 

     
75 

 
5 

K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U09, K_U02, K_U03, 
K_K04, K_K06, K_U07 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Łączna liczba punktów ECTS (w 2 semestrach): 32 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 425 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1330 

Uwagi 
*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów 
w programie studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się 
są zapewniane realizacją przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
#W przypadku realizowania wariantu II za zgodą opiekuna specjalności można realizować przedmioty specjalistyczne w wymiarze 20 
ECTS 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 

fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 
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a
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z
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a
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ć
 

R
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C

T
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y
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d
 

K
o

n
w
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a
to
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u

m
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e

m
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Ć
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P
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t 
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n
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Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    45 
 
 
 
 

45 

    
 
 

45 

 
 
 

5 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W07, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K03 

 
 
 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w 

grupie badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 

doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot do wyboru z 
listy Fizyka 
statystyczna 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

     
 
 
 

 
 
 
 

K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U03, K_U07, K_K01 
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wariant I 
 
lub 
 
wariant II 

30 
 
 
 

45 

30 
 
 
 

45 

60 
 
 
 

90 

6 
 
 
 

7 

 
 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce 
klasycznej i kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, 
entropia. temperatura i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół 
kanoniczny. Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: 
zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny/egzamin pisemny 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem zespołowym 

 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 

30 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 

 
30 
 
 
 
 
 
 

90 

 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 

5 

K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U08, K_K02, K_K04, 
K_K07 

 

Treści programowe  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej 
prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. 
Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, 
inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/projekt 



32 
 

Współczesne metody 
doświadczalne fizyki 
materii 
skondensowanej  
i optyki 

 
30 

   
30 

     
60 

 
6 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_K01, 
K_K06 
 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W06, S_U01, 
S_U02, S_U03, S_K01 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Metody eksperymentalne oraz urządzenia badawcze stosowane we współczesnej fizyce materii skondensowanej i optyce, ze 

szczególnym uwzględnieniem tych stosowanych aktualnie na Wydziale Fizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Narzędzia 
obliczeniowe w 
analizie danych 

 
 

   
 

  
60 

   
60 

 
6 

K_W02, K_U03, K_U07, 
K_U11, K_K01 
 
S_W02, S_U03 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Metody i narzędzia obliczeniowych stosowanych w analizie i prezentacji danych eksperymentalnych fizyki materii 

skondensowanej. Rozwój umiejętności programowania w wybranym języku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e
) 

 
 

   
 

     
30 

 
2 

  
 

Treści programowe  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 
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Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): min. 27 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 285 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1355 

 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 
 
Wariant A: 
Wariant B: 

     
 
 
 
 

    
 
 

120 
 

90 

 
 
 

12 
 

  9 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

 
 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 

półprzewodnikowych lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 
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III Pracownia 
półprzewodnikowa  

 
 
 
 
 

    
120 

    
120 

 
12 

K_W03, K_W04, K_W07, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U07, K_K04, K_K05, 
K_K06 
 
S_W03, S_W04, S_W07, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  
Ćwiczenie doświadczalne związane z aktualnymi kierunkami badań z zakresu fizyki półprzewodników, wykonywane indywidualnie 
pod kierunkiem nauczyciela akademickiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Fizyka materii 
skondensowanej i 
struktur 
półprzewodnikowych 

 
30 
 

  
 

 
30 

     
60 

 
6 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U03, K_K01, 

K_K06 

S_W01, S_W03, S_W04, 

S_W05, S_W06, S_U01, 

S_U02, S_U03, S_K01 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Materia skondensowana, kryształy, ciała amorficzne. Metale, izolatory, półprzewodniki. Relacje dyspersyjne, struktura pasmowa. 
Przybliżenie masy efektywnej. Własności dynamiczne swobodnych nośników. Dynamika sieci krystalicznej. Półprzewodniki. 
Transport nośników prądu. Struktury o obniżonej wymiarowości. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Proseminarium fizyki 
półprzewodników 

 
 

  
30 

 
 

     
30 

 
3 

K_W01, K_W05, K_W06, 
K_W08, K_U03, K_U04, 
K_U07, K_U08, K_U11, 
K_K03, K_K04, K_K05 
 
S_W01, S_W05, S_W06, 
S_U03, S_K01 

 
nauki fizyczne 



35 
 

Treści programowe  
Studenci przygotowują i prezentują dłuższe prezentacje poświęcone wybranemu tematowi z fizyki materii skondensowanej 

i nanostruktur półprzewodnikowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): max. 33 (60 w ciągu całego roku) 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1355 

 

Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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d
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Seminarium fizyki 
ciała stałego 

   
30 

      
30 

 
 

 
2 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U03, 
K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K06 
 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W06, S_U03, 
S_U08, S_U10, S_K01, 
S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  
Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 

prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 
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Praktyki zawodowe          
80 

 
4 

K_W10, K_U08, , K_U09, 
K_K02, K_K03, K_K05, 
K_K07 

 
 

Treści programowe  

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku studiów. 
Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą badania naukowe, 
wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan 
ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o uznanie 
efektów uczenia się osiągniętych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej 
w trakcie studiów za równoważne z efektami uczenia się przypisanymi do praktyk zawodowych, przedstawiając dokumenty 
określające zakres działań studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane 
wyżej warunki merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej 
sprawie podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane 
wyżej warunki merytoryczne.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę 
z praktyk. 

Seminarium fizyki 
półprzewodników 

 
 

  
30 

      
30 

 
2 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U03, 
K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K06 
 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W06, S_U03, 
S_U08, S_U10, S_K01, 
S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  
Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Pracownia 
specjalistyczna I 

 
 

   
 

 
140 

 

    
140 

 
14 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 

 
nauki fizyczne 
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K_U08, K_U09, K_K03, 
K_K04, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_W07, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02 

Treści programowe  Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Proseminarium 
magisterskie 

 
 

  
30 

 
 

     
30 

 
2 

K_W01, K_W05, K_W06, 
K_W08, K_U03, K_U04, 
K_U07, K_U08, K_U11, 
K_K03, K_K04, K_K05 
 
S_W02, S_W03, S_U01, 
S_U03 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia przedstawiające w szczególności plan badań w kontekście pracy 

magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej dziedzinie. Omówiona 

powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Optyczne własności 
półprzewodników 

 
30 

   
 

     
30 

 
3 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_K01, 
K_K06 
 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W06, S_U01, 
S_U02, S_U03, S_K01 

 
nauki fizyczne 
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Treści programowe  

Podstawy klasycznego i kwantowego opisu zjawisk optycznych występujących w półprzewodnikach i niskowymiarowych 

strukturach półprzewodnikowych wynikające ze struktury pasmowej, obecności swobodnych elektronów (dziur), domieszek i drgań 

sieci krystalicznej. Prezentacja współczesnych metod badań optycznych, takich jak absorpcja i odbicie światła, luminescencja, 

fotoprzewodnictwo, efekt Ramana. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

 
30 

  
 

 
 

     
30 

 
3 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 

półprzewodnikowych lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 370  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1355 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty 

 
 

Nazwa przedmiotu 

 
Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba  
godzin 
zajęć 

Razem
: 

punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Seminarium fizyki 
ciała stałego 

   
30 

      
30 

 
 

 
2 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 
K_W06, K_U03, 
K_K01, K_K04, 
K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W03, 
S_W04, S_W05, 
S_W06, S_U03, 
S_U08, S_U10, 
S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  
Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 

prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Proseminarium 
magisterskie B2+ 

   
30 

      
30 

 
3 

K_W01, K_W05, 
K_W06, K_W08, 
K_U03, K_U04, 

 
nauki fizyczne 
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K_U07, K_U08, 
K_U10, K_U11, 
K_K03, K_K04, 
K_K05 
 
S_W01, S_W05, 
S_W06, S_U03, 
S_K01 

Treści programowe  

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań 
w kontekście pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej 
dziedzinie. Omówiona powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Seminarium fizyki 
półprzewodników 

 
 

  
30 

      
30 

 
2 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 
K_W06, K_U03, 
K_K01, K_K04, 
K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W03, 
S_W04, S_W05, 
S_W06, S_U03, 
S_U08, S_U10, 
S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  
Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca 
magisterska 

 
 

   
 

 
 

 

    
240 

 
19 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U07, 

 
nauki fizyczne 
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K_U08, K_U09, 
K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W06, 
S_W07, S_U01, 
S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

Treści programowe  Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie  

Wariant A: 
Zespołowy projekt 
studencki1 

 
 

  
 

 
 

     
75 

 
5 

K_W08, K_W09, 
K_W10, K_U09, 
K_U02, K_U03, 
K_K04, K_K06, 
K_U07 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e) 

 
 

   
 

     
40 

 
4 

  
 

Treści programowe  Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

                                                           
1 W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 

studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 

Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 370  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1355 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 

fotonika 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
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Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    45 
 
 
 
 

45 

    
 
 

45 

 
 
 

5 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W07, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K03 

 
 
 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 

badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 

doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 
 
wariant I 
 
lub 

 
 
 
 

30 
 
 

   
 
 
 

30 
 
 

     
 
 
 

60 
 
 

 
 
 
 

6 
 
 

K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U03, K_U07, K_K01 

 
 
 
 
 
 

nauki fizyczne 
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wariant II 

 
45 

 
45 

 
90 

 
7 

Treści programowe  

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce 
klasycznej i kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, 
entropia. temperatura i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół 
kanoniczny. Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany 
gaz Fermiego, kondensacja Bosego-Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny/egzamin pisemny 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 

30 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 

 
30 
 
 
 
 
 
 

90 

 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 

5 

K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U08, K_K02, K_K04, 
K_K07 

 

Treści programowe  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej 
prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. 
Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, 
inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/projekt 
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Wariant A: 
 
Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

 
 

   
 

     
30 

 
3 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

 
 

   
 

  
 

   
90 

 
9 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 

Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna 

 
 

   
 

     
60 

 
6 

K_W02, K_U02, K_U11, 

K_K01, K_K06 

S_W02, S_U02, S_K02 

 
nauki fizyczne 
informatyka 

Treści programowe  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania 

z technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 315 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1415 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Seminarium fotoniki 

   
 

30 

  
 
 
 
 

    
 

30 

 
 

2 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U03, 
K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K06 
 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W06, S_U03, 
S_U08, S_U10, S_K01, 
S_K02 

 
 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 

prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

III Pracownia fotoniki   
 
 
 
 

    
120 

    
120 

 
12 

K_W03, K_W04, K_W07, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U07, K_K04, K_K05, 
K_K06 
 

 
nauki fizyczne 
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S_W03, S_W04, S_W07, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

Treści programowe  

Ćwiczenie doświadczalne związane z aktualnymi kierunkami badań z zakresu fizyki półprzewodników, wykonywane indywidualnie 
pod kierunkiem nauczyciela akademickiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Metody obliczeniowe 
mikrooptyki i fotoniki 

 
30 
 

  
 

 
45 

     
75 

 
8 

K_W02, K_W05, K_U01, 
K_U03, K_U05, K_K01, 
K_K03, K_K05 
 
S_W02, S_W05, S_U01, 
S_U03, S_K01 
 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Układy liniowe. Metoda różnic skończonych. Metoda propagacji wiązki. Metoda FDTD.  Metoda fal płaskich. Przykłady 
wykorzystania powyższych metod w zagadnieniach dotyczących kryształów fotonicznych, światłowodów fotonicznych, podfalowych 
siatek dyfrakcyjnych i elementów plazmonicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Plazmonika   
30 

  
 

 
 

     
30 

 
3 

K_W01, K_W02, K_W04, 
K_W05, K_U02, K_U03, 
K_U06, K_K01, K_K05 
 
S_W01, S_W02, S_W04, 
S_W05, S_U02, S_U03, 
S_K01 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Równania Maxwella, równania materiałowe, równania falowe, właściwości optyczne metali, fale zanikające, modele dyspersji 
Lorentza i Drudego. Powierzchniowa fala plazmonowo-polarytonowa. Struktury metal-dielektryk-metal (MIM) oraz dielektryk-metal-
dielektryk (IMI). Sposoby wzbudzania plazmonów. Polaryzacja światła: liniowa, kołowa, radialna, azymutalna. Metody numeryczne: 
metoda elementów skończonych w dziedzinie czasu (finite-difference time-domain – FDTD), metoda macierzy przejścia (transfer 
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matrix metod – TMM).  Nadzwyczajna transmisja światła przez otwory podfalowe. Transmisja światła przez wielowarstwy metal-
dielektryk. Nadrozdzielczość w optycznych układach klasycznych i plazmonicznych. Metamateriały. Soczewki plazmoniczne 
z jednej warstwy metalu (Veselago, Pendry, Zhang, Wróbel). Kształtowanie frontu fali elektromagnettycznej przez soczewki 
plazmoniczne z wielowarstw dielektryczno-metalicznych. Skanujący optyczny mikroskop bliskiego pola – SNOM. Skanowanie 
metamateriałów polem magnetycznym. 
Kryształy fotoniczne. Filtr asymetryczny. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e) 

 
 

  
 

 
 

     
60 

 
4 

  
 

Treści programowe  
Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 

Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 315 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1415 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
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dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Seminarium fotoniki 

   
30 

      
30 

 
 

 
2 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U03, 
K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K06 
 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W06, S_U03, 
S_U08, S_U10, S_K01, 
S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  
Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 

prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Praktyki zawodowe          
80 

 
4 

K_W10, K_U08, , K_U09, 
K_K02, K_K03, K_K05, 
K_K07 
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Treści programowe  

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku studiów. 
Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą badania naukowe, 
wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan 
ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o uznanie 
efektów uczenia się osiągniętych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej 
w trakcie studiów za równoważne z efektami uczenia się przypisanymi do praktyk zawodowych, przedstawiając dokumenty 
określające zakres działań studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane 
wyżej warunki merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej 
sprawie podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane 
wyżej warunki merytoryczne.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę z 
praktyk. 

Fotonika   
30 

  
 

 
45 

     
75 

 
6 

K_W01, K_W02, K_W04, 
K_W05, K_U02, K_U03, 
K_U06, K_K01, K_K05 
 
S_W01, S_W02, S_W04, 
S_W05, S_U02, S_U03, 
S_K01 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Przegląd pojęć, równań i przybliżeń optyki. Układy liniowe. Układy warstwowe. Kryształy fotoniczne. Podstawy plazmoniki. 
Elementy dyfrakcyjne. Podstawy holografii. Czujniki plazmoniczne. Elementy MEMS i MOEMS. Światłowody i falowody tradycyjne 
i fotoniczne. Elementy optyki nieliniowej. Elementy optyki falowodowej. Optyczne mikropołączenia, przełączniki, sieci neuronowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Pracownia 
specjalistyczna I 

 
 

   
 

 
 

 

 
100 

   
100 

 
10 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_K03, 
K_K04, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 

 
nauki fizyczne 
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S_W07, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02 

Treści programowe  Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

 
 

  
 

 
 

     
100 

 
10 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 32 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 370 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1415 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
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przedmiot 
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Proseminarium 
fotoniki B2+ 

   
30 

      
30 

 
3 

K_W01, K_W05, K_W06, 
K_W08, K_U03, K_U04, 
K_U07, K_U08, K_U10, 
K_U11, K_K03, K_K04, 
K_K05 
 
S_W01, S_W05, S_W06, 
S_U03, S_K01 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  
Prezentacje studenckie w języku angielskim dotyczące głównych kierunków badań fotoniki i dziedzin pokrewnych. Rozwój technik 
prezentacji naukowej oraz technik korzystania z narzędzi komunikacji w środowisku naukowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

 
 

  
 

      
40 

 
4 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 

 
nauki fizyczne 
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S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

Treści programowe  Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 

Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca 
magisterska 

 
 

   
 

 
 

 

    
240 

 
19 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_K03, 
K_K04, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_W07, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie 

Wariant A: 
Zespołowy projekt 
studencki2 

 
 

  
 

 
 

     
75 

 
5 

K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U09, K_U02, K_U03, 
K_K04, K_K06, K_U07 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

                                                           
2 W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 

studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e) 

 
 

   
 

     
30 

 
2 

  
 

Treści programowe  Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinie spoza nauk fizycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 

Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 28 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 415  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1415 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 

metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
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Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    45 
 
 
 
 

45 

    
 
 

45 

 
 
 

5 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W07, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K03 

 
 
 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 

badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 

doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

     
 
 
 

 
 
 
 

K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U03, K_U07, K_K01 
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wariant I 
 
lub 
 
wariant II 

30 
 
 
 

45 

30 
 
 
 

45 

60 
 
 
 

90 

6 
 
 
 

7 

 
 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce 
klasycznej i kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, 
entropia. temperatura i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół 
kanoniczny. Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany 
gaz Fermiego, kondensacja Bosego-Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny/egzamin pisemny 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym 

 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 

30 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 

 
30 
 
 
 
 
 
 

90 

 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 

5 

K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U08, K_K02, K_K04, 
K_K07 

 

Treści programowe  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej 
prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. 
Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, 
inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/projekt 

Wariant A: 
 
Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

 
 

   
 

     
 
 

30 

 
 
 

3 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

 
 
 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Przedmioty do 
wyboru z listy 
Wybrane zagadnienia 
fizyki współczesnej 

 
 

   
 

  
 

   
60 

 
6 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem przedmiotu 
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Przedmioty z listy 
Analiza numeryczna 

 
 

   
 

     
60 

 
6 

S_W02, S_U02, S_K02  
nauki fizyczne 
informatyka 

Treści programowe  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania 

z technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): min. 28 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 285 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1405 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
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d
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Seminarium z ekono- 
i socjofizyki I 

   
 

30 

  
 
 
 
 

    
 

30 

 
 

2 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U03, 
K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K06 
 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W06, S_U03, 
S_U08, S_U10, S_K01, 
S_K02 

 
 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 

prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Pracownia fizyczna II 
stopnia B1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia B2 

 
 
 
 
 

    
 
 

45 

    
 
 

45 

 
 
 

5 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W07, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K03 

 
 
 

nauki fizyczne 
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Treści programowe  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 
doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Wprowadzenie do 
teorii procesów 
stochastycznych 

 
30 
 

  
 

 
30 

     
60 

 
5 

K_W02, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U05, 
K_U06, K_K01, K_K05 
 
S_W02, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_K01 

 
nauki fizyczne 
matematyka 

Treści programowe  
Rachunek prawdopodobieństwa. Łańcuchy Markowa, procesy Brownowskie. Teoria odpowiedzi liniowej. Analiza harmoniczna. 
Metody Monte Carlo. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Metody fizyki w 
ekonomii - 
wprowadzenie 

 
30 

  
 

 
30 

     
60 

 
5 

K_W02, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U05, 
K_U06, K_K01, K_K05, 
K_K06 
 
S_W02, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_K01, 
S_K02 

 
nauki fizyczne 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Hipoteza efektywnego rynku. Błądzenie przypadkowe. Procesy stochastyczne Lévy'ego a twierdzenia graniczne. Skale dla danych. 

Stacjonarność, niestacjonarność i korelacje czasowe. Korelacje w finansowych szeregach czasowych. Stochastyczne modele 

dynamiki cen. Skalowanie. Rynki finansowe a turbulencje. Modele mikroskopowe rynków finansowych. Teoria ryzyka. Taksonomia 

portfela inwestora giełdowego. Opcje na rynku idealnym i rzeczywistym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 
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Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

 
 

  
 

 
 

     
120 

 
12 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących nauk ekonomicznych, zastosowań nauk fizycznych lub analizy danych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e) 

 
 

  
 

 
 

     
30 

 
3 

  
 

Treści programowe  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 

Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 32 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 345 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1405 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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d
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Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

   
 

      
170 

 
 

 
17,5 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących nauk ekonomicznych, zastosowań nauk fizycznych lub analizy danych. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 

Praktyki zawodowe          
80 

 
4 

K_W10, K_U08, , K_U09, 
K_K02, K_K03, K_K05, 
K_K07 

 
 

Treści programowe  
Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku studiów. 
Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą badania naukowe, 
wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan 
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ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o uznanie 
efektów uczenia się osiągniętych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej 
w trakcie studiów za równoważne z efektami uczenia się przypisanymi do praktyk zawodowych, przedstawiając dokumenty 
określające zakres działań studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane 
wyżej warunki merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej 
sprawie podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane 
wyżej warunki merytoryczne.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę 
z praktyk. 

Symulacje 
komputerowe 
w fizyce  
z przykładami 

 
30 

  
 

 
 

     
30 

 
3 

K_W02, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01, K_K05, 
K_K06 
 
S_W02, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U03, S_K01, 
S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Zastosowanie metod Monte Carlo w fizyce materii skondensowanej. Zastosowanie metod dynamiki molekularnej w fizyce materii 
skondensowanej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 
 

Niegaussowskie 
procesy 
stochastyczne 
w naukach 
przyrodniczych 
z elementami ekono- 
i socjofizyki 

 
30 

   
30 

 
 

 

 
 

   
90 

 
5,5 

K_W02, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01, K_K05, 
K_K06 
 
S_W02, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U03, S_K01, 
S_K02 

 
nauki fizyczne 
matematyka 
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Treści programowe  

Procesy gaussowskie. Procesy niegaussowskie i niemarkowowskie. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 340  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1405 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Raze
m: 

liczb
a  

godzi
n 

zajęć 

Raze
m: 

punk
ty 

ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

Wy
kła
d 

Ko
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ers
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riu
m 

Se
mi
na
riu
m 

Ćw
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eni
a 

La
bo
rat
ori
um 

Wa
rsz
tat
y 

Pr
oje
kt 

Inn
e 

Seminarium z ekono- 
i socjofizyki II 

   
30 

      
30 

 
2 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U03, 
K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K06 
 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W06, S_U03, 
S_U08, S_U10, S_K01, 
S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Wprowadzenie do 
fizyki złożoności. 
Fizyka statystyczna 
sieci złożonych 

 
30 

  
 

      
30 

 
3 

K_W02, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01, K_K05, 
K_K06 
 

 
nauki fizyczne 
matematyka 
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S_W02, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U03, S_K01, 
S_K02 

Treści programowe  

Operacyjna definicja złożoności. Podstawowe elementy teorii. Prawa potęgowe. Kanoniczne modele sieci złożonych. Klasyfikacja 
sieci złożonych. Przykłady rzeczywistych sieci złożonych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Pracownia 
specjalistyczna II 
w tym praca 
magisterska 

 
 

   
 

 
 

 

    
240 

 
19 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_K03, 
K_K04, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_W07, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie 

Wariant A: 
Zespołowy projekt 
studencki3 

 
 

  
 

 
 

     
75 

 
5 

K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U09, K_U02, K_U03, 
K_K04, K_K06, K_U07 

 
nauki fizyczne 

                                                           
3 W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 

studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
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Treści programowe  Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e) 

 
 

   
 

     
30 

 
3 

  
 

Treści programowe  Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinie spoza nauk fizycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 

Proseminarium z 
fizyki układów 
złożonych B2+ 

 
 

  
30 

 
 

     
30 

 
3 

K_W01, K_W05, K_W06, 
K_W08, K_U03, K_U04, 
K_U07, K_U08, K_U10, 
K_U11, K_K03, K_K04, 
K_K05 
 
S_W01, S_W05, S_W06, 
S_U03, S_K01 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  
Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia poświęconego aktualnym zagadnieniom stosowania metod fizycznych w naukach 

społecznych – pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 435  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1405 

 

Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

metody jądrowe fizyki ciała stałego 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 
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których odnosi się 
przedmiot 
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Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2  

    45 
 
 
 
 

45 

   45 
 
 
 
 

45 

5 
 
 
 
 

5 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W07, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 
doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 
 
wariant I 
 
lub 
 

 
 
 
 

30 
 

 
45 

  

 
 
 
 

30 
 
 

45 

    

 
 
 
 

60 
 
 

90 

 
 
 
 

6 
 
 

7 

K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U03, K_U07, K_K01 

nauki fizyczne 
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wariant II 

Treści programowe  

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej 
i kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. 
temperatura i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. 
Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, 
kondensacja Bosego-Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna 
i przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna 
i przedsiębiorczość 
z projektem 
zespołowym 
 

30 
 
 
 
 
 

30 

     

 
 
 
 
 
 

60 

 

 
30 
 
 
 
 

90 

 
2 

 
 
 
 

5 

K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U08, K_K02, K_K04, 
K_K07 

 

Treści programowe  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej 
prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. 
Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, 
inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin/projekt 

Struktura i dynamika 
sieci fazy 
skondensowanej 

30   30     60 6 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_K01, 
K_K06 
 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W06, S_U01, 
S_U02, S_U03, S_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Opis struktury materiałów przy pomocy grup punktowych i grup przestrzennych. Układy krystalgraficzne. Pozycje Wyckoffa. Wiązania 
międzyatomowe. Anizotropia kryształu, naprężenie o odkształcenie. Dynamika sieci krystalicznej. Relacje dyspersji fononów.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna 

         60 6 

K_W02, K_U02, K_U11, 
K_K01, K_K06 
 
S_W02, S_U02, S_K02 

nauki fizyczne 
informatyka 

Treści programowe  
Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania 
z technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu 

Wariant A: 
 
Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

         30 3 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 

nauki fizyczne  
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S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_U03 

Treści programowe  Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 28 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 285 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1420 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba  
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole 
efektów uczenia 

się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Pracownia fizyczna II 
stopnia B1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia B2 (zalecana) 

    45 
 
 
 
 

45 

   45 
 
 
 
 

45 

5 
 
 
 
 

5 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W07, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_U07, K_K01, 
K_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 
doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

III Pracownia metod 
jądrowych fizyki ciała 
stałego 

    120    120 12 

K_W03, K_W04, 
K_W07, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U07, K_K04, 
K_K05, K_K06 
 
S_W03, S_W04, 
S_W07, S_U02, 

nauki fizyczne  
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S_U03, S_K01, 
S_K02 

Treści programowe  
Ćwiczenie doświadczalne związane z aktualnymi kierunkami badań z zakresu metod jądrowych fizyki ciała stałego, wykonywane 
indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela akademickiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        60 6 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K01, 
K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, 
S_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  30      30 2 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 
K_W06, K_U03, 
K_K01, K_K04, 
K_K05, K_K06 
 

nauki fizyczne  
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S_W01, S_W05, 
S_W06, S_U03, 
S_K01, S_K02 

Treści programowe  
Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Metody jądrowe 
Fizyki Ciała Stałego 

30   30     60 6 

K_W01, K_W05, 
K_W06, K_W08, 
K_U03, K_U04, 
K_U07, K_U08, 
K_U11, K_K03, 
K_K04, K_K05 
 
S_W01, S_W05, 
S_W06, S_U03, 
S_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Własności fizyczne jąder atomowych. Efekt Mossbauera. Magnetyczny rezonans jądrowy, NMR. Rotacja spinu mionów. 
Rozpraszanie neuronów termicznych. Reaktory i źródła spallacyjne neutronów. Wiązki ciężkich jonów w badaniach fazy 
skondensowanej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e) 

        10 1   

Treści programowe  Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu 

Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów. 



76 
 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 32 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 325 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1420 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

 
Razem: 
liczba  
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  60      60 4 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 
K_W06, K_U03, 
K_K01, K_K04, 
K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W05, 
S_W06, S_U03, 
S_K01, S_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Praktyki zawodowe         80 4 

K_W10, K_U08, , 
K_U09, K_K02, 
K_K03, K_K05, 
K_K07 
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Treści programowe  

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku studiów. 
Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą badania naukowe, 
wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan 
ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o uznanie 
efektów uczenia się osiągniętych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie 
studiów za równoważne z efektami uczenia się przypisanymi do praktyk zawodowych, przedstawiając dokumenty określające zakres 
działań studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki 
merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki 
merytoryczne.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę z praktyk. 

Dyfrakcja 
promieniowania 
synchrotronowego, 
neutronów 
i elektronów 

45        45 4 

K_W01, K_W05, 
K_W06, K_W08, 
K_U03, K_U04, 
K_U07, K_U08, 
K_U11, K_K03, 
K_K04, K_K05 
 
S_W01, S_W05, 
S_W06, S_U03, 
S_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Struktura krystaliczna, opis przy pomocy grup. Struktury modulowane współmierne i niewspółmierne. Rozpraszanie promieniowania 
X i promieniowania synchrotronowego. Techniki absorpcyjne EXAFS i XANES. Elastyczne i nieelastyczne rozpraszanie 
promieniowania synchrotronowego. Magnetyczne rozpraszanie neutronów. Grupy magnetyczne. Rozpraszanie elektronów. Metoda 
SEM i TEM. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Warsztaty analizy 
danych 
dyfrakcyjnych 

    120    120 12 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U01, 
K_U02, K_U03, 

nauki fizyczne 
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K_U04, K_U07, 
K_U08, K_U09, 
K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W06, 
S_W07, S_U01, 
S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 
 

Treści programowe  
Zapoznanie się z oprogramowaniem do obliczeń krystalograficznych (Bilbao Crystallographic Server). Analiza danych dyfrakcyjnych 
promieniowania synchrotronowego i neutronów przy pomocy programu FullProf oraz Jana2006. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Pracownia 
specjalistyczna I, 
Metody jądrowe fizyki 
ciała stałego 

    

    

100 9 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 
K_W06, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K06 
 
S_W01, S_W03, 
S_W04, S_W05, 
S_W06, S_U01, 
S_U02, S_U03, 
S_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Ćwiczenie doświadczalne związane z aktualnymi kierunkami badań z zakresu metod jądrowych fizyki ciała stałego, wraz 
z numeryczną analizą danych, wykonywane indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela akademickiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 33 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 405 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1420 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

 
Razem: 
liczba  
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Pracownia 
specjalistyczna II  
w tym praca 
magisterska 

       

 240 19 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U07, 
K_U08, K_U09, 
K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, 
S_W03, S_U01, 
S_U02, S_U03 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Badania związane z tematem pracy magisterskiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie 

Proseminarium 
magisterskie B2+ 

        30 3 
K_W01, K_W05, 
K_W06, K_W08, 
K_U03, K_U04, 

nauki fizyczne 
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K_U07, K_U08, 
K_U10, K_U11, 
K_K03, K_K04, 
K_K05 
 
S_W01, S_W05, 
S_W06, S_U03, 
S_K01 

Treści programowe  
Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań                     
w kontekście pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej 
dziedzinie. Omówiona powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e) 

        60 5   

Treści programowe  Poszerzenie wiedzy i umiejętności spoza dyscypliny nauki fizyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu 

Wariant A: 
Zespołowe projekty 
studenckie4 

    

  75  75 5 

K_W08, K_W09, 
K_W10, K_U09, 
K_U02, K_U03, 
K_K04, K_K06, 
K_U07 

 

Treści programowe  
Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie astronomia lub nauki 
fizyczne. 

                                                           
4 W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 

studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 27 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 405 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1420 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

nauczanie i popularyzacja fizyki 

Rok studiów: pierwszy (piszemy słownie) 

Semestr: pierwszy (piszemy słownie) 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

 
Razem: 
liczba  
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów / 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 (zalecana) 

    

45 

   

45 5 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W07, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_U07, K_K01, K_K03 
 
S_W03, S_W04, 
S_U01 

nauki fizyczne 
 

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 
doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

 
Wariant 1: 

 
 

30 
 

  

 
 

30 
 

    

 
 

60 
 

 
 
6 
 

K_W01, K_W02, 
K_U01, K_U03, 
K_U07, K_K01 
 

nauki fizyczne 
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Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 
 
Lub 
 
Wariant 2: 
Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 
 
Lub 
 
Elektrodynamika 
klasyczna 
 
Lub 
 
Electrodynamics 

 
 

 
 

45 
 
 

 
 
 
 

45 
 
 
 
 

45 

 
 

 
 

45 
 
 
 
 
 
 

45 
 

 
 
 

45 

 
 

 
 

90 
 
 
 
 
 
 

90 
 

 
 
 

90 

 
 

 
 
7 
 
 
 
 
 
 
7 
 

 
 
 
7 

S_W01, S_W02, 
S_U01, S_K01 

Treści programowe  

Teoretyczne wprowadzenie w podstawy mechaniki statystycznej (w tym: rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej 
i kwantowej, kwantowe gazy doskonałe, fotony, ciało doskonale czarne) lub elektrodynamiki (w tym: równania Maxwella, 
niezmienniczość relatywistyczna, pole elektromagnetyczne w ośrodkach materialnych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/pisemny 

 Własność intelektualna 
i przedsiębiorczość 

30        30 2 
K_W08, K_W09, 
K_W10, K_U08, 
K_K02, K_K04, K_K07 

 

Treści programowe  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej 
prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. 
Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, 
inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny  

Przedmiot do wyboru z 
listy Analiza 
numeryczna 

        60 6 

K_W02, K_U02, 
K_U11, K_K01, K_K06 
 
S_W02, S_K02 

nauki fizyczne  
informatyka 

Treści programowe  
Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania 
z technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę  

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e)* 
 
Wariant 1 
Wariant 2 

        

 
 
 
 

30 
15 

 
 
 
 
2 
1 

  

Treści programowe  Poszerzenie wiedzy i umiejętności spoza dyscypliny nauki fizyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Pedagogika 

    
 
30 
 

     
 
30 

 
 
1,5 

K_W08, K_U08, 

K_U09, K_K01, K_K06 

 

S_W05, S_W06, 

S_U02, S_U03, 

S_K01, S_K02, S_K03 

pedagogika 
 

Treści programowe  

Pedagogiczne podstawy kształcenia, wychowania i opieki a także diagnozowania w procesie kształcenia.  
 
Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: B2.W1; 
B2.W2; B2.W4; B.2.W5; B.2.W6; B2.W7; B.2.U4; B.2.U5; B.2.U6; B.2.U7; B.2.K1; B.2.K2. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Psychologia dla 
nauczycieli 

 
 
30 
 

        
 
30 

 
 
1 

K_W08, K_U08, 

K_U09, K_K01, K_K06 

 

S_W05, S_W06, 

S_U02, S_U03, 

S_K01, S_K02, S_K03  

psychologia 
 

Treści programowe  

Celem wykładu jest prezentacja wiedzy psychologicznej w ujęciu, który ma walor aplikacyjny dla przyszłych nauczycieli, czyli pomaga 
zastosować wiedzę psychologiczną do rozumienia drugiego człowieka (ucznia/wychowanka), przebiegu procesów psychicznych 
i zachowania w określonym środowisku/kontekście społecznym. Ponadto, wykład ma dostarczyć podstawowej wiedzy na temat 
nietypowego rozwoju oraz powszechnie występujących trudności wychowawczych.  Treści wykładu powinny zawierać przykłady 
ilustrujące opisywane zagadnienia. Wykład obejmuje następujące zagadnienia: psychologia jako nauka – teorie psychologiczne i ich 
weryfikacja; główne dziedziny psychologii i ich przydatność w pracy nauczyciela; procesy poznawcze i emocjonalne; emocje 
a poznanie – wzajemny wpływ, emocje a uczenie się, emocje a motywacja, emocje a samokontrola i samoregulacja; temperament 
i osobowość jako wyznaczniki różnic indywidualnych i funkcjonowania jednostki; procesy uczenia się – główne prawidłowości 
w świetle podstawowych teorii uczenia się i ich psychologiczne konsekwencje (zmiany osobowości, rozwój poznawczy, emocjonalny, 
społeczny); motywacja do działania – geneza, rodzaje, sposoby wzbudzania motywacji istotne dla uczenia się 
i wychowywania;  rozwój na przestrzeni całego życia – czynniki rozwoju, zmiana rozwojowa, rozwój od poczęcia do śmierci 
(z uwzględnieniem teorii przywiązania i rozwoju przywiązania); stadia rozwoju dziecka ważne z perspektywy edukacji szkolnej; 
spostrzeganie społeczne w ujęciu rozwojowym i rola nauczyciela w jego rozwoju; komunikacja werbalna i niewerbalna jako podstawa 
interakcji i relacji interpersonalnej; jednostka w grupie – role, normy, struktura, procesy grupowe, kierowanie grupą a funkcjonowanie 
jednostki; proces socjalizacji i wychowania w różnych stadiach życia z uwzględnieniem przyswajania norm moralnych; środowiska 
wychowawcze (rodzina, szkoła jako system z jawnym i ukrytym programem oraz jako instytucja wychowująca); rola kultury 
w kształtowaniu osobowości i wzorów zachowań jednostki; kryzysy rozwojowe na przestrzeni całego życia człowieka jako czynnik 
sprzyjający zachowaniom problemowym jednostki i jako wstęp do psychoprofilaktyki zawodu; wybrane zaburzenia rozwojowe 
i problemy wychowawcze uczniów o szczególnych wymaganiach edukacyjnych w kolejnych stadiach rozwoju z perspektywy potrzeb 
nauczyciela i jego współpracy z psychologiem szkolno-wychowawczym. 
 
Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: B.1.W1; 
B.1.W2; B.1. W3; B.1.W4. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny lub ustny.  
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Podstawy dydaktyki 

 
 

   
30 
 

 
 

    
30 

 
2 

K_W08, K_U01, 

K_U08, K_U09, 

K_K01, K_K02, K_K06 

 

S_W03, S_W05, 

S_W06, S_U01, 

S_U02, S_U03, 

S_U01, S_U02, 

S_U03, S_K02 

pedagogika 

Treści programowe  

Dydaktyka ogólna. Metodologie nauczania, metody aktywizujące, wykorzystanie eksperymentów, zadań i projektów w procesie 
nauczania. Metody weryfikacji efektów kształcenia. Indywidualizacja nauczania. 
 
Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: C.W1., 
C.W2., C.W3.; C.W4., C.W5.; C.W6.; C.W7.; C.U1.; C.U2.; C.U3.; C.U4; C.U5.; C.U6.; C.U8.; C.K1.; C.K2 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

 
Pracownia dydaktyki 
fizyki I 

 
 

   
 

 
30 

    
30 

 
2 

K_W03, K_W07, 

K_W08, K_U01, 

K_U08, K_U09, 

K_K01, K_K02, K_K06 

 

S_W03, S_W04, 

S_W05, S_W06, 

S_U01, S_U02, 

S_U03, S_K01, 

S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Przeprowadzanie i analiza fizycznych doświadczeń jakościowych oraz ilościowych stanowiących część procesu dydaktycznego na 
poziomie szkoły podstawowej. 
 
Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: 

D.1/E.1.W1.,D.1/E.1.W2., D.1/E.1.W3., D.1/E.1.W4., D.1/E.1.W5., D.1/E.1.W6., D.1/E.1.W7., D.1/E.1.W8., D.1/E.1.W9., 
D.1/E.1.W10., D.1/E.1.W12., D.1/E.1.W13., D.1/E.1.W14., D.1/E.1.W15., D.1/E.1.U1., D.1/E.1.U2., D.1/E.1.U3., 
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D.1/E.1.U4., D.1/E.1.U5., D.1/E.1.U7., D.1/E.1.U8., D.1/E.1.U9., D.1/E.1.U10., D.1/E.1.U11., D.1/E.1.K1., D.1/E.1.K2., 
D.1/E.1.K3., D.1/E.1.K4., D.1/E.1.K5., D.1/E.1.K6., D.1/E.1.K7., D.1/E.1.K8., D.1/E.1.K9. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

 
Dydaktyka fizyki I 

 
 

   
 
 

  
30 

   
30 

 
2 
 
 
 

K_W08, K_U01, 

K_U08, K_U09, 

K_K01, K_K02, K_K06 

 

S_W03, S_W05, 

S_W06, S_U01, 

S_U02, S_U03, 

S_U01, S_U02, 

S_U03, S_K02  

 

Treści programowe  

Dydaktyka fizyki na poziomie szkoły podstawowej. Metodologie nauczania, metody aktywizujące, wykorzystanie eksperymentów 
i zadań w procesie nauczania. 
 
Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: 

D.1/E.1.W1., D.1/E.1.W2., D.1/E.1.W3., D.1/E.1.W4., D.1/E.1.W5., D.1/E.1.W6., D.1/E.1.W7., D.1/E.1.W8., D.1/E.1.W9., 
D.1/E.1.W10., D.1/E.1.W11., D.1/E.1.W12., D.1/E.1.W13., D.1/E.1.W14., D.1/E.1.W15., D.1/E.1.U1., D.1/E.1.U2., 
D.1/E.1.U3., D.1/E.1.U4., D.1/E.1.U5., D.1/E.1.U6., D.1/E.1.U7., D.1/E.1.U8., D.1/E.1.U9., D.1/E.1.U10., D.1/E.1.U11., 
D.1/E.1.K1., D.1/E.1.K2., D.1/E.1.K3., D.1/E.1.K4., D.1/E.1.K5., D.1/E.1.K6., D.1/E.1.K7., D.1/E.1.K8., D.1/E.1.K9. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1550  
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Rok studiów: pierwszy (piszemy słownie) 

Semestr: drugi (piszemy słownie) 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów / 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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y
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Pracownia fizyczna II 
stopnia B1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia B2 (zalecana) 

    

45 

   

45 5 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W07, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K03 
 
S_W03, S_W04, S_U01 

nauki fizyczne 
 

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 
doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e) 

        45 5 
Zgodnie z sylabusem.  

Treści programowe  Poszerzenie wiedzy i umiejętności spoza dyscypliny nauki fizyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 
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Pedagogika dla 
nauczycieli 

 
 
30 
 

        
 
30 

 
 
1 

K_W08, K_U08, K_U09, 

K_K01, K_K06 

 

S_W05, S_W06, S_U02, 

S_U03, S_K01, S_K02, 

S_K03 

pedagogika 
 

Treści programowe  

Pedagogiczne podstawy kształcenia, wychowania i opieki a także diagnozowania w procesie kształcenia. 
 
Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: B.2.W.1; B2.W2; 
B2.W3; B2.W4; B2.W5; B.2.U3; B.2.K3; B.2.K4. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny lub ustny. 

Psychologia 

    
 
30 
 

     
 
30 

 
 
1,5 

K_W08, K_U08, K_U09, 

K_K01, K_K06 

 

S_W05, S_W06, S_U02, 

S_U03, S_K01, S_K02, 

S_K03  

psychologia 
 

Treści programowe  

Celem ćwiczeń jest refleksja nad treściami wprowadzonymi na wykładzie z psychologii dla nauczycieli oraz elaboracja wybranych 
zagadnień z psychologii poprzez dyskusję inspirowaną wskazaną lekturą i przykładami z realnych sytuacji szkolnych.  Kolejne 
zagadnienia: Psychologia jako nauka służebna w pracy nauczyciela; rola i powinności nauczyciela jako osoby kierującej uczeniem 
się uczniów i jako wychowawcy; trudności psychologiczne roli nauczyciela a wypalenie zawodowe; uczeń jako podmiot uczenia się 
– kompetencje poznawcze i meta-poznawcze, syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych; uczeń jako członek grupy – 
popularność z pozycja w grupie, akceptacja i obrzucenie przez rówieśników; uczeń w kolejnych fazach życia – potrzeby, wyzwania, 
kryzysy i zachowania problemowe ucznia oraz trudności wychowawcze; rodzina jako system i jako środowisko pierwotnej socjalizacji; 
interakcyjne podejście do wychowania na terenie rodziny; czynniki wpływające na postrzeganie ucznia przez nauczyciela 
i nauczyciela przez uczniów, budowanie relacji nauczyciel-uczeń i rola komunikacji w tym procesie; współpraca nauczyciela 
z rodzicami, innymi nauczycielami i psychologiem szkolnym (z poradnią psychologiczno-pedagogiczną).  
 
Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: B.1.W5; B.1.U1; 
B.1.U2; B.1.U5; B.1.U6. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Emisja głosu i technika 
mowy  
 

 
 

   
 

  
30 

   
30 

 
1 

K_U08, K_U09, K_K01 

 
S_W05, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

nauki o zdrowiu 

Treści programowe  

Przedstawienie budowy oraz działania aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego z punktu widzenia ich optymalnego 
wykorzystania w zawodowej pracy głosem. Ćwiczenia odpowiedniej do mówienia postawy ciała. Wypracowanie umiejętności 
rozluźniania obszarów ciała odpowiedzialnych za tworzenie głosu. Ćwiczenia oddechowe: oddychanie przeponowo - żebrowe, 
podparcie oddechowe, wydłużanie i wyrównywanie fazy wydechowej. Ćwiczenia fonacyjne: miękki atak dźwięku, wykorzystanie 
rezonatorów. Ćwiczenia artykulacyjne. Praca nad techniką mowy. Praca z tekstem. Głos jako narzędzie pracy nauczyciela. Elementy 
autoprezentacji. Higiena pracy głosem. 
 
Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: C.W7., C.U7., 
C.U8., C.K2 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Praktyki 
psychologiczno-
pedagogiczne 

       30 
praktyki 

30 1 K_W08, K_U08, K_U09, 

K_K01, K_K02, K_K06 

 

S_W05, S_W06, S_U02, 

S_U03, S_K01, S_K02, 

S_K03  

pedagogika 
psychologia 

Treści programowe  

Przygotowanie praktyczne w zakresie psychologiczno-pedagogicznym do nauczania na poziomie szkoły podstawowej. Celem 
praktyk jest wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas samodzielnej realizacji wyznaczonych zadań, pogłębianie refleksji 
psychologiczno-pedagogicznej wobec sytuacji wychowawczych i dydaktycznych w szkole, a także doskonalenie umiejętności 
dokumentowania i ewaluacji własnej pracy. Praktyki obejmują: poznanie dokumentów prawnych szkoły, w której realizowana jest 
praktyka: statut, program wychowawczo - profilaktyczny, program współpracy z rodzicami, wewnątrzszkolny system oceniania, 
kompetencje rady pedagogicznej, inne regulaminy obowiązujące na terenie szkoły; nabycie umiejętności prowadzenia i korzystania 
z dokumentacji szkolnej: plan, program, rozkład materiału, dziennik lekcyjny, arkusze osiągnięć uczniów; poznanie obowiązków 
nauczyciela-wychowawcy klasy; poznanie zasad oceny pracy nauczyciela, wynikających z planu nadzoru pedagogicznego; ocenę 
stylu kierowania i komunikowania się z klasą nauczyciela-wychowawcy oraz deklarowanych przez niego trudności w pracy 
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zawodowej  na podstawie obserwacji prowadzonych przez niego lekcji oraz przeprowadzonej ankiety i wywiadu; analizę zdarzenia 
krytycznego; samodzielne zaprojektowanie scenariusza zajęć; przygotowanie studium przypadku ucznia o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych ucznia; dokonanie samooceny nabytej wiedzy i umiejętności zgodnie z arkuszem autoewaluacji. 
Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z pracą nauczyciela. Praktyki mogą być realizowane w szkołach 
podstawowych lub ponadpodstawowych. Opiekun praktyk zawodowych lub prodziekan ds. studenckich kieruje studenta na praktyki 
na jego wniosek. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje opiekun praktyk zawodowych lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki merytoryczne. 
 
Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: B.3.W1; B.3.W2; 
B.3.W3; B.3.U1; B.3.U2; B.3.U3; B.3.U4; B.3.U5; B.3.U6; B.3.K1. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę z praktyk. 
(zaliczenie na ocenę) 

Pedagogika – 
warsztaty 
zintegrowane 

    
 
 

  
 
30 
 

   
 
30 

 
 
2 

K_W08, K_U08, K_U09, 

K_K01, K_K06 

 
S_W05, S_W06, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02, 
S_K03  

pedagogika 
 

Treści programowe  

Zajęcia zintegrowane z realizacją praktyk zawodowych. Pedagogiczne podstawy kształcenia, wychowania i opieki a także 
diagnozowania w procesie kształcenia – odniesienie do rzeczywistości szkolnej. Zmiany rozwojowe w okresie dorastania i ich wpływ 
na organizowanie procesów kształcenia. Rola autorytetów w procesie kształcenia. Wpływ mediów na postawy młodzieży. 
Rozwiązywanie problemów wieku młodzieńczego. Wpływ kultury na kształtowanie się stylu życia.  Rozwój zawodowy nauczyciela. 
Programy wychowawcze różnych placówek wychowawczych. Etyczny wymiar zawodu nauczyciela. 
 
Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: B.2.W2; B.2.W3; 
B.2.U3; B.2.U6; B.2.K1; B.2.K2; B.2.K3; B.2.K4. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 



94 
 

Psychologia – 
warsztaty 
zintegrowane 

    
 
 

  
 
30 
 

   
 
30 

 
 
2 

K_W08, K_U08, K_U09, 

K_K01, K_K06 

 

S_W05, S_W06, S_U02, 

S_U03, S_K01, S_K02, 

S_K03 

 

Treści programowe  

Zajęcia zintegrowane z realizacją praktyk zawodowych. Psychologiczne podstawy rozwoju, kształcenia, wychowania i opieki – 
odniesienie do rzeczywistości szkolnej. Relacja nauczyciel – uczeń. Funkcjonowanie klasy jako grupy społecznej. Wpływ i sposoby 
komunikacji. Uczniowie o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 
 
Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: B.1.U3; B.1.U4; 
B.1.U7; B.1.U8; B.1.K1; B.1.K2. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Praktyki dydaktyczne – 
fizyka I 

 
 

   
 

 
 

   
60 
praktyki 

 
60 

 
2 

K_W08, K_U08, K_U09, 

K_K01, K_K02, K_K06 

 
S_W05, S_W06, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02, 
S_K03  

pedagogika  
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Przygotowanie praktyczne w zakresie dydaktycznym do nauczania fizyki na poziomie szkoły podstawowej. Uczestnictwo 
w prowadzeniu lekcji oraz samodzielne przeprowadzanie lekcji. 
Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z pracą nauczyciela. Praktyki są realizowane w szkołach podstawowych. 
Opiekun praktyk zawodowych lub prodziekan ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Praktyki zawodowe mogą 
być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie podejmuje opiekun praktyk zawodowych lub 
prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki merytoryczne. 
 
Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: D.2/E.2.W1., 
D.2/E.2.W2., D.2/E.2.W3., D.2/E.2.U1., D.2/E.2.U2., D.2/E.2.U3., D.2/E.2.K1. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
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zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę z praktyk. 
(zaliczenie na ocenę)  

Praktyki dydaktyczne – 
matematyka I 

 
 

   
 

 
 

   
60 
praktyki 

 
60 

 
2 

K_W08, K_U08, K_U09, 

K_K01, K_K02, K_K06 

 
S_W05, S_W06, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02, 
S_K03 
 

pedagogika  
matematyka 

Treści programowe  

Przygotowanie praktyczne w zakresie dydaktycznym do nauczania matematyki na poziomie szkoły podstawowej. Uczestnictwo 
w prowadzeniu lekcji oraz samodzielne przeprowadzanie lekcji. 
Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z pracą nauczyciela. Praktyki są w szkołach podstawowych. Opiekun praktyk 
zawodowych lub prodziekan ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Praktyki zawodowe mogą być realizowane 
w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie podejmuje opiekun praktyk zawodowych lub prodziekan 
ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki merytoryczne. 
 
Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: D.2/E.2.W1., 
D.2/E.2.W2., D.2/E.2.W3., D.2/E.2.U1., D.2/E.2.U2., D.2/E.2.U3., D.2/E.2.K1. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę z praktyk. 
(zaliczenie na ocenę) 

Dydaktyka fizyki II 

 
 

   
 

 
 

 
30 

   
30 

 
2 

K_W08, K_U01, K_U08, 

K_U09, K_K01, K_K02, 

K_K06 

 

S_W03, S_W05, S_W06, 

S_U01, S_U02, S_U03, 

S_U01, S_U02, S_U03, 

S_K02  

nauki fizyczne 
pedagogika 
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Treści programowe  

Dydaktyka fizyki na poziomie szkoły podstawowej. Metodologie nauczania, metody aktywizujące, wykorzystanie eksperymentów 
i zadań w procesie nauczania. 
 
Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: D.1/E.1.W1., 
D.1/E.1.W2., D.1/E.1.W3., D.1/E.1.W4., D.1/E.1.W5., D.1/E.1.W6., D.1/E.1.W7., D.1/E.1.W8., D.1/E.1.W9., D.1/E.1.W10., 
D.1/E.1.W11., D.1/E.1.W12., D.1/E.1.W13., D.1/E.1.W14., D.1/E.1.W15., D.1/E.1.U1., D.1/E.1.U2., D.1/E.1.U3., 
D.1/E.1.U4., D.1/E.1.U5., D.1/E.1.U6., D.1/E.1.U7., D.1/E.1.U8., D.1/E.1.U9., D.1/E.1.U10., D.1/E.1.U11., D.1/E.1.K1., 
D.1/E.1.K2., D.1/E.1.K3., D.1/E.1.K4., D.1/E.1.K5., D.1/E.1.K6., D.1/E.1.K7., D.1/E.1.K8., D.1/E.1.K9. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Przedmiot z dydaktyki 
matematyki*  

 
30 

   
30 

 
 

    
60 

 
6 

K_W08, K_U08, K_U09, 

K_K01, K_K06 

 

S_W05, S_W06, S_U02, 

S_U03, S_K01, S_K03  

pedagogika 
matematyka 

Treści programowe  

Dydaktyka matematyki na poziomie szkoły podstawowej. 
 
Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: D.1/E.1.W1., 
D.1/E.1.W2., D.1/E.1.W4., D.1/E.1.W5., D.1/E.1.W6., D.1/E.1.W7., D.1/E.1.W8., D.1/E.1.W11., D.1/E.1.W13., 
D.1/E.1.W15., D.1/E.1.U1., D.1/E.1.U2., D.1/E.1.U4., D.1/E.1.U7., D.1/E.1.U10., D.1/E.1.K1., D.1/E.1.K7., D.1/E.1.K8. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny lub ustny, lub zaliczenie na ocenę 

 

* Można zaliczyć przedmiot “Metodyka nauczania algebry” lub “Metodyka nauczania geometrii” w semestrze zimowym lub “Dydaktyka matematyki” lub 
„Metodyka nauczania rachunku prawdopodobieństwa” w semestrze letnim; przedmioty są prowadzone przez Wydział Matematyki, Informatyki 
i Mechaniki. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30,5 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 480 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1550 

Rok studiów: drugi (piszemy słownie) 
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Semestr: trzeci (piszemy słownie) 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów / 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Przedmiot do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 

        30 3 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_K01, S_K02 

nauki fizyczne 
 

Treści programowe  Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/pisemny  

Wariant A: 
Wstęp do fizyki 
subatomowej 
 
lub 
 
Wariant B: 
Wstęp do optyki i fizyki 
materii 
skondensowanej 

 
30 
 
 
 
30 
 
 

   
30 
 
 
 
30 

 

   

60 6 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_K01, S_K02 

nauki fizyczne 
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Treści programowe  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. Podstawowe 
informacje dotyczące budowy materii w skali atomowej i subatomowej. Atomy, cząsteczki, kryształy. Oddziaływanie promieniowania 
z materią. Lasery i ich zastosowania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 
 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e)         75 7 

  

Treści programowe  Poszerzenie wiedzy i umiejętności spoza dyscypliny nauki fizyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

 
Pracownia dydaktyki 
fizyki II 

 
 

   
 

 
30 

    
30 

 
3 

K_W03, K_W07, K_W08, 

K_U01, K_U08, K_U09, 

K_K01, K_K02, K_K06 

 
S_W03, S_W04, S_W05, 
S_W06, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02, 
S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Przeprowadzanie i analiza fizycznych doświadczeń jakościowych oraz ilościowych stanowiących część procesu dydaktycznego na 
poziomie szkoły ponadpodstawowej. 
 
Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: D.1/E.1.W1., 
D.1/E.1.W2., D.1/E.1.W3., D.1/E.1.W4., D.1/E.1.W5., D.1/E.1.W6., D.1/E.1.W7., D.1/E.1.W8., D.1/E.1.W9., D.1/E.1.W10., 
D.1/E.1.W12., D.1/E.1.W13., D.1/E.1.W14., D.1/E.1.W15., D.1/E.1.U1., D.1/E.1.U2., D.1/E.1.U3., D.1/E.1.U4., 
D.1/E.1.U5., D.1/E.1.U7., D.1/E.1.U8., D.1/E.1.U9., D.1/E.1.U10., D.1/E.1.U11., D.1/E.1.K1., D.1/E.1.K2., D.1/E.1.K3., 
D.1/E.1.K4., D.1/E.1.K5., D.1/E.1.K6., D.1/E.1.K7., D.1/E.1.K8., D.1/E.1.K9. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
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Dydaktyka fizyki III 

 
 

   
 
 

  
30 

   
30 

 
2 
 
 
 

K_W08, K_U01, K_U08, 

K_U09, K_K01, K_K02, 

K_K06 

 

S_W03, S_W05, S_W06, 

S_U01, S_U02, S_U03, 

S_U01, S_U02, S_U03, 

S_K02  

 

Treści programowe  

Dydaktyka fizyki na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Metodologie nauczania, metody aktywizujące, wykorzystanie 
eksperymentów i zadań w procesie nauczania.  
 
Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: D.1/E.1.W1., 
D.1/E.1.W2., D.1/E.1.W3., D.1/E.1.W4., D.1/E.1.W5., D.1/E.1.W6., D.1/E.1.W7., D.1/E.1.W8., D.1/E.1.W9., D.1/E.1.W10., 
D.1/E.1.W11., D.1/E.1.W12., D.1/E.1.W13., D.1/E.1.W14., D.1/E.1.W15., D.1/E.1.U1., D.1/E.1.U2., D.1/E.1.U3., 
D.1/E.1.U4., D.1/E.1.U5., D.1/E.1.U6., D.1/E.1.U7., D.1/E.1.U8., D.1/E.1.U9., D.1/E.1.U10., D.1/E.1.U11., D.1/E.1.K1., 
D.1/E.1.K2., D.1/E.1.K3., D.1/E.1.K4., D.1/E.1.K5., D.1/E.1.K6., D.1/E.1.K7., D.1/E.1.K8., D.1/E.1.K9. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Praktyki dydaktyczne – 
fizyka II 

 
 

   
 

 
 

   
60 
praktyki 

 
60 

 
2 

K_W08, K_U08, K_U09, 

K_K01, K_K02, K_K06 

 

S_W05, S_W06, S_U02, 

S_U03, S_K01, S_K02, 

S_K03  

pedagogika  
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Przygotowanie praktyczne w zakresie dydaktycznym do nauczania fizyki na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Uczestnictwo 
w prowadzeniu lekcji oraz samodzielne przeprowadzanie lekcji. 
Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z pracą nauczyciela. Praktyki są realizowane w szkołach 
ponadpodstawowych. Opiekun praktyk zawodowych lub prodziekan ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek.. 
Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie podejmuje opiekun 
praktyk zawodowych lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki merytoryczne. 
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Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: D.2/E.2.W1., 
D.2/E.2.W2., D.2/E.2.W3., D.2/E.2.U1., D.2/E.2.U2., D.2/E.2.U3., D.2/E.2.K1. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę z praktyk. 
(zaliczenie na ocenę) 

Praktyki dydaktyczne – 
matematyka II 

 
 

   
 

 
 

   
30 
praktyki 

 
30 

 
1 
 

K_W08, K_U08, K_U09, 

K_K01, K_K02, K_K06 

 

S_W05, S_W06, S_U02, 

S_U03, S_K01, S_K02, 

S_K03  

pedagogika  
matematyka 

Treści programowe  

Przygotowanie praktyczne w zakresie dydaktycznym do nauczania matematyki na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Uczestnictwo 
w prowadzeniu lekcji oraz samodzielne przeprowadzanie lekcji. 
Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z pracą nauczyciela. Praktyki są realizowane w szkołach 
ponadpodstawowych. Opiekun praktyk zawodowych lub prodziekan ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. 
Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie podejmuje opiekun 
praktyk zawodowych lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki merytoryczne. 
 
Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: D.2/E.2.W1., 
D.2/E.2.W2., D.2/E.2.W3., D.2/E.2.U1., D.2/E.2.U2., D.2/E.2.U3., D.2/E.2.K1. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę z praktyk. 
(zaliczenie na ocenę) 

Przedmiot z dydaktyki 
matematyki*  

 
30 

   
30 

 
 

    
60 

 
6 

K_W08, K_U08, K_U09, 

K_K01, K_K06 

 

S_W05, S_W06, S_U02, 

S_U03, S_K01, S_K03  

pedagogika 
matematyka 
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Treści programowe  

Dydaktyka matematyki na poziomie szkoły ponadpodstawowej. 
 
Przedmiot realizuje następujące szczegółowe efekty uczenia się określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: D.1/E.1.W1., 
D.1/E.1.W2., D.1/E.1.W4., D.1/E.1.W5., D.1/E.1.W6., D.1/E.1.W7., D.1/E.1.W8., D.1/E.1.W11., D.1/E.1.W13., 
D.1/E.1.W15., D.1/E.1.U1., D.1/E.1.U2., D.1/E.1.U4., D.1/E.1.U7., D.1/E.1.U10., D.1/E.1.K1., D.1/E.1.K7., D.1/E.1.K8. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny lub ustny, lub zaliczenie na ocenę 

* Można zaliczyć przedmiot “Metodyka nauczania algebry” lub “Metodyka nauczania geometrii” w semestrze zimowym lub “Dydaktyka matematyki” lub 
„Metodyka nauczania rachunku prawdopodobieństwa” w semestrze letnim; przedmioty są prowadzone przez Wydział Matematyki, Informatyki 
i Mechaniki. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 375 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1550 
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Rok studiów: drugi (piszemy słownie) 

Semestr: czwarty (piszemy słownie) 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów / 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca magisterska 

       240 240 19 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_K03, 
K_K04, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U03 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Badania związane z tematem pracy magisterskiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie 

Proseminarium 
magisterskie B2+ 

  30      30 3 

K_W01, K_W05, K_W06, 
K_W08, K_U03, K_U04, 
K_U07, K_U08, K_U10, 
K_U11, K_K03, K_K04, 
K_K05 
 
S_W01, S_W05, S_U02 

nauki fizyczne 
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Treści programowe  

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań 
w kontekście pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej 
dziedzinie. Omówiona powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 
 

        75 5 

K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U09, K_U02, K_U03, 
K_K04, K_K06, K_U07 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie astronomia lub 
nauki fizyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e)         30 3 

  

 

          

  

Treści programowe  

Poszerzenie wiedzy i umiejętności spoza dyscypliny nauki fizyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 375 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1550 

 

Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Modelowanie matematyczne i komputerowe procesów fizycznych 

Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    45 
 
 
 
 

45 

   45 
 
 
 
 

45 

5 
 
 
 
 

5 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W07, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 
badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 
doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
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Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna 
 
wariant I 
 
lub 
 
wariant II# 

 
 
 
 

30 
 
 
 

45 

  

 
 

 
 

30 
 

 
 

45 

    

 
 
 
 

60 
 

 
 

90 

 
 
 
 

6 
 
 

 
7 

K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U03, K_U07, K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej 
i kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. 
temperatura i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. 
Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, 
kondensacja Bosego-Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Wariant A: 
 
Własność intelektualna 
i przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność intelektualna 
i przedsiębiorczość 
z projektem 
zespołowym 

30 
 
 
 
 
 

30 
 

 

      

 
 
 
 

60 

30 
 
 
 

 
 

90 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 

K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U08, K_K02, K_K04, 

K_K07 
 

 

 

Treści programowe  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej 
prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. 
Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, 
inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny (wariant A) lub projekt (wariant B) 

Przedmioty do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 
Wariant IA 
Wariant IB 
Wariant IIA 
Wariant IIB 

    

 

   
 
 
 

90 
60 
80 
50 

 
 
 
 

9 
6 
8 
5 
 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  30      30 2 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U03, 
K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K06 
 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W06, S_U03, 
S_U08, S_U10, S_K01, 
S_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Przedmiot do wyboru 
z listy 
Analiza numeryczna 

         60 6 

K_W02, K_U02, K_U11, 
K_K01, K_K06 
 
S_W02, S_U02, S_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania                          
z technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 285 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1305 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Przedmioty do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 
 

    

 

   

 
 
 

120 

 
 
 
 

12 
 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

Warsztaty 
z modelowania 
komputerowego 

     110   110 10 

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W06, K_U01, K_U02, 
K_U07, K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K03, K_K05, 
K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W05, 
S_W06, S_U01, S_U02, 
S_K01, S_K02 

nauki fizyczne 
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Treści programowe  
Praca własna studenta pod opieką naukową nauczyciela akademickiego. Wykonanie obliczeń numerycznych związanych z 
modelowaniem wybranego zjawiska współczesnej fizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

        30 3 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W05, 
S_W06, S_U01, S_U02, 
S_K01, S_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących modelowania zjawisk fizyki współczesnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  30      30 2 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U03, 
K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K06 
 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W06, S_U03, 
S_U08, S_U10, S_K01, 
S_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
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Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e)
* 

        30 3   

Treści programowe  Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 320 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1305 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
specjalności 
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Praktyki zawodowe         80 4 
K_W10, K_U08, , K_U09, 
K_K02, K_K03, K_K05, 
K_K07 

 

Treści programowe  

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku studiów. 
Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą badania naukowe, 
wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan 
ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o uznanie 
efektów uczenia się osiągniętych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie 
studiów za równoważne z efektami uczenia się przypisanymi do praktyk zawodowych, przedstawiając dokumenty określające zakres 
działań studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki 
merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki 
merytoryczne.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę z praktyk. 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  30      30 2 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U03, 
K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K06 
 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W06, S_U03, 

nauki fizyczne 
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S_U08, S_U10, S_K01, 
S_K02 

Treści programowe  
Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Warsztaty z 
zaawansowanych 
technik modelowania 
komputerowego 

    140    140 12 

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W06, K_U01, K_U02, 
K_U07, K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K03, K_K05, 
K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W05, 
S_W06, S_U01, S_U02, 
S_K01, S_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Praca własna studenta pod opieką naukową nauczyciela akademickiego. Wykonanie zaawansowanych obliczeń numerycznych 
związanych z modelowaniem wybranego zjawiska współczesnej fizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

        30 3 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W05, 
S_W06, S_U01, S_U02, 
S_K01, S_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących modelowania zjawisk fizyki współczesnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
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Przedmioty do wyboru 
z listy Wybrane 
zagadnienia fizyki 
współczesnej 
 

    

 

   

 
 
 

90 

 
 
 
 

9 
 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny/egzamin ustny 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 370 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1305 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 
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dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Specjalistyczna 
pracownia 
modelowania i praca 
magisterska 

        240 22 

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W06, K_U01, K_U02, 
K_U07, K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K03, K_K05, 
K_K06 
 
S_W01, S_W02, S_W05, 
S_W06, S_U01, S_U02, 
S_K01, S_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  30      30 2 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U03, 
K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K06 
 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W06, S_U03, 
S_U08, S_U10, S_K01, 
S_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Proseminarium 
magisterskie B2+ *** 

       30 30 3 

K_W01, K_W05, K_W06, 
K_W08, K_U03, K_U04, 
K_U07, K_U08, K_U10, 
K_U11, K_K03, K_K04, 
K_K05 
 
S_W01, S_W05, S_W06, 
S_U03, S_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Studenci przygotowują i prezentują dłuższe wystąpienia w języku angielskim przedstawiające w szczególności plan badań                     
w kontekście pracy magisterskiej.  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej 
dziedzinie. Omówiona powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki 
(e)* 

        30 3   

Treści programowe  Poszerzenie wiedzy i umiejętności spoza dyscypliny nauki fizyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem przedmiotu 

Wariant A: 
Zespołowe projekty 
studenckie** 

    

  75  75 5 
K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U09, K_U02, K_U03, 
K_K04, K_K06, K_U07 

 

Treści programowe  
Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie astronomia lub nauki 
fizyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów. 
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** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie 
studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są zapewniane realizacją 
przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 
#W przypadku realizowania wariantu II za zgodą opiekuna specjalności można realizować przedmioty z listy Analiza Numeryczna w wymiarze 5 ECTS 
oraz przedmioty z listy Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej w wymiarze zgodnym z Wariantem I 
*** Zamiast Proseminarium magisterskiego B2+ można za zgodą opiekuna specjalności zaliczyć proseminarium specjalistyczne zapewniające rozwój 
kompetencji językowych z języka angielskiego na poziomie B2+ lub proseminarium prowadzone w całości w języku angielskim 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 330 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1305 
 
 
 

Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 

fizyka reaktorów jądrowych 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Pracownia fizyczna II 
stopnia A1 
 
lub 
 
Pracownia fizyczna II 
stopnia A2 

    45 
 
 
 
 

45 

    
 
 

45 

 
 
 

5 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W07, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K03 

 
 
 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w grupie 

badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza wyników 

doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot do 
wyboru   listy:  
Zaawansowana 
mechanika kwantowa  

30   30     60 6 

K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U03, K_U07, K_K01 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Mechanika kwantowa fermionów i bozonów. Druga kwantyzacja; operatory pola. Metody obliczeń w zaawansowanej mechanice 

kwantowej. Oddziaływanie z polem elektromagnetycznym. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny/egzamin pisemny 

Przedmiot do wyboru 
z listy:  
fizyka statystyczna 

30   30     60 6 

K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U03, K_U07, K_K01 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce klasycznej 
i kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. 
temperatura i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. 
Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, 
kondensacja Bosego-Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny/egzamin pisemny 

Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 

 
 
 

30 
 

       
 
 
 

 

 
 

 
30 
 
 

 
 

 
2 

 

K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U08, K_K02, K_K04, 
K_K07 

 

Treści programowe  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta 
dla opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego 
dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej 
prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. 
Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, 
inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/projekt 

Wstęp do energetyki 
jądrowej 
z elementami 

 
 

30 

   

 

   

30 2 

S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_U04, S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 
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bezpieczeństwa 
jądrowego 

Treści programowe  

Celem wykładu jest prezentacja najważniejszych tematów związanych z energetyką jądrową, która mierzy się z wieloma wyzwaniami, 

jak bezpieczeństwo pracy elektrowni, postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym, ekonomia. 

Wykład podzielony zostanie na dwie części. W pierwszej części studenci nauczą się podstaw fizycznych działania reaktora 

jądrowego, dowiedzą się, jak ewoluowała technologia reaktorów jądrowych i jaka jest ich przyszłość. W tej części omówione zostaną 

wszystkie etapy cyklu paliwowego, a przede wszystkim problematyka gospodarki wypalonym paliwem jądrowym, a także społeczne 

i ekonomiczne aspekty energetyki jądrowej. 

Druga część wykładu poświęcona zostanie bezpieczeństwu pracy elektrowni jądrowej. Omówione zostaną zasady bezpieczeństwa 

jądrowego, klasyfikacja wypadków jądrowych, a przede wszystkim systemy zabezpieczeń w eksploatowanych elektrowniach 

jądrowych. W tej części dokonana zostanie także analiza wybranych zdarzeń w obiektach jądrowych, a przede wszystkim dwóch 

największych awarii w energetyce jądrowej: w Czarnobylu i Fukushimie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Dozymetria 

45   15     60 5 

S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ochrony radiologicznej, przepisami regulującymi postępowanie 

z radioizotopami, organizacją i kontrolą środowiska pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Analiza statystyczna 
w fizyce jądrowej 15        15 1 

S_W02, S_W03, S_U01, 
S_U03 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Kurs ma zapoznać słuchaczy z technikami stosowanymi przy opracowywaniu danych doświadczalnych. Zwrócić ich uwagę na 
różnego rodzaju niepewności pomiarowe wynikające z "efektów" statystycznych oraz wprowadzane przez wykorzystywane przyrządy 
pomiarowe. Wprowadza takie pojęcia jak statystyczna niepewność pojedynczego pomiaru, statystyczna niepewność wielkości 
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średniej. Wprowadza pojęcie średniej ważonej. Kurs przedstawia podstawowe metody statystycznego testowania hipotez 
i jednoczenie zapoznaje słuchaczy z problemami statystycznymi w fizyce jądrowej 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e) 

 
 

   
 

     
30 

 
3 

  
 

Treści programowe  Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 

         Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1365 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Przedmiot do wyboru 
z listy: Warsztaty 
z dozymetrii i 
ochrony 
radiologicznej  
lub  
Detekcja i analiza 
substancji 
promieniotwórczych  
lub  
Programowanie  

        50 5 
S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W05, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02 

 
 
 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

W zależności od przygotowania studenta: 

zapoznanie studentów z fizyką i chemią procesów oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, budową, zasadą działania 

i własnościami detektorów promieniowania jądrowego. Słuchacze zapoznają się z zasadami bezpiecznej pracy z promieniowaniem 

jonizującym, metodyką prowadzenia pomiarów (m.in. energii, intensywności) promieniowania, stosowanymi procedurami 

kalibracyjnymi, metodami analizy danych i oceny niepewności pomiarowych. Zapoznają się ponadto z chemią izotopów, metodami 

rozdzielania izotopów oraz metodami analizy chemicznej dotyczącymi też substancji promieniotwórczych. 

lub 

rozwijanie umiejętności programowania i konstruowania algorytmów w jednym z popularnych języków programowania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 
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Warsztaty z fizyki 
reaktorów jądrowych 

     30   30 3,5 

S S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Kurs obejmuje zagadnienia modelowania matematycznego w fizyce reaktorów jądrowych, analitycznych i numerycznych 
rozwiązaniach różnych metod deterministycznych w układach reaktorowych z wykorzystaniem pakietu kodów neutronowych SCALE. 
Celem kursu jest także zaznajomienie studentów z podstawowymi obliczeniami neutronowymi reaktorów jądrowych dotyczących 
bezpieczeństwa krytycznościowego, analizy efektów reaktywnościowych oraz wypalania paliwa jądrowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Proseminarium fizyki 
jądra atomowego 
i cząstek 
elementarnych 

   
30 

      
30 

 
3 

S_W01, S_W05, S_W06, 
S_U03, S_K01 
 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  
Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia poświęconego aktualnym zagadnieniom badawczym fizyki jądrowej lub fizyki wysokich 
energii – pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Neutronika 
15   15      30 3 

S_W01, S_W02, S_W05, 
S_W06, S_U01, S_K01 nauki  fizyczne 

Treści programowe  Teoria dyfuzji neutronów w przybliżeniu jednogrupowym. Wielogrupowa teoria dyfuzji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Zaawansowana fizyka 
jądrowa 30   30      60 6 

S_W01, S_W05, S_W06, 
S_K01  

nauki fizyczne 
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Treści programowe  

Przypomnienie podstawowych własności jąder atomowych. Model kroplowy i ogólne cechy jąder na mapie nuklidów. Metody 

wytwarzania nuklidów dalekich od stabilności. Wiązki radioaktywne. Masy nuklidów i główne metody ich pomiaru. Modele masowe. 

Przegląd przemian promieniotwórczych, warunki energetyczne i reguły wyboru. Opis teoretyczny przemian beta. Opóźniona emisja 

cząstek naładowanych i neutronów. Promieniotwórczość protonowa i alfa. Model WKB. Model powłokowy cząstek niezależnych. 

Deformacje jąder i model Nilssona. Jądra ciężkie i superciężkie. Rozszczepienie. Opis elektromagnetycznych przejść gamma. 
Zjawisko konwersji wewnętrznej. Ruch cząstek naładowanych w polu magnetycznym i elektrycznym, elementy optyki jonowej. 
Nowoczesne wielolicznikowe układy detekcji gamma. Fizyka jądrowa w modelowaniu astrofizycznych procesów nukleosyntezy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny lub projekt 

Fizyka jądrowa – 
laboratorium      30     30 2 

S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W07, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

W ramach laboratorium studenci realizują ćwiczenia związane z różnymi aspektami fizyki jądrowej, które wykorzystują właściwości 
izotopów promieniotwórczych oraz metody pomiaru promieniowania. Ćwiczenia przewidziane w ramach pracowni będą 
obejmowały następującą tematykę: badanie energii wiązania deuteronu, pomiar widma energetycznego fragmentów 
rozszczepienia 238U wywołanego neutronami termicznymi, pomiar strumienia neutronów, badanie zawartości manganu w stali 
metodami analizy aktywacyjnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Prawo atomowe 
i ramy regulacyjne 
energetyki jądrowej 

15           15 1 

S_W07, S_U02, S_K02  
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Kurs obejmuje umówienie polskiego prawodawstwa oraz prawa i układów międzynarodowych w zakresie pokojowego wykorzystania 
energii jądrowej i promieniowania jonizującego (w szczególności ustawy Prawo atomowe oraz przepisów wykonawczych do tej 
ustawy). W czasie kursu słuchacze zapoznają się z prawodawstwem w różnych obszarach regulacji, takich jak proces prowadzący 
do budowy i uruchomienia elektrowni jądrowej, bezpieczna eksploatacja elektrowni jądrowych i reaktorów badawczych, zarządzanie 
materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi, ochrona radiologiczna. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 
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Termohydraulika 

20     10   30 3,5 

S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W05, S_W06, S_U01, 
S_U02, S_U03, S_K01, 
S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Kurs obejmuje podstawową wiedzę na temat mechaniki płynów, przewodzenia ciepła w ciałach stałych oraz przejmowania ciepła 
przy opływie ciał. Przedstawiony  zostanie opis fenomenologiczny i matematyczny procesów wymiany ciepła oraz modelowanie 
numeryczne wybranych zagadnień. W ramach przedmiotu znajdą się informacje na temat generacji i odbioru ciepła w reaktorach 
jądrowych, zarówno w stanach eksploatacyjnych jak i awaryjnych. Omówione zostaną elementy obiegów chłodzenia reaktora 
i działanie czynnych i biernych układów awaryjnego chłodzenia rdzenia. Kurs obejmuje także zajęcia warsztatowe z modelowania 
procesów cieplno-przepływowych w elektrowni jądrowej z wykorzystaniem wybranego kodu termohydraulicznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e) 

 
 

   
 

     
30 

 
3 

  
 

Treści programowe  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/zaliczenie na ocenę 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 335 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1365 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Dynamika reaktora 
jądrowego 

30   15     45 4,5 

S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W05, S_W06, S_U01, 
S_U02, S_U03, S_K01 

 
 
 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Tematyka kursu obejmie zagadnienia kinetyki i dynamiki reaktorów jądrowych. Wykład uzupełniony jest ćwiczeniami, których celem 

jest i nabycie umiejętności wykonywania obliczeń neutronowo-fizycznych charakterystyk reaktorów jądrowych, istotnych dla ich 

sterowania. Szczegółowy program kursu: neutrony natychmiastowe i opóźnione, wstępne sformułowanie równań kinetyki punktowej 

(bez neutronów opóźnionych i z neutronami opóźnionymi), kinetyka punktowa, jednogrupowa, teoria zaburzeń, rozwiązywanie 

problemów kinetyki punktowej (stany ustalone reaktora, kinetyka krótkich przedziałów czasowych, asymptotyczne stany przejściowe, 

równanie odwrotnych godzin), stany przejściowe w reaktorze w stanie podkrytycznym i krytycznym, kinetyka punktowa, 

sześciogrupowa, model dynamiki punktowej w reaktorze PWR, dynamika reaktora jądrowego w przypadku małych perturbacji, 

sprzężenie zwrotne, współczynniki reaktywności, rozruch, praca na pełnej mocy i wyłączanie reaktora, sterowanie reaktorem 

jądrowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Zespołowy projekt 
studencki - fizyka 
reaktorów jądrowych 

      60  60 5 

S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_W07, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 
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Treści programowe  

W ramach przedmiotu grupa studentów wspólnie rozwiązuje zadanie/problem z zakresu fizyki reaktorów jądrowych pod nadzorem 
opiekuna. Oferowane tematy będą znane w momencie zapisu na kurs, ale wybór konkretnego zadania nastąpi na pierwszych 
zajęciach. Celem kursu jest dostarczenie studentom doświadczenia ze wspólnej pracy nad projektem, które mogą wykorzystać 
w pracy zawodowej. Wynikiem rozwiązania jest wspólny raport badawczy i jego obrona (prezentacja). Każdy zespół powinien wybrać 
lidera, który kieruje pracą i podzielić się zadaniami. W trakcie realizacji projektu badawczego przewiduje się regularne spotkania 
zespołu z opiekunem, aby monitorować postępy w realizacji zadania i zaangażowanie studentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Cykl paliwowy 
i gospodarka 
paliwem jądrowym 

15        15 1 

S_W01, S_W05, S_W06, 
S_K01 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

W czasie kursu omówione zostaną wszystkie etapy cyklu paliwowego (w różnych jego wariantach). Tematy obejmują: zasoby uranu 
i jego dostawy, wzbogacanie uranu, wytwarzanie paliwa, gospodarkę paliwem w rdzeniu reaktora, wypalanie paliwa, kontrola 
reaktywności, rozkład mocy w rdzeniu, znaczenie strumienia (reaktory termiczne i prędkie)/ kształtu mocy w reaktorze, typy paliw 
jądrowych (uranowy, uranowo-torowy, MOX), postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym, recykling, składowanie 
wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych. Omówiona zostanie także ekonomia cyklu paliwowego, nieproliferacja materiałów 
jądrowych, usuwanie nadmiaru plutonu pochodzącego z broni jądrowej, transmutację aktynowców i wybranych produktów 
rozszczepienia w zużytym paliwie jądrowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Pracownia 
specjalistyczna fizyki 
reaktorów jądrowych 
I 

    80    80 8 

S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W07, S_U01, 
S_U02, S_U03, S_K01, 
S_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Kurs składa się z praktycznych zadań eksperymentalnych (ćwiczeń) z zakresu: oprzyrządowania reaktorów jądrowych, źródeł 
promieniowania jonizującego, badania promieniowania jonizującego i jego zachowania w różnych środowiskach, rozszczepienia 
jądrowego, detekcji promieniowania jonizującego (w szczególności detekcji neutronów), pracy ze źródłami neutronów, pomiarów 
strumienia neutronów, dozymetrii neutronów, neutronowej analizy aktywacyjnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 
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Zaawansowane 
warsztaty z fizyki 
reaktorów jądrowych 

     30   30 4 

S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_W07, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia modelowania matematycznego w fizyce reaktorów jądrowych z zastosowaniem 

wybranych kodów obliczeniowych. Przedmiot koncentruje się na przygotowaniu danych jądrowych do modelowania matematycznego 

w fizyce reaktorów jądrowych, analitycznych i numerycznych rozwiązaniach równania transportu neutronów w układach 

reaktorowych, metodach statystycznych w fizyce reaktorów jądrowych, modelowaniu wypalenia w reaktorach jądrowych oraz analizy 

czułości i wrażliwości związanej z danymi jądrowymi. W ramach kursu poruszone zostaną zagadnienia sprzężenia kodów 

neutronowych i termohydraulicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Symulator reaktora 
jądrowego - 
warsztaty 

     15   15 1,5 

S_W01, S_W02, S_W03, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

W czasie kursu studenci realizują praktyczne ćwiczenia na jednym z symulatorów bloku jądrowego z reaktorem wodnym 

ciśnieniowym. Celem kursu jest zademonstrowanie podstawowych procesów fizycznych zachodzących w elektrowni jądrowej i jej 

charakterystyk operacyjnych, fizycznych zależności pomiędzy poszczególnymi jej elementami oraz zasadach zarządzania. Główny 

nacisk położony jest na analizę zachowania elektrowni jądrowej w czasie normalnej pracy, w stanach nieustalonych i awaryjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Seminarium 
specjalistyczne - 
wybrane zagadnienia 
energetyki jądrowej 

  15      15 1 
S_W01, S_W05, S_W06, 
S_U03, S_U08, S_U10, 
S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Cykl seminariów będzie poświęcony wybranym, najbardziej aktualnym problemom energetyki jądrowej i ochrony radiologicznej 
w Polsce i na świecie. Wykłady wygłoszą zaproszeni goście z polskich i zagranicznych instytutów badawczych, a także 
przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw zaangażowanych w Program Polskiej Energetyki Jądrowej i rozwój energetyki jądrowej 
na świecie. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Wykład 
monograficzny do 
wyboru 

30        30 3 

S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W06, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki jądrowej, fizyki reaktorów jądrowych lub pokrewnych 
obszarów fizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Proseminarium fizyki 
jądra atomowego 
i cząstek 
elementarnych B2+ 

  30      30 3 

S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W07, S_U02, 
S_U03, S_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia poświęconego aktualnym zagadnieniom badawczym fizyki jądrowej lub fizyki wysokich 

energii – pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

          

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 320 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1365 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Pomiary w reaktorach 
jądrowych 

    60    60 6 

S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W07, S_U01, 
S_U02, S_U03, S_K01, 
S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Celem laboratorium jest zapoznanie się z metodami eksperymentalnymi stosowanymi w określaniu podstawowych parametrów 
neutronowo-fizycznych i eksploatacyjnych reaktorów jądrowych. Szczególny nacisk położony będzie na metody eksperymentalne 
mające na celu określenie reaktywności, określenie charakterystyk prętów regulacyjnych w reaktorze jądrowym, badanie dynamiki 
reaktora jądrowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Pracownia 
specjalistyczna fizyki 
reaktorów jądrowych 
II w tym praca 
magisterska 

        240 19 

S_W01, S_W02, S_W03, 

S_W04, S_W05, S_W06, 

S_W07, S_U01, S_U02, 

S_U03, S_K01, S_K02 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Badania doświadczalne związane z tematem pracy magisterskiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie 

Praktyki zawodowe         80 4 
K_W10, K_U08, , K_U09, 
K_K02, K_K03, K_K05, 
K_K07 

 

Treści programowe  

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku studiów. 
Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą badania naukowe, 
wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan 
ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o uznanie 
efektów uczenia się osiągniętych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie 
studiów za równoważne z efektami uczenia się przypisanymi do praktyk zawodowych, przedstawiając dokumenty określające zakres 
działań studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki 
merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki 
merytoryczne.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę z praktyk. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 380 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min. 1365 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne 90% fizyka jądra atomowego i cząstek 
elementarnych 
90% fizyka materii skondensowanej 
i nanostruktur półprzewodnikowych 
90% metody jądrowe fizyki ciała stałego 
90% fotonika 
90% modelowanie matematyczne 
i komputerowe procesów fizycznych 
62% metody fizyki w ekonomii 
(ekonofizyka) 
53% nauczanie i popularyzacja fizyki 
90% fizyka reaktorów jądrowych 

”. 
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Załącznik nr 53 
do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

„Załącznik nr 46 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW 

geografia  

nazwa kierunku studiów geografia 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Geography 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

62 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział  

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk społecznych 
geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

74% 
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna  

dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki o Ziemi i środowisku 26% 
 

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii oraz związki między dyscyplinami nauk przyrodniczych 
i społecznych 

P7S_WG 

K_W02 złożone procesy litosfery, atmosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery P7S_WG 

K_W03 złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach terytorialnych P7S_WG 

K_W04 rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz wzajemne związki przyroda-
społeczeństwo 

P7S_WG 

K_W05 koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi P7S_WG 

K_W06 zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska przyrodniczego P7S_WG 
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K_W07 zaawansowane kategorie pojęciowe w zakresie geografii  P7S_WG 

K_W08 zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej P7S_WG 

K_W09 działanie infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych P7S_WG 

K_W10 statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody badań P7S_WG 

K_W11 Współczesne problemy przyrodnicze w skali lokalnej, regionalnej, globalnej oraz wyjaśnia ich genezę oraz 
konsekwencje 

P7S_WK 

K_W12 zasady zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej zgodnie z zasadami ładu 
przestrzennego i rozwoju zrównoważonego 

P7S_WK 

K_W13 konflikty funkcjonalno-przestrzenne oraz wyjaśnia przyczyny i proponuje optymalne sposoby ich rozwiązania P7S_WK 

K_W14 najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć 
naukowych w praktyce geografii ekonomicznej i gospodarki przestrzennej 

P7S_WK 

K_W15 znaczenie zasad ekonomii w gospodarowaniu środowiskiem P7S_WK 

K_W16 zasady tworzenia i rozwoju indywidualnych form przedsiębiorczości w procesach kształtowania środowiska 
i zagospodarowania przestrzeni, w tym zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego 

P7S_WK 

K_W17 uwarunkowania prawne procesów społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych P7S_WK 

K_W18 rolę więzi społecznych we współczesnym świecie P7S_WK 

K_W19 najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć 
naukowych w praktyce nauk o Ziemi i środowisku 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego  

K_U02 wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych 

P7S_UW 

K_U03 wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych na danej specjalności P7S_UW 

K_U04 prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi 
i przyrodniczymi na różnych obszarach 

P7S_UW 

K_U05 opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać  skutki oddziaływań na środowisko P7S_UW 

K_U06 prognozować zmiany procesów społecznych P7S_UW 



4 
 

K_U07 wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym w zakresie wybranej 
specjalności 

P7S_UK 

K_U08 zaprezentować wyniki badań i poprowadzić debatę  P7S_UK 

K_U09 przekazać wiedzę geograficzną różnym odbiorcom P7S_UK 

K_U10 zaplanować i przeprowadzić badania zarówno indywidualne jak i zespołowe w zakresie wybranej specjalności P7S_UG 

K_U11 przygotować pisemne  prace na podstawie literatury i/lub własnych badań P7S_UU 

K_U12 posługiwać się szczegółową terminologią geograficzną w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie 
B2+   

P7S_UU 

K_U13 samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową   P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar 
interdyscyplinarny oraz ich krytycznej oceny  

P7S_KK 

K_K02 oceny różnorodności kulturowej świata i akceptuje zasady zachowania wynikające z szacunku i życzliwości 
wobec przedstawicieli innych kultur 

P7S_KK 

K_K03 współdziałania i pracy w grupie, inspirowania i organizowania oraz przewidywania skutków swojej działalności P7S_KO 

K_K04 oceny zagrożenia wynikającego z warunków pracy, wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy 
własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań 

P7S_KO 

K_K05 działania z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi  P7S_KO 

K_K06 upowszechniania dokonań naukowych w kontekście społecznej roli nauki P7S_KR 

K_K07 postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych 
za przyszłość cywilizacji 

P7S_KR 

K_K08 działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, ekologicznych 
i gospodarczych 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
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– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

(należy wypełnić, jeżeli na kierunku studiów prowadzona jest specjalność; w przypadku kilku specjalności dla każdej z nich należy wypełnić odrębną 
tabelę) 
 

Nazwa specjalności: GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności  

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 
kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej i rozumie związki 
między dyscyplinami nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych  

K_W01 

S1_W02 złożone procesy przyrodnicze w kontekście ich znaczenia dla gospodarki człowieka K_W02 

S1_W03 złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach terytorialnych K_W03 

S1_W04 
rolę i znaczenie zasobów przyrodniczych dla gospodarki oraz wzajemne związki przyroda-
społeczeństwo 

K_W04 

S1_W05 koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi K_W05 

S1_W06 
zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska  
przyrodniczego  

K_W06 

S1_W07 zaawansowane kategorie pojęciowe z zakresu geografii regionalnej K_W07 

S1_W08 zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej  K_W08 

S1_W09 działanie infrastruktur informacji przestrzennej oraz  zastosowania narzędzi geoinformatycznych  K_W09 

S1_W10 statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody badań   K_W10 

S1_W11 najważniejsze współczesne problemy przyrodnicze związane z przestrzenią miejską lub turystyczną. K_W11 

S1_W12 
zasady zagospodarowania przestrzennego obszarów miejskich lub turystycznych, zgodnie 
z zasadami rozwoju zrównoważonego 

K_W12, K_W18 
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S1_W13 konflikty funkcjonalno-przestrzenne w przestrzeni miejskiej lub turystycznej  K_W13, K_W18 

S1_W14 
najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce 
i za granicą oraz posiada wiedzę o zastosowaniach osiągnięć naukowych z tego zakresu w praktyce 

K_W14, K_W19 

S1_W15 znaczenie zasad ekonomii w geografii społeczno-ekonomicznej K_W15 

S1_W16 
zasady tworzenia i rozwoju indywidualnych form przedsiębiorczości w procesach kształtowania 
przestrzeni miejskiej lub turystycznej 

K_W16 

S1_W17 uwarunkowania prawne procesów społeczno-ekonomicznych K_W17 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 
wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej do opisu i rozwiązania 
problemu badawczego 

K_U01 

S1_U02 
zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych dotyczących zjawisk 
przestrzennych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej 

K_U02 

S1_U03 
wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych w zakresie geografii 
społeczno-ekonomicznej 

K_U03 

S1_U04 
prawidłowo interpretować, diagnozować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami 
społecznymi i przyrodniczymi na obszarach zurbanizowanych lub turystycznych 

K_U04, K_U05 

S1_U06 prognozować zmiany procesów społecznych na terenach zurbanizowanych lub turystycznych K_U06 

S1_U07 
wykorzystywać  krytycznie literaturę naukową i inne źródła,  także w języku angielskim, w zakresie 
geografii społeczno-ekonomicznej 

K_U07 

S1_U08 
przedstawić ustnie wyniki badań w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej z pomocą prawidłowo 
opracowanej prezentacji 

K_U08 

S1_U09 przekazać wiedzę z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej różnym odbiorcom K_U09 

S1_U10 zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej   K_U10 

S1_U11 
przygotować pisemne prace z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej na podstawie literatury i/lub 
własnych badań 

K_U11 

S1_U12 
posługiwać się szczegółową terminologią w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej w języku 
obcym na poziomie B2+ w swobodnej wypowiedzi  

K_U12 
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S1_U13 
samodzielnie planować własną karierę naukową  lub zawodową w branżach związanych z miastem 
lub turystyką 

K_U13 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy w dziedzinie geografii społeczno-
ekonomicznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny 

K_K01 

S1_K02 oceny różnorodności kulturowej miast lub obszarów turystycznych oraz akceptuje zasady zachowania 
wynikające z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur  

K_K02 

S1_K03 współdziałania i pracy w grupie realizując zadania badawcze i rozwiązując praktyczne problemy 
z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej 

K_K03 

S1_K04 oceny zagrożenia wynikającego z warunków pracy, wykazuje odpowiedzialność za informacje 
pozyskiwane w trakcie badań oraz konsultacji społecznych 

K_K04 

S1_K05 odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, szczególnie w kontekście gospodarki 
miejskiej i turystycznej 

K_K05 

S1_K06 upowszechniania dokonań geografii społeczno-ekonomicznej w kontekście społecznej roli nauki  K_K06 

S1_K07 postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność geografa 
społeczno-ekonomicznego za rozwój obszarów miejskich i turystycznych 

K_K07 

S1_K08 działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów, szczególnie tych 
związanych z miastem bądź turystyką 

K_K08 
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Nazwa specjalności: GEOGRAFIA ŚWIATA 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 
kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii na świecie oraz związki między dyscyplinami 
nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych  

K_W01 

S2_W02 złożone procesy przyrodnicze litosfery, atmosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery K_W02 

S2_W03 złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach terytorialnych K_W03 

S2_W04 
rolę i znaczenie zasobów przyrodniczych dla funkcjonowania człowieka oraz wzajemne związki 
przyroda-społeczeństwo 

K_W04 

S2_W05 koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi K_W05 

S2_W06 
zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska  
przyrodniczego  

K_W06 

S2_W07 zaawansowane kategorie pojęciowe z zakresu geografii regionalnej K_W07 

S2_W08 zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej  K_W08 

S2_W09 działanie infrastruktur informacji przestrzennej oraz  zastosowania narzędzi geoinformatycznych  K_W09 

S2_W10 statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody  K_W10 

S2_W11 
najważniejsze współczesne problemy przyrodnicze i społeczne w skali lokalnej, regionalnej, globalnej 
oraz wyjaśnia ich genezę i konsekwencje 

K_W11 

S2_W12 
zasady zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej zgodnie z zasadami ładu 
przestrzennego i rozwoju zrównoważonego 

K_W12 

S2_W13 
konflikty funkcjonalno-przestrzenne, wyjaśnia ich przyczyny i proponuje optymalne sposoby ich 
rozwiązania  

K_W13 
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S2_W14 
najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz posiada wiedzę 
o zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce 

K_W14, K_W19 

S2_W15 strukturę organizacyjną nauki, ekonomiczne zasady jej funkcjonowania K_W15 

S2_W16 
zasady tworzenia i rozwoju indywidualnych form przedsiębiorczości w procesach kształtowania 
środowiska i zagospodarowania przestrzeni 

K_W16 

S2_W17 strukturę organizacyjną nauki i prawne zasady jej funkcjonowania K_W17 

S2_W18 rolę więzi społecznych we współczesnym świecie K_W18 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego K_U01 

S2_U02 wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych K_U02 

S2_U03 
wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych w zagadnieniach z geografii 
świata 

K_U03 

S2_U04 
prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi 
i przyrodniczymi na różnych obszarach 

K_U04 

S2_U05 opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać  skutki oddziaływań na środowisko K_U05 

S2_U06 wizualizować prognozowane zmiany procesów społecznych K_U06, K_U03 

S2_U07 
wykorzystywać  krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym w zakresie geografii 
świata 

K_U07 

S2_U08 przedstawić ustnie wyniki badań za pomocą prawidłowo opracowanej prezentacji K_U08 

S2_U09 przekazać wiedzę geograficzną różnym odbiorcom K_U09 

S2_U10 zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie geografii świata K_U10 

S2_U11 przygotować pisemne  prace na podstawie literatury i/lub własnych badań K_U11 

S2_U12 
posługiwać się szczegółową terminologią z zakresu geografii świata w języku polskim oraz w języku 
obcym na poziomie B2+ 

K_U12 

S2_U13 samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową K_U13 
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S2_U14 
zastosować optymalne techniki i procedury przygotowania materiału ilustracyjnego dotyczącego 
geografii regionalnej pod kątem formy i technologii publikacji 

K_W07, K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 
poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy z zakresu geografii świata, wzbogaconej 
o wymiar interdyscyplinarny 

K_K01 

S2_K02 
oceny różnorodności kulturowej świata i akceptuje zasady zachowania wynikające z szacunku 
i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur  

K_K02 

S2_K03 współdziałania i pracy w grupie, może pełnić w niej różne role i przewidywać skutki swojej działalności K_K03 

S2_K04 
oceny zagrożenia wynikającego z warunków pracy, wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań 

K_K04 

S2_K05 działania z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi  K_K05 

S2_K06 upowszechniania dokonań naukowych w kontekście społecznej roli nauki K_K06 

S2_K07 
postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych 
za przyszłość cywilizacji 

K_K07 

S2_K08 
działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji geoinformatycznych projektów 
społecznych, ekologicznych i gospodarczych 

K_K08 
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Nazwa specjalności: GEOEKOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 
kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geoekologii i geomorfologii oraz związki między 
dyscyplinami nauk przyrodniczych i społecznych 

K_W01 

S3_W02 rozumie i charakteryzuje złożone procesy litosfery, atmosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery K_W02 

S3_W03 
rozumie znaczenie złożonych procesów społecznych, politycznych i kulturowych oraz rolę więzi 
społecznych w społecznościach terytorialnych 

K_W03, K_W18 

S3_W04 
rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz wzajemne związki przyroda-
społeczeństwo 

K_W04 

S3_W05 
koncepcje z zakresu geoekologii i geomorfologii wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów 
na powierzchni Ziemi 

K_W05 

S3_W06 
najważniejsze współczesne problemy przyrodnicze i społeczne w skali lokalnej, regionalnej, globalnej 
oraz wyjaśnia ich genezę oraz konsekwencje 

K_W11 

S3_W07 
zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska 
przyrodniczego 

K_W06 

S3_W08 
zasady zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej zgodnie z zasadami ładu 
przestrzennego i rozwoju zrównoważonego 

K_W12 

S3_W09 
rozpoznaje konflikty funkcjonalno-przestrzenne, wyjaśnia przyczyny i proponuje optymalne sposoby 
ich rozwiązania 

K_W13 

S3_W10 
znajomość zaawansowanych kategorii pojęciowych w zakresie geoekologii, geomorfologii 
i geoinformatyki 

K_W07 

S3_W11 zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej K_W08 
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S3_W12 działanie infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych K_W09 

S3_W13 
zastosowania statystyki opisowej i matematycznej, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe 
metody badań z zakresu geoekologii i geomorfologii 

K_W10 

S3_W14 
ma wiedzę o najnowszych trendach w rozwoju badań naukowych z zakresu geoekologii 
i geomorfologii w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce 

K_W14, K_W19 

S3_W15 strukturę organizacyjną nauki, ekonomiczne zasady jej funkcjonowania K_W15 

S3_W16 
zasady tworzenia i rozwoju indywidualnych form przedsiębiorczości w procesach kształtowania 
środowiska i zagospodarowania przestrzeni 

K_W16 

S3_W17 Uwarunkowania prawne przeobrażenia środowiska przyrodniczego K_W17 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 
wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu geoekologii i geomorfologii do opisu i rozwiązania 
problemu badawczego 

K_U01 

S3_U02 
wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych 
niezbędnych w geoekologii i geomorfologii 

K_U02 

S3_U03 
wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych z zakresu geoekologii 
i geomorfologii 

K_U03 

S3_U04 
wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła, także w języku obcym angielskim, 
z zakresu geoekologii i geomorfologii 

K_U07 

S3_U05 zaplanować i przeprowadzić badania z zakresu geoekologii i geomorfologii K_U10 

S3_U06 
prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi 
i przyrodniczymi na różnych obszarach 

K_U04 

S3_U07 opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na środowisko K_U05 

S3_U08 prognozować zmiany procesów społecznych uwarunkowane czynnikami przyrodniczymi K_U06 

S3_U09 przedstawić ustnie wyniki badań z pomocą prawidłowo opracowanej prezentacji K_U08 

S3_U10 przekazać wiedzę z zakresu geoekologii i geomorfologii różnym odbiorcom K_U09 

S3_U11 
przygotować pisemną pracę na podstawie literatury i/lub własnych badań z zakresu geoekologii 
i geomorfologii 

K_U11 
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S3_U12 
posługiwać się szczegółową terminologią z zakresu geoekologii i geomorfologii w języku polskim 
oraz w języku obcym na poziomie B2+ 

K_U12 

S3_U13 samodzielnie zaplanować własną karierę naukową lub zawodową K_U13 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 
poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy z zakresu geoekologii i geomorfologii 
wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny 

K_K01 

S3_K02 współdziałania i pracy w grupie pełniąc w niej różne role oraz przewidywać skutki swojej działalności K_K03 

S3_K03 
rozumie zagrożenia wynikające z warunków pracy wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań 

K_K04 

S3_K04 
upowszechniania dokonań naukowych z zakresu geoekologii i geomorfologii, rozumiejąc szczególną 
rolę społeczną nauki 

K_K06 

S3_K05 
rozumie wartość różnorodności geosfery oraz postępuje z poczuciem odpowiedzialności za stan 
ekosystemów i zasobów Ziemi 

K_K05 

S3_K06 
rozumie wartość różnorodności kulturowej świata i akceptuje zasady zachowania wynikające 
z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur 

K_K02 

S3_K07 
postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych 
za przyszłość cywilizacji 

K_K07 

S3_K08 
działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, 
ekologicznych i gospodarczych 

K_K08 
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Nazwa specjalności: HYDROLOGIA I KLIMATOLOGIA 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 procesy kształtujące klimat Polski ważne dla rolnictwa oraz zna metody badań agroklimatologiii 
K_W01, K_W02, 

K_W05, 

S4_W02 zastosowania ekohydrologii w zrównoważonym kształtowaniu cech środowiska przyrodniczego  
K_W01, K_W04, 

K_W19,  

S4_W03 
źródła pozyskiwania i metody przetwarzania danych przestrzennych w Systemach Informacji 
Geograficznej (GIS) oraz służące temu narzędzia w pakiecie oprogramowania ArcGIS i pola ich 
zastosowania w badaniach hydrologicznych i klimatologicznych  

K_W08, K_W09, 

K_W10, 

S4_W04 najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się gospodarka wodna w Polsce i na świecie 
K_W01, K_W04, 
K_W11, K_W12 

S4_W05 
najważniejsze związki i sprzężenia zwrotne między poszczególnymi podsystemami zlewni, podstawy 
opisu procesów, podstawy pomiarów hydrologicznych oraz zasady interpretacji wyników 

K_W02,K_W08,  

S4_W06 
przebieg i uwarunkowania geograficzne procesów klimatotwórczych i funkcjonowania systemu 
klimatycznego, zna podstawowe makroskalowe procesy wpływające na kształtowanie się pogody 
i samopoczucie człowieka 

K_W02, K_W04 

S4_W07 
podstawowe i specjalistyczne pojęcia i terminy stosowane w klimatologii oraz ma wiedzę na temat 
różnych sposobów ich obrazowania 

K_W07, K_W10 

S4_W08 
główne kierunki i metody badań klimatu obszarów zurbanizowanych, związki klimatu miasta 
z czynnikami środowiskowymi 

K_W04, K_W12 

S4_W09 słownictwo specjalistyczne z zakresu hydrologii i limnologii K_W07 

S4_W10 
tradycyjne i internetowe źródła danych meteorologicznych, hydrologicznych, metody ich oceny 
i zastosowanie  

K_W09,  

S4_W11 
podstawowe i zaawansowane metody opracowań meteorologicznych i klimatologicznych 
oraz hydraulicznych 

K_W10 
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S4_W12 
podstawy teorii systemów hydrologicznych i modelowania procesów hydrologicznych oraz zna główne 
pola zastosowania modelowania matematycznego w badaniach hydrologicznych 

K_W05, K_W08, 
K_W09, K_W10  

S4_W13 główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej klimatologii K_W01, K_W19 

S4_W14 
źródła różnych zanieczyszczeń powietrza oraz prawidłowości ich zmian w czasie i przestrzeni, środki 
służące poprawie warunków areosanitarnych w Polsce i na świecie oraz statystyczne metody 
opracowania serii pomiarowych wyników badań zanieczyszczenia powietrza 

K_W02, K_W04, 
K_W10 

S4_W15 
praktyczne strony pracy hydrologa i klimatologa w terenie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu 
pomiarowego 

K_W06 

S4_W16 
przyczyny zróżnicowania topoklimatycznego w różnych typach krajobrazu, w różnych porach doby 
i ich wpływ na warunki życia roślin, zwierząt i gospodarowanie człowieka 

K_W02, K_W04 

S4_W17 
znaczenie i rolę badań, procesów społeczno-ekonomicznych oraz różnych form przedsiębiorczości 
w kształtowaniu środowiska i zagospodarowaniu przestrzeni 

K_W14, K_W15, 
K_W16 

S4_W18 uwarunkowania ekonomiczne i prawne przy rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych  
K_W13, K_W15, 

K_W17 

S4_W19 
rolę złożonych procesów przyrodniczych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz rolę więzi 
społecznych w społeczeństwie 

K_W03, K_W18 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 
opracować procedury, dobrać metody badań do stawianych mu problemów z zakresu agroklimatologii, 
ekohydrologii, hydrologii, limnologii fizycznej założyć sieć obserwacyjno – pomiarową, dokonać 
prawidłowego pomiaru i zinterpretować wyniki 

K_U01, K_U02, K_U04, 
K_U05 

S4_U02 
sprawnie posługiwać się narzędziami geoinformatycznymi oferowanymi przez pakiet arcgis 
w badaniach hydrologicznych i klimatologicznych 

K_U01, K_U02 

S4_U03 
opisać i scharakteryzować rodzaje zasobów wodnych oraz zastosować uzyskaną wiedzę 
do planowania kompleksowego systemu zarządzania zasobami wodnymi (bilans wodno – 
gospodarczy) 

K_U01, K_U02, K_U05 

S4_U04 
rozróżnić bilans cieplny i wodny organizmu człowieka, poprawnie określić ich składowe i interpretować 
wyniki 

K_U01, K_U02, K_U07 

S4_U05 
powiązać różne procesy fizyczne zachodzące w atmosferze i identyfikować przyczyny zmian klimatu 
w różnych skalach przestrzennych i czasowych 

K_U01, K_U04 

S4_U06 
odczytać i wykorzystać  w pracy badawczej informację meteorologiczną z różnych źródeł, wskazać 
na nich elementy cyrkulacji atmosfery oraz zinterpretować je 

K_U04, K_U01 
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S4_U07 wyjaśnić przyczyny i skutki niekorzystnych oraz korzystnych cech klimatu miast K_U01_U05 

S4_U08 
pozyskać, przetwarzać, analizować i interpretować zmienne hydrologiczne z globalnych i regionalnych 
baz danych gridowych  

K_U02, K_U04 

S4_U09 
poprawnie zastosować metody statystyczne i kartograficzne w opracowaniach z zakresu meteorologii 
i klimatologii, hydrologii oraz hydrauliki 

K_U02, K_U03 

S4_U10 
opracować diagnozę stanu klimatu współczesnego oraz ocenić skutki oddziaływań zmian klimatu 
na społeczeństwo i środowisko w skali lokalnej i regionalnej oraz dokonać waloryzacji 

K_U01, K_U05, K_U06 

S4_U11 
obliczyć podstawowe parametry fizyczne stosowane w opisie stanu ekologicznego jezior oraz obliczyć 
zasoby wodne jeziora 

K_U02, K_U05 

S4_U12 zaplanować, przeprowadzić pracę badawczą, zaprezentować wyniki oraz podjąć dyskusję 
K_U10, K_U02, K_U09, 

K_K13 

S4_U13 
zreferować artykuł naukowy z zakresu hydrologii i meteorologii, przygotować esej oraz poprowadzić 
dyskusję na podstawie obcojęzycznej literatury 

K_U07, K_U08, K_U11, 
K_U12 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 badań z zakresu klimatologii, hydrologii, ochrony atmosfery, klimatu miejscowego, gospodarki wodnej K_K01, K_K05, K_K07 

S4_K02 stosowania GIS we współczesnych badaniach naukowych z zakresu hydrologii i klimatologii K_K01 

S4_K03 
oceny metod pomiarowych, konieczności staranności wykonywania pomiarów i odpowiedzialności 
za rzetelne opracowanie wyników badań i ich interpretację 

K_K01, K_K07 

S4_K04 krytycznego wnioskowania oraz interpretowania nowych teorii w zakresie nauki o klimacie K_K01 

S4_K05 podnoszenia własnych kompetencji i aktualizacji wiedzy z zakresu klimatologii i hydrologii K_K01, K_K06, K_K08 

S4_K06 korzystania z  programów międzynarodowych w tworzeniu i udostępnianiu globalnych baz danych  K_K06 

S4_K07 stosowania odpowiednich metod statystycznych w pracy badawczej K_K01 

S4_K08 krytycznej oceny wyników modelowania środowiska K_K01, K_K05 

S4_K09 
działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, 
ekologicznych i gospodarczych 

K_K01, K_K07, K_K08 

S4_K10 badań terenowych i pracy w zespole z zachowaniem zasad wynikających z szacunku i życzliwości K_K02, K_K03 

S4_K11 
wdrażania procedur w pomiarach hydrologicznych i meteorologicznych oraz konserwacji i kalibracji 
sprzętu pomiarowego 

K_K01, K_K04 

S4_K12 merytorycznej dyskusji naukowej K_K04 
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Nazwa specjalności: GEOINFORMATYKA, KARTOGRAFIA, TELEDETEKCJA 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S5_W01 kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geoinformatyki, kartografii i teledetekcji  K_W01 

S5_W02 złożone  procesy atmosfery, litosfery, hydrosfery pedosfery i biosfery K_W02 

S5_W03 
znaczenie złożonych procesów społecznych, politycznych i kulturowych oraz rolę więzi społecznych  
w społecznościach terytorialnych 

K_W03, K_W18 

S5_W04 rolę i znaczenie zasobów geoinformatycznych dla działalności człowieka  K_W04 

S5_W05 
koncepcje geoinformatyczne, kartograficzne i teledetekcyjne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk 
i procesów na powierzchni Ziemi 

K_W05 

S5_W06 
zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska  
przyrodniczego 

K_W06 

S5_W07 zaawansowane kategorie pojęciowe w zakresie geoinformatyki, kartografii i teledetekcji K_W07 

S5_W08 zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej K_W08 

S5_W09 działanie infrastruktur informacji przestrzennej oraz  zastosowania narzędzi geoinformatycznych K_W09 

S5_W10 statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody badań K_W10 

S5_W11 
najważniejsze współczesne problemy i konflikty przyrodnicze w skali lokalnej, regionalnej, globalnej 
oraz wyjaśnia ich genezę i konsekwencje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 

K_W11, K_W12, 

K_W13 

S5_W12 
najnowsze trendy w rozwoju geoinformatycznych badań naukowych w Polsce i za granicą 
oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce 

K_W14, K_W19 

S5_W13 strukturę organizacyjną geoinformatyki,  prawne i ekonomiczne zasady jej funkcjonowania 
K_W07, K_W15, 

K_W17 

S5_W14 zaawansowane metody pozyskiwania danych przestrzennych K_W08,K_W09 
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S5_W15 zaawansowane metody przetwarzania, analizowania i archiwizowania danych przestrzennych K_W09 

S5_W16 technologie przygotowania materiału ilustracyjnego do publikowania K_W14, K_W08 

S5_W17 
zasady i rozwoju metod gromadzenia i strukturyzowania informacji, w tym zasad ochrony własności 
intelektualnej i prawa autorskiego 

K_W16 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S5_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego K_U01 

S5_U02 wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych K_U02 

S5_U03 wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych  KU_03 

S5_U04 
prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi 
i przyrodniczymi na różnych obszarach 

K_U04 

S5_U05 opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na środowisko K_U05 

S5_U06 wizualizować prognozowane zmiany procesów społecznych K_U06, K_U03 

S5_U07 
wykorzystywać  krytycznie literaturę naukową i inne źródła  także w języku obcym w zakresie 
geoinformatyki, kartografii i teledetekcji 

K_U07 

S5_U08 przedstawić ustnie wyniki badań za pomocą prawidłowo opracowanej prezentacji K_U08 

S5_U09 przekazać wiedzę geograficzną różnym odbiorcom K_U09 

S5_U10 zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie geoinformatyki, kartografii i teledetekcji K_U10 

S5_U11 przygotować pisemne  prace na podstawie literatury i/lub własnych badań K_U11 

S5_U12 
posługiwać się szczegółową terminologią geoinformatyczną, kartograficzną i teledetekcyjną w języku 
polskim oraz w języku obcym na poziomie B2+   

K_U12 

S5_U13 samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową   K_U13 

S5_U14 
zastosować optymalne techniki i procedury przygotowania materiału ilustracyjnego pod kątem formy 
i technologii publikacji   

K_U07, K_U03 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S5_K01 poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geoinformatycznej, wzbogaconej o wymiar 
interdyscyplinarny 

K_K01 

S5_K02 współdziałania i pracy w grupie, może pełnić w niej różne role i przewidywać skutki swojej działalności 
z zachowaniem zasad wynikających z szacunku i życzliwości 

K_K02, K_K03 

S5_K03 oceny zagrożenia wynikającego z warunków pracy, wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań 

K_K04 

S5_K04 upowszechniania dokonań naukowych w kontekście społecznej roli nauki K_K06 

S5_K05 postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych 
za przyszłość cywilizacji 

K_K07 

S5_K06 
działania w sposób odpowiedzialny i przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji 
geoinformatycznych projektów społecznych, ekologicznych i gospodarczych 

K_K05, K_K08 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0) 



21 
 

Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 

 

SPECJALNOŚĆ: GEOGRAFIA SOPOŁECZNO-EKONOMICZNA 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Kierunki badawcze 
w geografii 

 30       30 2 

K_W01, K_W02, K_W04, 
K_W05,  K_W11, K_W12, 
K_W14, 
K_U13,  
K_K01 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w geografii. Dodatkowo omówione 
zostaną założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Ziemia – środowisko 
człowieka: struktury, 
procesy, relacje 

 45       45 2 

K_W02, K_W04, K_W11, 
K_W12, 
K_U01, K_U05,  
K_K03 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Część wykładowa jest ilustrowaną slajdami prezentacją dla której przykładowe hasła wywoławcze brzmią następująco: brzeg (morza, 
rzeki, jeziora), góry, piasek, itp Ich rozwijanie to budowanie drzewka skojarzeń geograficznych przy wydatnym udziale studentów, 
przejście od definicji do klasyfikacji (np brzegów morskich), ich rozwoju, ich roli (granice, szlaki migracji, strefy zbieractwa, miejsca 
budowy portów, rola w transporcie, miasta światowe Także znaczenie w światowej masowej turystyce, w rekreacji, medycynie 
Militarne znaczenie brzegów Brzeg jako natchnienie artystów, poetów, element tożsamości, itd. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 
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przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Metody badań  
jakościowych  
i ilościowych 

15   30     45 4 
S1_W09, S1_W10,  
S1_U08, S1_U10,  
S1_K07 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Metody badań ilościowych – opracowanie wy wykonania badanie ankietowego, przygotowanie bazy danych w programie 
statystycznym, wybór metod statystycznych, przygotowanie raportu analitycznego i ustna prezentacja wyników badań. Metody badań 
jakościowych – przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu pogłębionego, analiza materiału wizualnego, geosemiotyka, analiza 
dyskursu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, projekt, kolokwium ustne 

Projektowanie badań    15     15 2 
S1_U01, S1_U02, 
S1_U07, S1_U10 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Konceptualizacja i operacjonalizacja badania, formułowanie problemu badawczego, hipotez, pytań badawczych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prace pisemne 

Przyrodnicze  
uwarunkowania  
gospodarowania 
przestrzenią 

15   15     30 4 

S1_W01, S1_W02, 
S1_W05, S1_W06, 
S1_W16, 
S1_U04,  
S1_K05 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z pojęciem zasobów przyrodniczych, ich jakościowym oraz przestrzennym 
zróżnicowaniem, a także z zasadami ich zrównoważonego wykorzystania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Np.: egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna, praca dyplomowa 
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Współczesne trendy 
w geografii 
społeczno-
ekonomicznej I 

 15       15 2 
S1_W03, S1_W05, 
S1_W14 
S1_K01 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Zajęcia poruszają zagadnienia granic w geografii społeczno-ekonomicznej, mobilności osób i towarów oraz percepcji. Studenci 
zapoznają się z najnowszymi badaniami poprzez analizę aktualnej literatury przedmiotu, prezentacje wyników oraz dyskusje. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

referat, prace pisemne 

Przestrzenie  
produkcyjne  
i usługowe 

30        30 3 
S1_W05, S1_W07, 
S1_W11, S1_W13,  
S1_U01, S1_U04 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia struktury oraz dynamiki zmian przestrzeni wykorzystywanych współcześnie 
w działalności gospodarczej, szczególnie na obszarach miejskich. Trzy główne wątki, przewijające się przez cały cykl wykładów 
dotyczą: i) zmian w czasie, jakim podlegały w przeszłości oraz jakim podlegają obecnie obszary i obiekty gospodarcze; ii) wpływu 
zmian technologicznych na organizację przedsiębiorstwa (zakładu) jako systemu wytwarzania towarów i usług (informatyzacja 
i dematerializacja gospodarki); iii) homogenizacji praktyk gospodarczych (z perspektywy różnic kulturowych między Wschodem 
a Zachodem). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test, zaliczenie pisemne 

Geografia czasu  
wolnego 

 30       30 3 
S1_W03,  
S1_U04, S1_U06,  
S1_K01, S1_K07 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia: geografia podróży, savoir-vivre, shopping, clubbing, turystyka literacka 
oraz genealogia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prezentacja, test, zaliczenie pisemne 
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Przedmioty  
do wyboru: 
 
Ścieżka I 
Geografia człowieka: 
podstawy geografii 
człowieka 

 
 

75 

 
 
 
 
 

 
 

30 

 
 

30 
    

 
 

135 

 
 

9 

S1_W03, S1_W05, 
S1_W07, S1_W11, 
S1_W14,  
S1_U01, S1_U04, 
S1_U06, S1_U08, 
S1_U11, S1_U13,  
S1_K01 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Ścieżka obejmuje przedmioty z zakresu przemian gospodarczych i ich skutków przestrzennych, geografii ludności i osadnictwa 
oraz kulturowych aspektów badań geograficznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, prezentacje, test, zaliczenie pisemne, prace zaliczeniowe 

Ścieżka II  

Studia miejskie: 
przemiany  
przestrzeni miejskiej 

 
 

90 

 
 

30 

  
 

30 

     
 

150 

 
 

9 

S1_W03, S1_W05, 
S1_W11, S1_W13,  
S1_U01, 1_U04,S1_U06, 
S1_U07, S1_U11, 
S1_U13,  
S1_K01, S1_K06 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Ścieżka obejmuje zajęcia dotyczące geografii miast, funkcji mieszkaniowych w miastach i w regionie podmiejskim, rewitalizacji 
obszarów miejskich oraz transportu i mobilności w mieście. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, prezentacja 

Ścieżka III  

Geografia turystyki: 
podstawy geografii 
turystyki 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

      
 

90 

 
 

9 

S1_W03, S1_W04, 
S1_W05, S1_W11,  
S1_U01, S1_U04, 
S1_U11, S1_U13 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Ścieżka obejmuje przedmioty w zakresie podstawowych pojęć geografii turystyki oraz geografii turystycznej Polski. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, prezentacja 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): ścieżka I – 375 godz., ścieżka II – 390 godz., ścieżka III – 330 godz. 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

przedmioty  

ogólnouniwersyteckie 
30        30 2 Nie dotyczy 

 

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

GIS    45     45 4 

S1_W08, S1_W09,  
S1_U02, S1_U03, 
S1_U04,  
S1_K01 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Głównym celem zajęć jest ćwiczenie praktycznych umiejętności wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) 
w pozyskiwaniu danych i analizach przestrzennych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej oraz geografii turystyki. Studenci 
zapoznają się z funkcjonalnością GIS jako narzędzia do analiz i modelowania złożonych zależności przestrzennych badanych 
zagadnień. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie różnych modeli danych przestrzennych (wektorowych 
i rastrowych) i ich integrację jak również na wytwarzanie, pozyskiwanie, edycję i wizualizację danych.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prace zaliczeniowe 

Kartografia  
tematyczna 

15        15 2 
S1_U02, S1_U03, 
S1_U04 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rodzajami map tematycznych oraz ogólnymi zasadami ich konstruowania, jak 
również ich wykorzystaniem. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Podstawy planowania 
przestrzennego 

30   15     45 6 

S1_W01, S1_W12, 
S1_W13,  
S1_U09,  
S1_K07 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z polityką rozwoju gmin, planowaniem przestrzennym traktowanym jako instrument 
realizacji planów rozwojowych. Uczestnicy zapoznają się także z uwarunkowaniami prawno-instytucjonalnymi procesów 
planistycznych oraz systemami planowania przestrzennego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, prace zaliczeniowe 

Przedmioty  
do wyboru:  
 
Ścieżka I  
Geografia człowieka: 
kierunki i metody 
badawcze w geografii 

 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 

75 

 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 

45 

     
 
 
 
 
 

210 

 
 
 
 
 
 

16 

S1_W01, S1_W03, 
S1_W05, S1_W07, 
S1_W10, S1_W11, 
S1_W14,  
S1_U01, S1_U02, 
S1_U04, S1_U05, 
S1_U07, S1_U08, 
S1_U10, S1_U11, 
S1_U12, S1_U13,  
S1_K01, S1_K03, 
S1_K06 

 
 
 
 
geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 



28 
 

Treści programowe  
Ścieżka obejmuje zajęcia z zakresu analizy wskaźnikowej, metod ewaluacji, geografii usług, polityki i funkcji mieszkaniowej, 
warunków i jakości życia oraz percepcji przestrzeni. Uzupełnieniem jest kurs obejmujący analizę anglojęzycznej literatury w celu 
wzmocnienia umiejętności językowych uczestników w zakresie geografii człowieka.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test, zaliczenie pisemne, prace zaliczeniowe, prezentacje 

Ścieżka II 
Studia miejskie: 
przekształcenia  
przestrzeni miejskiej 

30 45 30 60     165 16 

S1_W03, S1_W07, 
S1_W10, S1_W13, 
S1_W17,  
S1_U01, S1_U02, 
S1_U04, S1_U07, 
S1_U09, S1_U10, 
S1_U11, S1_U12, 
S1_U13 
S1_K01, S1_K03, 
S1_K04, S1_K06, 
S1_K07 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Ścieżka obejmuje zagadnienia ewaluacji i analiz matematycznych stosowanych na potrzeby badania przestrzeni miejskiej, 
partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem, a także prawnych uwarunkowań rozwoju miast. Uzupełnieniem jest anglojęzyczny 
kurs dotyczący aktualnych przemian przestrzeni miejskiej oraz przygotowanie projektu badawczego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie pisemne, test, prezentacje, projekt 

Ścieżka III 
Geografia turystyki: 
socjologiczne  
i ekonomiczne 
podstawy turystyki 

35 45 30     80 190 16 

S1_W03, S1_W04, 
S1_W05, S1_W11,  
S1_U01, S1_U04, 
S1_U11, S1_U13 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Ścieżka obejmuje zajęcia w zakresie geografii turystycznej świata, uwarunkowań rozwoju turystyki, socjologii i psychologii 
turystyki oraz ekonomiki turystyki. Uzupełnieniem jest kurs pilotażu i przewodnictwa turystycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, zal pisemne, prezentacje, prace zaliczeniowe 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): ścieżka I – 345 godz., ścieżka II – 300 godz., ścieżka III – 325 godz. 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

przedmioty  

ogólnouniwersyteckie 
30        30 2 Nie dotyczy 

 

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 
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przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Marketing  
terytorialny 

15   15     30 3 
S1_W03, S1_W14,  
S1_U01,  
S1_K01 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Tematyka zajęć obejmuje problematykę związaną z marketingiem terytorialnym jednostek samorządu terytorialnego. Celem 
przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej działań marketingowych podejmowanych przez JST oraz wyposażenie studentów 
w wiedzę i umiejętności niezbędne do oceny wybranych działań marketingowych gminy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Strategie w 
zarządzaniu rozwojem  
jednostek  
terytorialnych 

30        30 3 

S1_W03, S1_W11, 
S1_W12, S1_W17 
S1_U01, S1_U02, 
S1_U04,S1_U06 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z rodzajami dokumentów strategicznych, ich znaczenie dla rozwoju jednostek terytorialnych, 
jak również z procesem tworzenia tych dokumentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test, zaliczenie pisemne 

Współczesne trendy w 
geografii  
społeczno-
ekonomicznej II 

 15       15 2 
S1_W03, S1_W05, 
S1_W14,  
S1_K01 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Zajęcia poruszają zagadnienia jakości życia, regionalizacji oraz przestrzeni kultury w geografii społeczno-ekonomicznej. Studenci 
zapoznają się z najnowszymi badaniami poprzez analizę aktualnej literatury przedmiotu, prezentacje wyników oraz dyskusje.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

referat, prace pisemne 
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Przedmioty  
do wyboru:  
 
Ścieżka I 
Geografia człowieka: 
Przestrzeń w geografii 
człowieka 

 
 
 
 
 

75 

  
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

60 

     
 
 
 
 

165 

 
 
 
 
 

20 

S1_W03, S1_W05, 
S1_W07, S1_W11, 
S1_W13, S1_W17,  
S1_U01, S1_U04, 
S1_U06, S1_U11, 
S1_U13,  
S1_K01, S1_K02, 
S1_K07 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Ścieżka obejmuje zajęcia z zakresu transportu i mobilności osób i towarów, przemian współczesnej przestrzeni publicznej 
oraz aspektów przestrzennych problemów społecznych. Uzupełnieniem jest kurs w zakresie podstaw prawa, w celu zapoznania 
uczestników z aktami prawnymi istotnymi z punktu widzenia organizacji funkcji mieszkaniowej, geografii ludności, planowania 
przestrzennego czy zarzadzaniu jednostkami samorządu terytorialnymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, zaliczenie pisemne, prace zaliczeniowe, prezentacje 

Ścieżka II 
Studia miejskie: 
zróżnicowanie 
przestrzeni miejskiej 

45 45 30 90     210 20 

S1_W03, S1_W07, 
S1_W10, S1_W13, 
S1_W17,  
S1_U01, S1_U02, 
S1_U04, S1_U07, 
S1_U09, S1_U10, 
S1_U11, S1_U12, 
S1_U13,  
S1_K01, S1_K03, 
S1_K04, S1_K06, 
S1_K07 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Ścieżka obejmuje zajęcia dotyczące ekonomiki miasta, roli innowacji i sektora kreatywnego w rozwoju miasta oraz zróżnicowań 
społecznych w przestrzeni miejskiej. Uzupełnieniem jest przygotowanie projektu badawczego oraz zajęcia dotyczące wybranych 
aspektów przemian przestrzeni Warszawy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, projekt, zaliczenie pisemne, prezentacja, prace zaliczeniowe 



32 
 

Ścieżka III 
Geografia turystyki: 
Kształtowanie 
i zarządzanie turystyką 

30 60 30 90     210 20 

S1_W01, S1_W02, 
S1_W03, S1_W04, 
S1_W11,  
S1_U01, S1_U07, 
S1_U10, S1_U11,  
S1_K03 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 
 

Treści programowe  
Ścieżka obejmuje zajęcia w zakresie zarządzania branżą turystyczną, polityki turystycznej w Unii Europejskiej, zagospodarowania 
turystycznego oraz znaczenia środowiska przyrodniczego w turystyce. Uzupełnieniem jest przygotowanie projektu badawczego 
w zakresie turystki oraz anglojęzyczny kurs dotyczący aktualnych problemów turystyki.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, test, projekt, prace zaliczeniowe, prezentacje 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): ścieżka I – 270 godz., ścieżka II – 315 godz., ścieżka III – 315 godz. 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

przedmioty  

ogólnouniwersyteckie 
30        30 2 

Nie dotyczy  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 
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przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego  
i kulturowego 

20   10     30 3 

S1_W02, S1_W04, 
S1_W06, S1_W11,  
S1_K01, S1_K02, 
S1_K05 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, nauki  
o Ziemi i środowisku 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z rolą i znaczeniem zasobów przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju turystyki 
oraz przyczyn degradacji zasobów przyrodniczych i kulturowych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej i ich konsekwencje dla 
turystyki. Podczas zajęć studenci zostaną także zapoznani z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Debaty społeczno-
ekonomiczne 

15        15 1 

S1_W03, S1_W04, 
S1_W07, S1_W11, 
S1_W13,  
S1_U04, S1_U06, 
S1_U09, S1_U13,  
S1_K01, S1_K03, 
S1_K07 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników ze sposobami prowadzenia debaty publicznej (m. in. systemie oksfordzkim) 
oraz sposobami formułowania określonego stanowiska, argumentacji stanowiska oraz rozwiązywania problemów w zakresie 
geografii społeczno-ekonomicznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prezentacja, praca zaliczeniowa 

Przedmioty  
do wyboru:  

 
Ścieżka I 
Geografia człowieka: 
Czas i przestrzeń  
w geografii człowieka 

15 15 30      60 24 

S1_W01, S1_W03, 
S1_W05, S1_W07, 
S1_W14,  
S1_U01, S1_U04, 
S1_U11, S1_U13, 
S1_K07 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe  Ścieżka obejmuje zajęcia z zakresu geografii czasu, roli przestrzeni w rozwoju zrównoważonym oraz historii myśli geograficznej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Ścieżka II 
Studia miejskie:  
ład przestrzenny  
w mieście 

15 30       45 24 

S1_W03, S1_W04, 
S1_W07, S1_W11, 
S1_W12, S1_W13,  
S1_U01, S1_U11, 
S1_U13,  
S1_K02, S1_K05 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Ścieżka obejmuje zajęcia dotyczące kształtowania ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni miejskiej, a także oceny krajobrazu 
miejskiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test, prezentacja 

Ścieżka III 
Geografia turystyki: 
współczesna  
turystyka 

 15 30      45 24 

S1_W03, S1_W11, 
S1_W12,  
S1_U01, S1_U11, 
S1_U13,  
S1_K01 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Ścieżka obejmuje zajęcia omawiające aktualne problemy i wyzwania turystki i branży turystycznej w Polsce i na świecie.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test, prezentacja 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): ścieżka I – 135 godz., ścieżka II – 120 godz., ścieżka III – 120 godz. 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):   
ścieżka I –1125 godz.,  
ścieżka II – 1125 godz.,  
ścieżka III – 1090 godz.  
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 

 

SPECJALNOŚĆ: GEOGRAFIA ŚWIATA 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Kierunki badawcze  
w geografii 

 30       30 2 

K_W01, K_W02, K_W04, 
K_W05,  K_W11, K_W12, 
K_W14, 
K_U13,  
K_K01 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w geografii. Dodatkowo omówione 
zostaną założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 



37 
 

Ziemia – środowisko 
człowieka: struktury, 
procesy, relacje 

 45       45 2 

K_W02, K_W04, K_W11, 
K_W12, 
K_U01, K_U05,  
K_K03 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Część wykładowa jest ilustrowaną slajdami prezentacją dla której przykładowe hasła wywoławcze brzmią następująco: brzeg (morza, 
rzeki, jeziora), góry, piasek, itp. Ich rozwijanie to budowanie drzewka skojarzeń geograficznych przy wydatnym udziale studentów, 
przejście od definicji do klasyfikacji (np. brzegów morskich), ich rozwoju, ich roli (granice, szlaki migracji, strefy zbieractwa, miejsca 
budowy portów, rola w transporcie, miasta światowe. Także znaczenie w światowej masowej turystyce, w rekreacji, medycynie. 
Militarne znaczenie brzegów. Brzeg jako natchnienie artystów, poetów, element tożsamości, itd. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Globalizacja a rozwój 30        30 1 

S2_W01, S2_W15,  

S2_U06,  

S2_K01 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Tematyka wykładów dotyczy geografii globalizacji. Omówione są procesy globalne i ich konsekwencje dla rozwoju krajów i regionów. 
Spośród wielu zagadnień związanych z procesami rozwoju szczególny nacisk położony jest na kwestie społeczne, kulturowe, 
polityczne i gospodarcze. Przedstawiane zagadnienia ogólne są ilustrowane przykładami z różnych regionów świata. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie, ocena ciągła, analiza wypowiedzi pisemnych, test otwarty 

Geografia cywilizacji 30        30 2 

S2_W03,  

S2_U06,  

S2_K02 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Podziały społeczno-ekonomiczne świata; geneza, ewolucja i zakres znaczeniowy najważniejszych nazw ‘światów świata'; zarys 
rozwoju i osiągnięć wybranych cywilizacji od czasów najdawniejszych do dziś; geograficzne i pozageograficzne uwarunkowania 
procesów rozwoju i stagnacji cywilizacji w perspektywie historycznej i geograficznej; konsekwencje wielkich rewolucji 
gospodarczych/cywilizacyjnych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła i końcowa, egzamin pisemny testowy (60% punktów jako próg zaliczenia) lub egzamin ustny 

Geografia regionalna 
obszarów 
międzyzwrotnikowyc
h 

30   30     60 5 

S2_W02, S2_W04, 

S2_U04, S2_U08,  

S2_K05 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Specyficzne cechy środowiska przyrodniczego obszarów międzyzwrotnikowych pod kątem gospodarowania na nich, zagadnienia 
ludnościowe. Konfrontacja podejść naukowych z upowszechnianym przez mass-media obrazem strefy międzyzwrotnikowej. 
Uzasadnienie podziału na regiony, wieloznaczność ich delimitacji, charakterystyka pod kątem cech szczególnych (dominanty) i relacji 
człowiek-środowisko. Charakterystyka fizycznogeograficzna i społeczno-gospodarcza na przykładach z Azji, Afryki i Ameryki 
Łacińskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

wykład: egzamin ustny, ćwiczenia – ocena ciągła i końcowa, kolokwium 

Geografia regionalna 
obszarów  
umiarkowanych 

30   15     45 2 

S2_W02, S2_W04,  

S2_U04, S2_U08,  

S2_K05 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  Poznanie problematyki geografii regionalnej obszarów umiarkowanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

wykład: egzamin ustny, ćwiczenia – ocena ciągła i końcowa, kolokwium 

Zastosowanie metod 
statystycznych  
w geografii świata 

   30     30 2 
S2_W06, S2_W10, 
S2_U01, S2_U02,  
S2_K03 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe  
Pojęcie mierników i wskaźników, odpowiedni sposób ich doboru: wskaźnik Giniego , krzywa Lorenza, wskaźnik HPI, HDI, GDI i GEM, 
metoda standaryzacji, test chi-kwadrat, współczynnik zwartości socjoetnicznej, typologia, wskaźnik korelacji: Spearmana i Pearsona, 
Tau Kendalla, metoda bonitacji punktowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Seminarium  
magisterskie I 

  30      30 3 

S2_W05, S2_W07, 
S2_W14, S2_W18, 
S2_U01, S2_U10, 
S2_U11, S2_U13,  
S2_K07 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na seminarium służy temu min wymiana myśli (stawianie pytań 
i wygłaszanie uwag) przez słuchaczy po kolejnych spotkaniach, w trakcie których kolejni uczestnicy referują postępy pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prezentacja ustna 

Przedmioty  
do wyboru  
specjalnościowe 

90        90 6 
S2_W02, S2_W03, 
S2_W04, S2_W12, 
S2_U04, S2_U05 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu przyrodniczych, społecznych i politycznych aspektów 
geografii regionalnej. 
W wykazie przedmiotów do wyboru specjalności znajdują się przedmioty realizowane w języku angielskim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

Przedmioty  
do wyboru 
WGSR 

45        45 3 Nie dotyczy 
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Treści programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy 
magisterskiej. 
W puli przedmiotów do wyboru WGSR znajdują się również przedmioty z zakresu dziedziny nauk humanistycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 435 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi  

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

przedmioty  
ogólnouniwersyteckie 

30        30 2 Nie dotyczy 

 

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 
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przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Geografia  
ekonomiczna  
a problemy globalne  

30   15     45 5 
S2_W10, S2_W16, 
S2_U07, S2_U08,  
S2_K06 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Na zajęciach omówione zostaną podstawowe kwestie z zakresu geografii ekonomicznej jak uwarunkowania przyrodnicze, praca, 
rozwój przemysłu, rolnictwa i usług. Rozważane one będą w świetle różnych koncepcji rozwoju przestrzennego gospodarki na 
świecie, od teorii modernizacji przez teorie zależności po koncepcję globalizacji jako zespołu zależności ekonomicznych, 
społecznych, technologicznych, politycznych i związanych ze środowiskiem przyrodniczym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Globalizacja  
a środowisko  
przyrodnicze 

30   15     45 4 

S2_W04, S2_W05, 
S2_W14 
S2_U04, S2_U05,  
S2_K05 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Przedmiotem zajęć jest ukazanie i przedyskutowanie wzajemnych relacji między procesami globalizacji a środowiskiem 
przyrodniczym, przede wszystkim w sytuacjach konfliktowych, między gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi następstwami 
globalizacji (antropopresja) a środowiskiem przyrodniczym (dokonującymi się w nim zmianami), w różnych strefach klimatycznych 
i w różnych typach środowiska. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Obszary wiejskie  30       30 3 
S2_W03, S2_W12,  
S2_U04, S2_U08,  
S2_K08 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Poznanie zróżnicowania życia społecznego i gospodarki na obszarach wiejskich w różnych środowiskach strefowych i 
astrefowych oraz interpretacja uwarunkowań kształtujących te cechy. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Obszary  
zurbanizowane 

 30       30 3 
S2_W01, S2_W03,  
S2_U03, S2_U08,  
S2_K08 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu przedstawienie charakterystyki współczesnych procesów zachodzących na obszarach miejskich oraz 
uwarunkowań zróżnicowania procesów urbanizacyjnych i sieci miejskiej w różnych krajach Ameryki Północnej i Ameryki 
Południowej, Azji, Afryki i Europy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Metody i techniki  
badań terenowych 

   15     15 2 

S2_W06, S2_W08, 
S2_W09,  
S2_U02,  
S2_K03 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Celem ćwiczeń jest przejście pełnego procesu badawczego, od planowania badania naukowego, jego realizacji w terenie oraz 
podsumowania. Opierając się na podstawach teoretycznych badania sondażowego student wykona analizę wskazanego problemu 
badawczego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt, ankieta 

Pracownia  
specjalnościowa I 

   15     15 2 

S2_W12, S2_W14,  
S2_U01, S2_U07, 
S2_U09,  
S2_K04, S2_K08 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Przedmiot został stworzony z myślą o studentach, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w trudnej sztuce prowadzenia badań 
jakościowych. Za pomocą podstaw teoretycznych i praktycznych ćwiczeń studenci zostaną skutecznie przygotowani do 
prowadzenia własnych badań naukowych w oparciu o metody jakościowe. Poznają najważniejsze nurty badań etnograficznych, 
podstawowe metody jakościowe stosowane w geografii społecznej oraz nauczą się realizować je w praktyce. Poznają również 
podstawowe problemy, jakie może napotkać badacz w trakcie projektowania, a następnie realizacji badań. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Seminarium  
magisterskie II 

 

 30      30 3 

S2_W05, S2_W07, 
S2_W14, S2_W18, 
S2_U01, S2_U10, 
S2_U11, S2_U13,  
S2_K07 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na tym etapie finalizacji podlega konceptualizacja pracy. Do 
zaliczenia zajęć niezbędne jest napisanie jednego rozdziału pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

esej 

Przedmioty  
do wyboru  
specjalnościowe 

90        90 6 
S2_W02, S2_W03, 
S2_W04, S2_W12, 
S2_U04, S2_U05 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu przyrodniczych, społecznych i politycznych aspektów 
geografii regionalnej. 
W wykazie przedmiotów do wyboru specjalności znajdują się przedmioty realizowane w języku angielskim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

przedmioty  
ogólnouniwersyteckie 

30        30 2 Nie dotyczy 
 

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Konflikty lokalne  
i regionalne w Afryce, 
Azji i Oceanii 

30   15     45 5 

S2_W03, S2_W11, 
S2_W13,  
S2_U07, S2_U08,  
S2_K02 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Student powinien orientować się w zjawiskach i procesach, które wpływały życie i gospodarkę w różnych częściach Azji, Afryki 
i Oceanii. Znać genezę współczesnych państw na tych obszarach oraz najważniejsze wydarzenia historyczne, które kształtowały 
i kształtują ich funkcjonowanie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 
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Konflikty lokalne  
i regionalne  
w Ameryce Łacińskiej 

30   15     45 5 

S2_W03, S2_W11, 
S2_W13,  
S2_U07, S2_U08,  
S2_K02 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z genezą, strukturą i dynamiką konfliktów lokalnych i regionalnych w Ameryce 
Łacińskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Konflikty lokalne  
i regionalne  
w Europie  
i Ameryce Północnej 

 

45       45 5 

S2_W03, S2_W11, 
S2_W13,  
S2_U07, S2_U08,  
S2_K02 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Zapoznanie studentów z genezą, strukturą i dynamiką wybranego konfliktu lokalnego lub regionalnego w Europie lub Ameryce 
Północnej. Rdzeń zajęć stanowi wyjazd terenowy w miejsce, gdzie uczestnicy mogą obserwować i badać wybrany konflikt lokalny 
lub regionalny in situ. Poza tym prowadzą badania nad obecną tam mniejszością polską. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Społeczne i 
demograficzne 
aspekty  
geografii świata 

30   15     45 3 
S2_W03, S2_W12,  
S2_U06, S2_U12,  
S2_K06 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Przedmiot obejmuje wykład i ćwiczenia, których celem jest przedstawienie procesów i zjawisk społecznych i demograficznych 
charakterystycznych dla współczesnego świata. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Obszary chronione na 
świecie 

30        30 2 

S2_W04, S2_W11, 
S2_W17, S2_W19, 
S2_U04,  
S2_K05 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, nauki 
o Ziemi i środowisku 
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Treści programowe  
Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w problematykę funkcjonowania obszarów chronionych we współczesnym świecie 
Zagadnienia te obejmują zmiany w środowisku społeczno-gospodarczym świata (rozwój turystyki, wzrost znaczenia instytucji 
międzynarodowych, integrację regionalną) i ich znaczenie dla powstawania i zarządzania obszarami chronionymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Techniki  
komunikacyjne  
i informacyjne 

 30       30 2 

S2_W06, S2_W12, 
S2_W14,  
S2_U01, S2_U07, 
S2_U09,  
S2_K04, S2_K08 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w zakresie współczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych 
niezbędnych w badaniach geografii świata. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Seminarium  
magisterskie III 

  30      30 3 

S2_W05, S2_W07, 
S2_W14, S2_W18, 
S2_U01, S2_U10, 
S2_U11, S2_U13,  
S2_K07 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na tym etapie dokonywana jest 
operacjonalizacja pracy i referowane są wstępne wnioski. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

esej 

Przedmioty  
do wyboru 
WGSR 

45        45 3 Nie dotyczy 
 

Treści programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy 
magisterskiej 
W puli przedmiotów do wyboru WGSR znajdują się również przedmioty z zakresu dziedziny nauk humanistycznych 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 345 
Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

przedmioty  
ogólnouniwersyteckie 

30        30 2 Nie dotyczy 

 

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 
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przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Ekstremalne zjawiska 
przyrodnicze we 
współczesnym  
świecie 

30        30 3 
S2_W02, S2_W04,  
S2_U04,  
S2_K01 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi 
i środowisku 

Treści programowe  
Wykład wprowadza studentów w koncepcje towarzyszące zagrożeniom naturalnym (abiotycznym) i działalności człowieka. 
Poświęcony jest różnorodnym aspektom groźnych zjawisk przyrodniczych. Przybliża różnice i punkty wspólne dla odległych 
regionów świata dotykanych ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Pracownia  
specjalnościowa II 

  

 15     15 2 

S2_W06, S2_W12, 
S2_W14,  
S2_U01, S2_U07, 
S2_U09,  
S2_K04, S2_K08 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Przedmiot został stworzony z myślą o studentach, którzy zmierzają już do końca nauki i niedługo opuszczą mury uczelni ze stopniem 
magistra. Przedmiot ma ich przygotować do tego wydarzenia oraz pokazać jak można odnaleźć się na rynku pracy 
lub skomercjalizować zdobytą wiedzę geograficzną. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca semestralna 

Seminarium  
magisterskie IV 

  30      30 23 

S2_W05, S2_W07, 
S2_W14, S2_W18, 
S2_U01, S2_U10, 
S2_U11, S2_U13,  
S2_K07 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na tym etapie przedstawiane są ostateczne wyniki pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

esej 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 105 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1245 

 
Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 

 

SPECJALNOŚĆ: GEOEKOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Kierunki badawcze  
w geografii 

 30       30 2 

K_W01; K_W02; K_W04; 
K_W05;  K_W11; K_W12; 
K_W14; 
K_U13;  
K_K01; 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w geografii. Dodatkowo omówione 
zostaną założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Ziemia – środowisko 
człowieka: struktury, 
procesy, relacje 

 

45       45 2 

K_W02; K_W04; K_W11; 
K_W12; 
K_U01; K_U05;  
K_K03; 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Część wykładowa jest ilustrowaną slajdami prezentacją dla której przykładowe hasła wywoławcze brzmią następująco: brzeg (morza, 
rzeki, jeziora), góry, piasek, itp. Ich rozwijanie to budowanie drzewka skojarzeń geograficznych przy wydatnym udziale studentów, 
przejście od definicji do klasyfikacji (np. brzegów morskich), ich rozwoju, ich roli (granice, szlaki migracji, strefy zbieractwa, miejsca 
budowy portów, rola w transporcie, miasta światowe. Także znaczenie w światowej masowej turystyce, w rekreacji, medycynie. 
Militarne znaczenie brzegów Brzeg jako natchnienie artystów, poetów, element tożsamości, itd. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Gleba w krajobrazie  15       15 2 

S3_W01, S3_W02, 
S3_W04, S3_W05, 
S3_W13, 
S3_U01, S3_U06, 
S3_U07 
S3_K01, S3_K05 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Miejsce gleby w geosystemie krajobrazowym i jej rola jako komponentu wskaźnikowego, zarówno w warunkach naturalnych, jak 
i zmienionych pod wpływem działalności człowieka. Interpretacja profilu glebowego jako wskaźnika stanu geosystemu 
z wykorzystaniem wyników analiz laboratoryjnych. Zasady systematyki i opisu gleb Polski i świata. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Krajobrazowe 
jednostki 
przestrzenne 

 15       15 2 

S3_W01, S3_W07, 
S3_W10, S3_W11, 
S3_W13 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U03, S3_U07, 

nauki o Ziemi  
i środowisku 
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S3_K04, S3_K05 

Treści programowe  

Założenia różnych systemów klasyfikacji krajobrazu; typologia krajobrazu naturalnego i regionalizacja fizycznogeograficzna, metody 
delimitacji jednostek krajobrazowych. Badanie struktury i funkcjonowania krajobrazu z wykorzystaniem metryk krajobrazowych, 
wskaźników powiązań i in. Zasady delimitacji jednostek krajobrazowych pełniących funkcje utylitarne m.in. w planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym jako pola podstawowe różnorodnych fizjograficznych ocen krajobrazowych, określania 
zasobowego i użytkowego potencjału środowiska, wyznaczania optymalnych kierunków zagospodarowania, waloryzacji krajobrazu 
i in. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prezentacja  

Metody badań rzeźby 
i podłoża 

15   30     45 4 

S3_W01, S3_W02, 
S3_W13, S3_W14 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U05 
S3_K02, S3_K03 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Metody badawcze stosowane w geomorfologii i sedymentologii. Możliwości i ograniczenia poszczególnych metod w interpretacji 
różnych typów rzeźby i procesów rzeźbotwórczych. Omówienie metod badań dynamiki procesów rzeźbotwórczych w różnych skalach 
czasowych. Związki i zależności pomiędzy czynnikami środowiskowymi a dynamiką procesów rzeźbotwórczych. Omówienie 
podstawowych metod analiz osadów typowych dla różnych środowisk sedymentacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Rozpoznawanie  
zbiorowisk  
roślinnych  
z elementami  
bioindykacji 

15   15     30 3 

S3_W01, S3_W05, 
S3_W14 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U05, S3_U06, 
S3_U07 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Metody opisu zbiorowisk roślinnych, uwarunkowania siedliskowe lub antropogeniczne występowania pojedynczych gatunków 
roślinnych oraz zbiorowisk roślinnych. Źródła kartograficzne opisujące zbiorowiska roślinne, metody kartowania i opisu zbiorowisk 
roślinnych. Przegląd najważniejszych zbiorowisk roślinnych Polski, gatunki bioindykatory wybranych cech siedliska, stopnia i rodzaju 
antropopresji, przykłady praktycznego zastosowania informacji o siedlisku i o typie zbiorowisk. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Teledetekcja i GIS w 
badaniach krajobrazu 

30   30     60 4 

S3_W11, S3_W12, 
S3_W13, S3_W14 
S3_U02, S3_U03, 
S3_U13, 
S3_K01 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Podstawowa wiedza z zakresu danych przestrzennych oraz analizy przestrzennej danych rastrowych i wektorowych i jej znaczenia 
w badaniach środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem elementów technik teledetekcyjnych. Wykształcenie praktycznych 
i metodycznych umiejętności z zakresu wykorzystania GIS do opisu i analizy przestrzennej zjawisk i procesów geomorfologicznych, 
klimatycznych, hydrologicznych i geoekologicznych, jak również zaznajomienie z zasadami i metodami realizacji projektów 
geoinformatycznych i metodami analizy danych o charakterze czasoprzestrzennym. Połączenie praktycznego posługiwania się 
wiedzą teoretyczną z umiejętnością pozyskiwania tematycznych danych przestrzennych, ich integracji, analizy w wymaganym 
zakresie tematycznym i prezentacji wyników poprzez stosowanie profesjonalnego oprogramowania i zaawansowanego 
technologicznie sprzętu komputerowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Pozyskiwanie  
i analiza danych 

15   15     30 3 

S3_W06, S3_W11, 
S3_W12, S3_W13 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U03 
S3_K01, S3_K05 

nauki o Ziemi  
i środowisku, 
geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Pozyskiwanie danych charakteryzujących ilościowo lub jakościowo poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz 
sposoby oceny i analizy tych danych. Zajęcia służą wykształceniu teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie: planowania 
prostych eksperymentów i badań terenowych, odczytywania związków między wykształceniem osadów a warunkami sedymentacji, 
tempem akumulacji/erozji, oceny dynamiki procesów środowiskowych na podstawie danych pośrednich (multi proxy), wykorzystania 
w badaniach środowiska przyrodniczego źródeł archeologicznych, historycznych, kartograficznych i teledetekcyjnych oraz 
możliwości badawczych i interpretacyjnych wynikających ze szczegółowych analiz teksturalnych, strukturalnych i geochemicznych 
osadów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 
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Laboratoryjne  
metody badań 

   15     15 1 

S3_W01, S3_W02, 
S3_W13, S3_W14 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U05, S3_U09, 
S3_U10, S3_U11 
S3_K02, S3_K07 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Źródła danych oraz ocena ich wartości, projektowanie prac terenowych, wybór czasu i częstotliwości próbkowania, zasady 
sporządzania raptularzy i pobierania próbek, analizę danych terenowych i laboratoryjnych, sposoby wyrażania stężeń substancji, 
użyteczność i ograniczenia statystycznej analizy danych terenowych, zasady weryfikacji danych i zagadnienia związane z ich 
dokładnością, kwestie związane z porównywalnością i normalizacją stosowanych metod badawczych oraz z archiwizacją danych 
i prezentacją wyników badań. Przegląd metod klasycznej analizy chemicznej i metod instrumentalnych, zasady kalibracji 
instrumentów pomiarowych, użyteczność metod instrumentalnych w analizie próbek środowiskowych, zakres i dokładność metod 
instrumentalnych. Studenci wykonują badania i opracowują wyniki oznaczeń wybranymi metodami instrumentalnymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Seminarium  
magisterskie I 

  30      30 3 

S3_W10, S3_W14, 
S3_W15 
S3_U01, S3_U05, 
S3_U11 
S3_K01, S3_K02 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Tematyka i przykłady zrealizowanych dotychczas prac magisterskich Wyboru tematu własnej pracy. Przygotowanie, przedstawiają 
i poddają pod dyskusję pierwszy referat związany z tematem pracy (najczęściej: nt. badanego terenu). Jest to pierwszy etap cyklu 
seminariów obejmującego 4 semestry. Na tym etapie powinno nastąpić zarysowanie i sformułowanie problemu badawczego, który 
będzie rozwiązywany w ramach pracy magisterskiej, powinna również zostać przeanalizowana literatura przedmiotu, postawiona 
teza, przygotowana propozycja planu pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

esej 

Przedmioty  
do wyboru  
specjalnościowe 

30        30 4 
S3_W04, S3_W06, 
S3_W09 S3_14 
S3_U01, S3_U06  

nauki o Ziemi  
i środowisku 
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Treści programowe  
Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu geoekologii i geomorfologii, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, 
w zakresie niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. 
W wykazie przedmiotów do wyboru specjalności znajdują się przedmioty realizowane w języku angielskim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 345 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

przedmioty  
ogólnouniwersyteckie 

30        30 2 Nie dotyczy 

 

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 
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przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Antropogeniczne 
przekształcenia  
krajobrazu 

 15       15 2 

S3_W02, S3_W03, 
S3_W04, S3_W05, 
S3_W06, S3_W07, 
S3_W08, S3_W09 
S3_U01, S3_U03, 
S3_U05, S3_U06, 
S3_U07 
S3_K05, S3_K07 

nauki o Ziemi  
i środowisku, 
geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Bezpośrednie i pośrednie przejawy oddziaływania człowieka na krajobraz. Czynniki i skutki przemian najbardziej trwałych, 
abiotycznych komponentów krajobrazu w ujęciu historycznym i regionalnym, z uwzględnieniem danych jakościowych i ilościowych. 
Katastrofalne skutki krajobrazowe niewłaściwych decyzji gospodarczych, omówienie historii, stanu obecnego i perspektyw 
funkcjonowania krajobrazów w różnym stopniu przekształconych przez człowieka, roli tych przekształceń w powstaniu krajobrazu 
kulturowego wybranych regionów. Ewolucja krajobrazu, procesy przebiegające pod wpływem konkretnych dziedzin gospodarki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Badania terenowe  
w geoekologii  
i geomorfologii 

       60 60 4 

S3_W14 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U05, S3_U09 
S3_K01, S3_K02, 
S3_K03 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Prezentacja terenowych metod badawczych stosowanych w geoekologii i w geomorfologii: wprowadzenie i teoretyczne 
przygotowanie do prac w terenie, przedstawienie i zastosowanie metod badawczych podczas zajęć terenowych (m.in. kartowanie 
geomorfologiczne i krajobrazowe), prezentacja sposobów interpretacji zebranych w terenie materiałów w celu wykonania 
opracowania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Funkcjonowanie  
krajobrazu I  
(aspekt abiotyczny) 

30        30 2 

S3_W01, S3_W02, 
S3_W13, S3_W14 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U05 
S3_K02, S3_K03 

nauki o Ziemi  
i środowisku 
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Treści programowe  

Omówienie funkcjonowania środowiska abiotycznego ze szczególnym uwzględnieniem procesów geomorfologicznych, dynamiki 
procesów fluwialnych, eolicznych, glacjalnych, litoralnych, stokowych i peryglacjalnych, zapisu procesów geomorfologicznych 
w rzeźbie i osadach. Przebieg, dynamika i uwarunkowania procesów wietrzenia oraz różnego typu erozji, transportu i depozycji; 
cechy osadów; typy rzeźby. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny 

Funkcjonowanie  
krajobrazu II  
(aspekt ekologiczny) 

15   15     30 3 

S3_W01, S3_W05, 
S3_W14 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U05, S3_U06, 
S3_U07 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Różne aspekty funkcjonowania krajobrazu, przedstawienie krajobrazu, jako tworu dynamicznego, przekształcanego przez 
człowieka i podlegającego zmianom o charakterze cyklicznym i rozwojowym, zapoznanie studentów z wybranymi metodami badań 
funkcjonowania krajobrazu. Zagadnienia związane min ze zmiennością krajobrazu, jego stabilnością, ewolucją oraz 
przekształceniami antropogenicznymi. Omawiane są również wybrane wskaźniki oraz metody badania funkcjonowania krajobrazu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Geochemia  
krajobrazu 

15   30     45 3 

S3_W06, S3_W13, 
S3_W14 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U03, S3_U04, 
S3_U06, S3_U07, 
S3_U09, S3_U11, 
S3_U13 
S3_K01, S3_K03, 
S3_K05 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Omówienie prawidłowości migracji pierwiastków chemicznych w różnych krajobrazach Ziemi – skład chemiczny „sfer” Ziemi, bariery 
krajobrazowo-geochemiczne. Klasyfikacja i charakterystyka wybranych typów krajobrazów geochemicznych Polski i świata. 
Określenie chemiczno-mineralogicznych cech skał i zwietrzelin oraz substancji organicznej, chemizm wód opadowych, 
powierzchniowych i podziemnych. Metody opracowań wyników badań wód, skał i roślin Interpretacja i prezentacja uzyskanych 
wyników analiz laboratoryjnych. 



59 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Krajobrazy Polski  
i ich wykorzystanie 

 15       2 2 

S3_W11, S3_W12, 
S3_W13 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U03 
S3_K01, S3_K05 

nauki o Ziemi  
i środowisku, 
geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Poznanie wzajemnych relacji pomiędzy typologią i regionalizacją, zasad i efektów typologii krajobrazu naturalnego Polski, 
związków między komponentami przyrodniczymi w klasach krajobrazu i gospodarką człowieka, przyrodniczych podstaw 
wykorzystania krajobrazu Polski, map krajobrazowych Polski i ginących krajobrazów Polski. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Projekty badawcze I    30     30 3 

S3_W01, S3_W02, 
S3_W13, S3_W14 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U05, S3_U09, 
S3_U10, S3_U11 
S3_K02, S3_K07 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Omówienie projektów badawczych prowadzonych przez geomorfologów różnych specjalności. Uwarunkowania wpływające na 
ograniczenia w realizacji projektów badawczych związane z wpływem poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, 
ale również z ograniczeniami, z którymi geomorfolog spotyka się w bezpośredniej realizacji projektu. Zasady współpracy 
geomorfologów z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych, z wiedzy których korzysta się przy realizacji projektów 
dotyczących form i procesów rzeźbotwórczych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Seminarium  
magisterskie II 

 

 30      30 3 

S3_W10, S3_W14, 
S3_W15 
S3_U01, S3_U05, 
S3_U11 
S3_K01, S3_K02 

nauki o Ziemi  
i środowisku 
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Treści programowe  
Opracowanie ramowego harmonogramu wykonania pracy magisterskiej. Zapoznanie się z literaturą poświęconą rozwiązywaniu 
problemu naukowego, wybranego jako temat pracy magisterskiej. Wybór terenowych i laboratoryjnych metod badawczych. 
Przygotowanie, zaprezentowanie i poddanie pod dyskusję wybranego problemu badawczego i metod jego rozwiązania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

esej 

Przedmioty do  
wyboru  
specjalnościowe 

30        30 3 
S3_W04, S3_W06, 
S3_W09 S3_14 
S3_U01, S3_U06 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu geoekologii i geomorfologii, zarówno w aspekcie 
teoretycznym, jak i praktycznym, w zakresie niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. Wśród 
proponowanych przedmiotów znajdują się też wykłady w języku angielskim 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

Przedmioty do wyboru 
WGSR 

30        30 3 Nie dotyczy 

 

Treści programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy 
magisterskiej. 
W puli przedmiotów do wyboru WGSR znajdują się również przedmioty z zakresu dziedziny nauk humanistycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 345 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

przedmioty  
ogólnouniwersyteckie 

30        30 2 Nie dotyczy  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Bioróżnorodność  
i jej ochrona 

30        30 3 

S3_W02, S3_W04, 
S3_W05, S3_W06, 
S3_W07 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U06, S3_U07 
S3_K04, S3_K05 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Zagadnienia dotyczące bioróżnorodności oraz potrzeb i zasad jej ochrony (definicje, znaczenie, wskaźniki i miary, metody 
i instrumenty ochrony) na obszarze Polski, z odniesieniami do innych części świata. Związki bioróżnorodności z czynnikami 
przyrodniczymi i poza przyrodniczymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test, praca semestralna 
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Ewolucja krajobrazu 
naturalnego Polski 

30        30 2 

S3_W01, S3_W02, 
S3_W04, S3_W05 
S3_U01 
S3_K01, S3_K05 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Omówienie paleogeografii i stratygrafii obszaru Polski w kenozoiku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od schyłku pliocenu 
po czasy współczesne. Czynniki i procesy, jakie przyczyniły się do ukształtowania dzisiejszych krajobrazów i zadecydowały o ich 
zróżnicowaniu regionalnym i lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań i przestrzennego zróżnicowania procesów, 
jakie przyczyniły się do zachodzących w tym okresie przemian cech podłoża, rzeźby terenu, odwodnienia powierzchni i głównych 
zbiorowisk roślinnych. Omówienie rozwoju poglądów na temat prezentowanych zagadnień, a także interdyscyplinarnych metod 
badań czwartorzędowej ewolucji środowiska. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Georóżnorodność i 
geozagrożenia 

30   15     45 5 

S3_W02, S3_W04, 
S3_W05, S3_W06, 
S3_W08, S3_W09 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U05, S3_U07, 
S3_U08 
S3_K04, S3_K05, 
S3_K07 

nauki o Ziemi  
i środowisku, 
geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
 

Treści programowe  

Omówienie różnorodności przyrody nieożywionej na powierzchni Ziemi, poznanie przyrodniczych i społecznych aspektów 
wybranych geozagrożeń (min powodzie, ruchy masowe, procesy antropogeniczne) ze szczególnym uwzględnieniem Polski. 
Wybrane aspekty zróżnicowania środowiska abiotycznego, dziedzictwo geologiczne i jego znaczenie dla społeczeństwa, zmiany w 
litosferze i rzeźbie terenu wynikające z naturalnych zagrożeń i antropogenicznych, główne przejawy geozagrożeń i rola człowieka 
w intensyfikacji geozagrożeń. Rozpoznawanie i monitorowanie wybranych geozagrożeń, podstawy sporządzania dokumentacji 
terenowej, z wykorzystaniem materiałów kartograficznych, teledetekcyjnych i NMT. Prezentacja projektów wchodzące w skład 
programu badań geozagrożeń w Polsce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Modelowanie  
procesów  
geomorfologicznych 

15   15     30 3 
S3_W02, S3_W05, 
S3_W10, S3_W11, 
S3_W12, S3_W13 

nauki o Ziemi  
i środowisku 
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S3_U01, S3_U02, 
S3_U03 
S3_K01 

Treści programowe  

Podstawowe pojęcia z zakresu modelowania procesów przyrodniczych i geostatystyki wykorzystywane w badaniach 
geomorfologicznych. Na wybranych przykładach, np. modelowanie spełzywania, erozji wodnej na stoku oraz transportu rumowiska, 
omawiane są modele fizyczne, analogowe i numeryczne (fizykalne, stochastyczne i empiryczne). Studenci korzystają 
z numerycznego zapisu wyników badań terenowych (prowadzonych metodami geodezyjnymi i teledetekcyjnymi), a w ich 
przetwarzaniu wykorzystują zasoby cyfrowych baz danych oraz wybrane metody geostatystyki i analizy GIS 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca semestralna 

Monitoring  
środowiska 

   15     15 2 

S3_W01, S3_W04, 
S3_W06, S3_W07, 
S3_W10, S3_W14, 
S3_W15, S3_W17, 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U05, S3_U07, 
S3_K01, S3_K02, 
S3_K03, S3_K05, 
S3_K08 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Podstawy prawne ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, metody monitoringu środowiska, podstawowe wskaźniki 
i dopuszczalne normy stanu środowiska, praktyczne aspekty monitoringu środowiska. Funkcjonowanie Państwowego Monitoringu 
Środowiska (PMŚ). Wykorzystanie metod wskaźnikowych oceny jakości środowiska przyrodniczego, podstawowych technik 
pomiaru jakości wybranych elementów. Interpretacja danych w odniesieniu do obowiązujących norm, sporządzanie ocen 
i  raportów. Część zajęć realizowana jest w terenie. Studenci prowadzą pomiary i obserwacje na terenie wybranego rezerwatu 
przyrody w Warszawie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca semestralna 

Projekty badawcze II    30     30 3 

S3_W01, S3_W14, 
S3_W15, S3_W16 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U05 

nauki o Ziemi  
i środowisku 
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S3_K01, S3_K02, 
S3_K03, S3_K04, 
S3_K07 

Treści programowe  

Wdrożenie i przygotowanie studentów do udziału w zespołowych pracach badawczych z zakresu geoekologii i dziedzin pokrewnych. 
Po wspólnej analizie wybranych zrealizowanych projektów uczestnicy zajęć formułują własny problem badawczy, dyskutują 
możliwości jego realizacji (czasowe, sprzętowo-materiałowe, finansowe itp.), proponują metody realizacji zadania i ustalają 
harmonogram prac. Główną częścią zajęć jest realizacja wspólnego projektu (badania terenowe i prace kameralne). Efektem 
końcowym jest dyskusja wyników, przygotowanie raportu, posteru i ewentualnej publikacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Wartościowanie  
krajobrazu 

   15     15 2 

S3_W04, S3_W05, 
S3_W06, S3_W07, 
S3_W08, S3_W09, 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U03, S3_U04, 
S3_U06, S3_U07, 
S3_U10, S3_U11, 
S3_U12, 
S3_K01, S3_K04, 
S3_K05, S3_K07 

nauki o Ziemi  
i środowisku, 
geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
 

Treści programowe  

Zaznajomienie studenta z założeniami i zastosowaniami różnorodnych metod wartościowania krajobrazu służących określeniu 
przydatności dla gospodarki człowieka i zarządzania środowiskiem, w tym min koncepcji potencjału zasobowego i użytkowego oraz 
usług ekosystemowych (ecosystem services) w różnych typach krajobrazów (miejskich, wiejskich, leśnych). Podczas ćwiczeń 
(w tym warsztatów terenowych) studenci stosują w praktyce omówione metody w odniesieniu do obszaru wiejskiego, leśnego i 
miejskiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca semestralna 

Seminarium  
magisterskie III 

 

 30      30 3 

S3_W10, S3_W14, 
S3_W15, 
S3_U01, S3_U05, 
S3_U11, 

nauki o Ziemi  
i środowisku 
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S3_K01, S3_K02 

Treści programowe  
Podczas seminarium studenci opracowują szczegółowy harmonogram wykonywania pracy magisterskiej. Porządkują i opracowują 
zebrane materiały (w tym ewentualne dane terenowe). Przygotowują, przedstawiają i poddają pod dyskusję referat o zebranym 
materiale i sposobie jego wykorzystania do rozwiązania badanego problemu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

esej 

Przedmioty  
do wyboru  
specjalnościowe 

30        30 3 
S3_W04, S3_W06, 
S3_W09 S3_14 
S3_U01, S3_U06 

nauki o Ziemi 
 i środowisku 

Treści programowe  
Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu geoekologii i geomorfologii, zarówno w aspekcie 
teoretycznym, jak i praktycznym, w zakresie niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. Wśród 
proponowanych przedmiotów znajdują się też wykłady w języku angielskim 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 

Przedmioty  
do wyboru WGSR 

45        45 3 Nie dotyczy 
 

Treści programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy 
magisterskiej. 
W puli przedmiotów do wyboru WGSR znajdują się również przedmioty z zakresu dziedziny nauk humanistycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 315 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
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przedmiot 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

przedmioty  
ogólnouniwersyteckie 

30        30 2 Nie dotyczy  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

 

 

 

 

 

 



67 
 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Badania  
krajobrazowe  
w Polsce i na świecie 

 15       15 1 

S3_W01, S3_W04, 
S3_W06, S3_W07, 
S3_W09, S3_W14, 
S3_U01, S3_U04, 
S3_U10, S3_U12, 
S3_K01, S3_K04, 
S3_K07 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Przedstawienie rozwoju idei i metodologii zintegrowanych badań nad środowiskiem prowadzonych w Polsce i na świecie, 
z uwypukleniem roli Międzynarodowej Asocjacji Ekologii Krajobrazu i innych organizacji skupiających zwolenników zintegrowanych 
badań nad środowiskiem przyrodniczym, w Polsce (tradycja i specyfika badań, przewodnie ośrodki) oraz na Uniwersytecie 
Warszawskim (kierunki badań, wkład Profesora J. Kondrackiego, główne publikacje). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Krajobraz  
w planowaniu  
przestrzennym 

 15       15 1 

S3_W04, S3_W06, 
S3_W07, S3_W08, 
S3_U01, S3_U02, 
S3_U03, S3_U07, 
S3_U10, 
S3_K02, S3_K04, 
S3_K06, S3_K08 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Zaznajomienie studentów z problemami, metodami, informacjami źródłowymi, oraz praktycznymi przykładami ocen krajobrazu, 
realizowanymi w ramach audytu krajobrazowego, wprowadzonego Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu. Umożliwi to zrozumienie roli i znaczenia krajobrazu (w jego sensie materialnym i niematerialnym) 
w życiu człowieka, potrzeb oraz zasad kształtowania i ochrony, a także metod planowania i zarządzania. Realizowany w ramach 
przedmiotu program, uwzględniający indywidualną aktywność studentów, umożliwia nabycie praktycznych umiejętności w zakresie 
sporządzania wymaganych przepisami ocen i waloryzacji krajobrazu oraz określania zasad i warunków ochrony. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 
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Seminarium  
magisterskie IV 

  30      30 23 

S3_W10, S3_W14, 
S3_W15, 
S3_U01, S3_U05, 
S3_U11, 
S3_K01, S3_K02 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Podczas seminarium studenci kontynuują rozwiązywanie podstawowego problemu badawczego pracy magisterskiej. Przygotowują 
ostateczny plan pracy (spis treści) i kolejne jej fragmenty, łącznie z zarysem gotowej pracy. Przedstawiają i poddają pod dyskusję 
referat na temat rozwiązania problemu badawczego pracy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

esej 

Przedmioty  
do wyboru  
specjalnościowe 

45        45 3 
S3_W04, S3_W06, 
S3_W09 S3_14 
S3_U01, S3_U06 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu geoekologii i geomorfologii, zarówno w aspekcie 
teoretycznym, jak i praktycznym, w zakresie niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. Wśród 
proponowanych przedmiotów znajdują się też wykłady w języku angielskim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 135 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1140 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 

 

SPECJALNOŚĆ: HYDROLOGIA I KLIMATOLOGIA 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Kierunki badawcze  
w geografii 

 30       30 2 

K_W01; K_W02; K_W04; 
K_W05;  K_W11; K_W12; 
K_W14; 
K_U13;  
K_K01; 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w geografii. Dodatkowo omówione 
zostaną założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 
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Ziemia – środowisko 
człowieka: struktury, 
procesy, relacje 

 45       45 2 

K_W02; K_W04; K_W11; 
K_W12; 
K_U01; K_U05;  
K_K03; 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Część wykładowa jest ilustrowaną slajdami prezentacją dla której przykładowe hasła wywoławcze brzmią następująco: brzeg (morza, 
rzeki, jeziora), góry, piasek, itp. Ich rozwijanie to budowanie drzewka skojarzeń geograficznych przy wydatnym udziale studentów, 
przejście od definicji do klasyfikacji (np. brzegów morskich), ich rozwoju, ich roli (granice, szlaki migracji, strefy zbieractwa, miejsca 
budowy portów, rola w transporcie, miasta światowe. Także znaczenie w światowej masowej turystyce, w rekreacji, medycynie. 
Militarne znaczenie brzegów. Brzeg jako natchnienie artystów, poetów, element tożsamości, itd.. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

GIS w hydrologii  
i klimatologii 

15    30    45 4 

S4_W02, S4_W03, 
S4_W09, 
S4_U02, S4_U09, 
S4_K01, S4_K02 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Głównym celem zajęć jest przedstawienie podstaw teoretycznych oraz ćwiczenie praktycznych umiejętności wykorzystania 
Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w analizach przestrzennych w zakresie geografii fizycznej. Zapoznanie z funkcjonalnością 
GIS jako narzędzia do analiz i modelowania złożonych zależności przestrzennych między poszczególnymi komponentami 
środowiska przyrodniczego. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie różnych modeli danych przestrzennych 
(wektorowych i rastrowych), ich integrację, wytwarzanie, pozyskiwanie i edycję danych. Wybrane do zajęć przykłady obejmą 
tematykę z zakresu klimatologii i hydrologii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test, projekt 

Hydrologia  
dynamiczna 

15   30     45 4 
S4_W05, S4_W07, 
S4_U09, S4_U03, 
S4_K03, S4_K09 

nauki o Ziemi  
i środowisku 
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Treści programowe  
Zapoznanie z podstawowymi metodami opisu procesów hydrologicznych w podsystemach zlewni; w szczególności z metodami opisu 
podsystemów szaty roślinnej oraz strefy aeracji, a także transformacji opadu w odpływ. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Klimatologia fizyczna 

30   15     45 3 

S4_W01, S4_W06, 
S4_W07,  
S4_U05, S4_U06, 
S4_K04 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Podstawy fizyczne kształtowania się klimatu i jego zróżnicowania na kuli ziemskiej. Procesy fizyczne zachodzące w atmosferze – ich 
uwarunkowania, prawidłowości w ich przebiegu, skutki oraz wzajemne powiązania. Klimat jako efekt działania systemu 
klimatycznego. Wpływ czynników geograficznych na przebieg procesów klimatotwórczych. Wielkość i prawdopodobne przyczyny 
zmian i wahań klimatu w różnych skalach czasowych i przestrzennych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Metody badań  
i opracowań  
hydrologicznych I 

15   30     45 3 

S4_W02, S4_W10, 
S4_W11, S4_W15, 
S4_U08, S4_U13, 
S4_K04, S4_K05, 
S4_K06, S4_K08 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Metody oceny zmienności sezonowej i wieloletniej wybranych wskaźników i zmiennych hydrologicznych na podstawie danych 
punktowych, gridowych i obszarowych, z wykorzystaniem podstawowych technik GIS, a także arkusza kalkulacyjnego EXCEL. Celem 
zajęć jest przygotowanie do: stosowania współczesnych metod badawczych w hydrologii; wykonywania opracowań hydrologicznych 
i interpretacji wyników; wykorzystania danych punktowych, gridowych i obszarowych w opracowaniach hydrologicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Metody badań  
i opracowań  
klimatologicznych I 

15   30     45 3 

S4_W10, S4_W11, 
S4_U02, S4_U06, 
S4_U10, 
S4_K02, S4_K03, 
S4_K07 

nauki o Ziemi 
 i środowisku 
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Treści programowe  
Metody pozyskiwania i opracowywania danych meteorologicznych. Omówienie zasad opracowywania podstawowych elementów 
i zjawisk meteorologicznych. Zaprezentowanie tradycyjnych i nowoczesnych źródeł danych meteorologicznych, metod oceny ich 
jednorodności oraz zasad opracowywania podstawowych elementów i zjawisk meteorologicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Seminarium  
magisterskie I 

  30      30 3 
S4_U12, S4_U13, 
S4_K12 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Przygotowanie studentów do realizacji pracy magisterskiej. W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe metody pracy naukowej; 
przeglądy literatury; strukturę pracy magisterskiej; organizację własnej pracy naukowej; recenzowanie innych prac. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Przedmioty  
do wyboru  
specjalnościowe 

   30     30 3 Nie dotyczy 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu hydrologii i klimatologii, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, 
w zakresie niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. 
W wykazie przedmiotów do wyboru specjalności znajdują się przedmioty realizowane w języku angielskim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Przedmioty  
do wyboru WGSR 

45        45 3 Nie dotyczy 
 

Treści programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy 
magisterskiej. 
W puli przedmiotów do wyboru WGSR znajdują się również przedmioty z zakresu dziedziny nauk humanistycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
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Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 405 
 
 
 
 
 
Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

przedmioty  
ogólnouniwersyteckie 

30        30 2 Nie dotyczy 
 

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 
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przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Hydrometria 15        15 2 

S4_W05, S4_W06, 
S4_W11, S4_W12, 
S4_U01, S4_U12, 
S4_K03 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Poznanie i przyswojenie wiedzy związanej z organizacją hydrologicznej sieci pomiarowej oraz pozyskaniem, weryfikacją 
i opracowaniem danych hydrometrycznych. Przedstawienie metod pomiarowych stosowanych w hydrologii oraz sposobów 
opracowania wyników pomiarów i ich zastosowania w praktyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Metody badań  
i opracowań  
klimatologicznych II 

15   15     30 3 
S4_W10, S4_W11, 
S4_U09, S4_U13, 
S4_K07 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Wybrane metody badań klimatu – jego zmienności czasowej i przestrzennej: terminologia, jakość danych, jednorodność szeregów 
obserwacyjnych. Współzależność zmiennych meteorologicznych (analiza regresji liniowej i nieliniowej). Testowanie hipotez. 
Delimitacja anomalii i zjawisk ekstremalnych. Charakterystyki kompleksowe klimatu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Metody badań 
i opracowań  
hydrologicznych II 

15   30     45 3 
S4_W09, S4_W10, 
S4_U08, S4_U11, 
S4_K11 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Charakterystyki hydrologiczne wód powierzchniowych ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka wystąpienia zjawisk 
ekstremalnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 
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Praktikum z zakresu 
hydrologii 

       40 40 4 

S4_W02, S4_W04, 
S4_W05, S4_W15, 
S4_W17, 
S4_U01, S4_U12, 
S4_K01, S4_K10, 
S4_K11 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie hydrometrii i limnologii; nawiązanie kontaktów zawodowych ze specjalistami 
i praktykami m.in. z zakresu hydrologii, ochrony środowiska. Wykonywanie pomiarów terenowych i opracowań, udział w seminarium 
Zakładu Hydrologii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Praktikum z zakresu 
klimatologii 

       

40 40 4 

S4_W15, 
S4_U01, S4_U12, 
S4_U13, 
S4_K10, S4_K11 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Przygotowanie do samodzielnego wykonywania badań naukowych z zakresu meteorologii i klimatologii opartych głównie na danych 
zebranych w terenie. Udoskonalenie technik wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych (na standardowych stacjach 
meteorologicznych) i topoklimatycznych (na stacjach terenowych) oraz umiejętności interpretacji uzyskanych wyników . 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Topoklimatologia 15   15     30 3 
S4_W16, 
S4_U01, S4_U10, 
S4_K10 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  Teoretyczne podstawy zróżnicowania klimatu w skali miejscowej oraz sposoby wykorzystania badań topoklimatycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 
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Seminarium  
magisterskie II 

  30      30 3 

S4_W09, S4_W17, 
S4_U12, S4_U13, 
S4_K12 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Pozyskanie materiałów źródłowych niezbędnych do realizacji prac magisterskich. Zasady doboru metod badawczych w 
zależności od dostępnych materiałów źródłowych i celu opracowania, krytyczne podejścia do pozyskanych materiałów oraz 
uzyskiwanych wstępnych wyników analiz. Studenci opanowują zasady prezentacji poszczególnych etapów realizowanych prac 
dyplomowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Przedmioty  
do wyboru  
specjalnościowe 

15   15     30 3 
S4_W04, S4_W05, 
S4_W06; S4_W08, 
S4_U03, S4_U05 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu hydrologii i klimatologii, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, 
w zakresie niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. 
W wykazie przedmiotów do wyboru specjalności znajdują się przedmioty realizowane w języku angielskim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

Przedmioty  
do wyboru WGSR 

45        45 3 Nie dotyczy 
 

Treści programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy 
magisterskiej. 
W puli przedmiotów do wyboru WGSR znajdują się również przedmioty z zakresu dziedziny nauk humanistycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 335 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 

30        30 2 Nie dotyczy 
 

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Agroklimatologia 15        15 1 

S4_W01, S4_W08, 
S4_W19,  
S4_U01, S4_U10, 
S4_K01 

nauki o Ziemi  
i środowisku, 
geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  

Zapoznanie z wpływem klimatu i pogody na rośliny uprawne, możliwościami melioracji klimatu w skali lokalnej, najważniejszymi 
cechami agroklimatu Polski oraz współczesnymi nurtami badawczymi w agroklimatologii. Ocena klimatu Polski na potrzeby 
rolnictwa; bonitacja warunków agroklimatycznych; zależność plonów ważniejszych roślin uprawnych w Polsce od warunków 
pogodowych; wpływ pogody na prace polowe, na pożądany rodzaj zabiegów agrotechnicznych oraz ich skuteczność; prognozy 
wpływu zmian klimatu na rolnictwo w Polsce. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Gospodarka wodna 20   20     40 4 
S4_W04, S4_W19, 
S4_U03, S4_U10, 
S4_K01, S4_K09 

nauki o Ziemi  
i środowisku, 
geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  
Podstawowe problemy gospodarki wodnej w Polsce i jej relacje z ochroną środowiska. Położono nacisk na szacowanie zasobów 
dyspozycyjnych wód, zestawianie bilansu wodno-gospodarczego w zlewni oraz ocenę jakości wód. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 

Klimatologia  
synoptyczna 

15   30     45 4 

S4_W01, S4_W06, 
S4_W07, 
S4_U06, S4_U09, 
S4_U10, 
S4_K05 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Zasady działania światowej sieci meteorologicznej; źródła danych wykorzystywanych do prognoz pogody; zasady szyfrowania 
danych meteorologicznych przy użyciu różnych kluczy; zasady konstrukcji map synoptycznych i diagramów termodynamicznych 
oraz ich analizy; interpretacja wpływu sytuacji synoptycznej na pogodę w danym miejscu na ziemi; wykorzystanie danych 
satelitarnych i radarowych w prognozowaniu pogody. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Metody badań  
i opracowań  
klimatologicznych III 

15   15     30 3 
S4_W03, S4_W15, 
S4_U09, 
S4_K07 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Rozwinięcie tematyki poruszanej w ramach przedmiotu. Metody badań i opracowań klimatologicznych II. Poznanie i nabycie 
umiejętności poprawnego zastosowania zaawansowanych metod statystycznych w opracowaniach z zakresu meteorologii i 
klimatologii. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Modelowanie  
hydrologiczne 

15    30    45 5 

S4_W12, 
S4_U01, S4_U09, 
S4_U12, 
S4_K08 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Podstawy teorii systemów, relacje między systemem a jego modelem, klasyfikacja modeli matematycznych, etapy tworzenia modelu 
matematycznego oraz zastosowania modeli matematycznych do opisu systemów i procesów hydrologicznych. Przykłady 
zastosowania metod statystycznych do przygotowywania danych wejścia i wyjścia, weryfikacji modeli oraz praktycznego 
wykorzystania modeli integralnych i modeli procesów hydrologicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Ochrona atmosfery 30        30 3 
S4_W01, S4_W14, 
S4_U10, S4_U09, 
S4_K01 

nauki o Ziemi  
i środowisku, 
geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 

Treści programowe  
Prezentacja najważniejszych zagadnień dotyczących powodów zanieczyszczenia powietrza, wpływu zanieczyszczeń powietrza na 
człowieka i środowisko oraz sposobów walki o dobre warunki aerosanitarne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny  

Seminarium  
magisterskie III 

  30      30 4 

S4_W07, S4_W09, 
S4_W17, 
S4_U10, S4_U12, 
S4_U13, 
S4_K12 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Przygotowanie studentów do realizacji pracy magisterskiej. Jest kontynuacją seminarium I-II. Omawianie ogólnych zasad pisania 
prac naukowych. Studenci prezentują i dyskutują kolejnych części pracy magisterskiej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Przedmioty  
do wyboru  
specjalnościowe 

15   30     45 4 
S4_W04, S4_W05, 
S4_W06; S4_W08, 
S4_U03, S4_U05 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu hydrologii i klimatologii, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, 
w zakresie niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. 
W wykazie przedmiotów do wyboru specjalności znajdują się przedmioty realizowane w języku angielskim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 325 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

przedmioty  
ogólnouniwersyteckie 

30        30 2 Nie dotyczy  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 
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przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Oceny oddziaływania 
zmian klimatu 

15   15     30 2 

S4_W01, S4_W04, 
S4_W13, S4_W14, 
S4_W15, S4_W17, 
S4_W18, S4_W18, 
S4_U10, S4_U13, 
S4_K01, S4_K09, 
S4_K10 

nauki o Ziemi  
i środowisku, 
geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
 

Treści programowe  

Diagnoza współczesnych zmian klimatu i projekcji tych zmian w przyszłości, ocena skutków oddziaływań zmian klimatu na 
środowisko i społeczeństwo. Omówienie zmian i zmienności klimatu, wrażliwości (stabilności) środowiska, adaptacji, mityzacji; 
współczesnych zmian klimatu; ocena oczekiwanych zmian klimatu globalnego, ze szczególnym uwzględnieniem klimatu Europy 
i Polski; ocena wpływu zmian klimatu na środowisko przyrodnicze oraz społeczeństwo i gospodarkę. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Seminarium  
magisterskie IV 

  30      30 24 

S4_W07, S4_W09, 
S4_W17, 
S4_U10, S4_U12, 
S4_U13, 
S4_K12 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu hydrologii i klimatologii, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, 
w zakresie niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Przedmioty  
do wyboru  
specjalnościowe 

30        30 2 
S4_W04, S4_W05, 
S4_W06; S4_W08, 
S4_U03, S4_U05 

nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu hydrologii i klimatologii, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, 
w zakresie niezbędnym do realizacji tematu pracy magisterskiej z wymienionych dziedzin. 
W wykazie przedmiotów do wyboru specjalności znajdują się przedmioty realizowane w języku angielskim. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1185 

 
 

Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 

 

SPECJALNOŚĆ: GEOINFORMATYKA, KARTOGRAFIA, TELEDETEKCJA 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Kierunki badawcze  
w geografii 

 30       30 2 

K_W01; K_W02; K_W04; 
K_W05;  K_W11; K_W12; 
K_W14; 
K_U13;  
K_K01; 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 
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Treści programowe  
Zaprezentowane zostaną główne kierunki, trendy oraz przykłady różnych metod badawczych w geografii. Dodatkowo omówione 
zostaną założenia programowe realizowanych na Wydziale specjalności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Ziemia - środowisko 
człowieka: struktury, 
procesy, relacje 

 45       45 2 

K_W02; K_W04; K_W11; 
K_W12; 
K_U01; K_U05;  
K_K03; 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Część wykładowa jest ilustrowaną slajdami prezentacją dla której przykładowe hasła wywoławcze brzmią następująco: brzeg (morza, 
rzeki, jeziora), góry, piasek, itp. Ich rozwijanie to budowanie drzewka skojarzeń geograficznych przy wydatnym udziale studentów, 
przejście od definicji do klasyfikacji (np. brzegów morskich), ich rozwoju, ich roli (granice, szlaki migracji, strefy zbieractwa, miejsca 
budowy portów, rola w transporcie, miasta światowe. Także znaczenie w światowej masowej turystyce, w rekreacji, medycynie. 
Militarne znaczenie brzegów. Brzeg jako natchnienie artystów, poetów, element tożsamości, itd. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Grafika mapy 15   30     45 4 
S5_W16,  
S5_U03, S5_U14,  
S5_K04 

geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Podstawy teorii barwy w odniesieniu do kartografii. Zasady konstrukcji systemów znaków i legend. Wykorzystanie zmiennych 
graficznych do porządkowania treści mapy. Podstawy typografii w zakresie dotyczącym kartografii i zasady rozmieszczania napisów 
na mapach. Reguły rysunku kartograficznego w odniesieniu do map papierowych i ekranowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test, projekt 
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Systemy Informacji 
Geograficznej 

30   30     60 5 

S5_W04, S5_W09, 
S5_W13, S5_W15,  
S5_U02, S5_U03,  
S5_K06 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Istota i wykorzystanie systemów informacji przestrzennej. Modele i struktura danych. Formaty wektorowe, rastrowe. Metadane. 
Wprowadzenie do baz danych. Jakość danych geograficznych. Źródła i metody pozyskiwania danych przestrzennych. Systemy 
odniesień przestrzennych. Numeryczne modele terenu. Charakterystyka wybranych systemów informacji geograficznej GNSS/GPS 
i WebGIS. Praktyczne wykorzystanie wybranych pakietów programów GIS. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 

Teledetekcja 45   45   30  120 11 

S5_W06, S5_W07, 
S5_W09, S5_W15,  
S5_U02, S5_U03,  
S5_K06 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Metody pozyskiwania informacji teledetekcyjnej: współczesne oraz planowane misje satelitarne do obserwacji Ziemi, charakterystyka 
satelitów, sensorów służących do pozyskiwania danych teledetekcyjnych, rejestrowanych przez nie materiałów oraz metod zbierania 
tych danych. Cyfrowe przetwarzanie obrazów: wizualizacja danych rastrowych, korekcja, operacje algebraiczne, filtrowanie, łączenie 
danych, podstawy klasyfikacji danych, analiza zmian. Skaning laserowy: pozyskiwanie i przetwarzanie danych ze skaningu 
laserowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt, egzamin pisemny, inne (prace ćwiczeniowe) 

Elementy  
programowania 

15   30     45 3 

S5_W08, S5_W09, 
S5_W10,  
S5_U01,  
S5_K01 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Podstawy programowania w środowisku do przetwarzania danych przestrzennych. Podstawy tworzenia programów oraz ich aplikacji 
w środowisku GIS (Systemy Informacji Geograficznej). Podstawowe pojęcia oraz korzyści płynące z tworzenia własnych rozwiązań 
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programistycznych. Funkcje, klasy i obiekty języka Python, który znajduje szerokie zastosowania w aplikacjach naukowych, w tym 
w najpopularniejszych pakietach oprogramowania GIS (ArcGIS, QuantumGIS). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test, inne (prace ćwiczeniowe) 

Seminarium  
magisterskie I 

  15      15 1 

S5_W12, S5_W17, 
S5_U01, S5_U07, 
S5_U11, S5_U12, 
S5_U13, 
S5_K01, S5_K05 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Najważniejsze kierunki badawcze współczesnej geoinformatyki, kartografii i teledetekcji – omówienie i dyskusja na podstawie 
literatury polskiej oraz anglojęzycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

esej, inne (referat) 

Przedmioty  
do wyboru WGSR 

45        45 3 Nie dotyczy 
 

Treści programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy 
magisterskiej. 
W puli przedmiotów do wyboru WGSR znajdują się również przedmioty z zakresu dziedziny nauk humanistycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 405 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

przedmioty  
ogólnouniwersyteckie 

30        30 2 Nie dotyczy  

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Programowanie  
i modelowanie  
danych  
przestrzennych 

40   45   20  105 10 

S5_W06, S5_W10, 
S5_W15, 
S5_U02, 
S5_K02 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Wprowadzenie do analizy i opisu danych przestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania Statistica, R oraz ArcGIS. Teoretyczne 
i praktyczne  elementów statystyki klasycznej, modelowania i estymacji struktury danych. Podstawy programowania w środowisku 
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GIS (Systemy Informacji Geograficznej) nakierowane na modelowanie danych przestrzennych. Zaawansowane metody klasyfikacji 
obrazów rastrowych ze szczególnym uwzględnieniem wysokorozdzielczych danych rastrowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test, egzamin pisemny 

Kartoznawstwo  
ogólne 

20   15     35 3 
S5_W01, S5_W07 
S5_U07,  
S5_K04 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Ogólna wiedza o mapach i atlasach ogólnogeograficznych w ujęciu historyczno-metodycznym, zapoznanie z wybranymi dziełami 
kartografii polskiej i światowej, przegląd polskiego dorobku kartografii topograficznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny, inne (prace ćwiczeniowe) 

Podstawy geodezji  

i kartografii  
matematycznej 

30   15   15  60 4 
S5_W12, S5_W14,  
S5_U01,  
S5_K03 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Geodezyjne układy odniesienia; systemy wysokości i poziomy odniesienia. Geodezyjne osnowy pomiarowe. Metody i techniki 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych; metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych. Charakterystyka globalnego 
systemu pozycjonowania i jego wykorzystanie w geodezji. Pojęcie i własności odwzorowania kartograficznego; teoria zniekształceń 
odwzorowawczych; klasyfikacja i zasady doboru odwzorowań kartograficznych. Odwzorowania polskich map topograficznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 

Redakcja map  
ogólnogeograficznych 
i tematycznych I 

30   20   10  60 6 

S5_W03, S5_W15 
S5_U02, S5_U04, 
S5_U05, S5_U08,  
S5_K01 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Klasyfikacja metod prezentacji kartograficznej wg prof. Lecha Ratajskiego (rozszerzona). Zmienne graficzne. Poziomy pomiarowe. 
Zasady redagowania różnych typów map (topograficznych, ogólnogeograficznych, turystycznych, szkolnych) i atlasów. 
Projektowanie znaków kartograficznych, konstrukcja legendy. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny, projekt, inne (prace ćwiczeniowe) 

Terenowe  
zastosowanie  
geodezji i teledetekcji 
w badaniach  
środowiska 

       24 24 2 
S5_W06, S5_W14,  
S5_U10,  
S5_K03 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  
Terenowe metody rozpoznawania obiektów na zdjęciach i dokumentowanie informacji dotyczącej pokrycia terenu z wykorzystaniem 
min aparatu cyfrowego z pułapu naziemnego, interpretacja wyników pomiarów i obserwacji pozyskanych w terenie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Seminarium  
magisterskie II 

 

 15      15 2 

S5_W12, S5_W17, 
S5_U01, S5_U07, 
S5_U11, S5_U12, 
S5_U13, 
S5_K01, S5_K05 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Zasady przygotowania metodyki prac badawczych. Najważniejsze elementy procedury badawczej: pozyskanie danych, dobór 
algorytmów badawczych, ocena jakości i dokładności danych oraz procedury weryfikacji uzyskanych wyników. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

esej, inne (referat) 

Przedmioty  
do wyboru WGSR 

15        15 1 Nie dotyczy 
 

Treści programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy 
magisterskiej. 
W puli przedmiotów do wyboru WGSR znajdują się również przedmioty z zakresu dziedziny nauk humanistycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 344 

 
 

Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

przedmioty  
ogólnouniwersyteckie 

30        30 2 Nie dotyczy 
 

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 
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przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Redakcja map  
ogólnogeograficznych 
i tematycznych II 

30   20   10  60 5 
S5_W11, S5_W15,  
S5_U06, S5_U14,  
S5_K02 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Mapy tematyczne – klasyfikacja, rys historyczny. Współczesne analogowe i cyfrowe mapy tematyczne. Zastosowanie metod 
prezentacji kartograficznej na mapach tematycznych. Poprawne i niepoprawne przykłady wizualizacji danych przestrzennych. 
Ocena czytelności i efektywności mapy. Empiryczne badania użyteczności map. Interpretacja map. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny, projekt, inne (prace ćwiczeniowe) 

Kartografia użytkowa  30       30 3 
S5_W11, S5_W16,  
S5_U09, S5_U14,  
S5_K04 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Zasady opracowywania infografik prasowych (map, rysunków, schematów oraz wykresów i diagramów obrazujących informacje 
liczbowe). Typy infografik w papierowych i elektronicznych edycjach gazet. Cechy dobrej i złej grafiki prasowej, poprawianie 
i uczytelnianie błędnie opracowanych infografik. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt, inne (prace ćwiczeniowe) 

Metody i techniki  
naziemnych badań 
teledetekcyjnych 

15   15     30 3 
S5_W10, S5_W14,  
S5_U10,  
S5_K02 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Wprowadzenie do analizy i opisu danych przestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania Statistica, R oraz ArcGIS. Teoretyczne 
i praktyczne elementów statystyki klasycznej, modelowania i estymacji struktury danych. Podstawy programowania w środowisku 
GIS (Systemy Informacji Geograficznej) nakierowane na modelowanie danych przestrzennych. Zaawansowane metody klasyfikacji 
obrazów rastrowych ze szczególnym uwzględnieniem wysokorozdzielczych danych rastrowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny, projekt 
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Fizyczne podstawy 
teledetekcji 

15   15     30 2 
S5_W01,  
S5_U07,  
S5_K04 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna, 
nauki o Ziemi  
i środowisku 

Treści programowe  

Promieniowanie elektromagnetyczne i jego propagacja w atmosferze. Zasady działania podstawowych detektorów 
teledetekcyjnych. Satelitarne systemy pomiarowe, rodzaje orbit, tryby skanowania powierzchni ziemi. Wprowadzenie do teledetekcji 
środowiskowej. Teledetekcja pasywna i aktywna. Wyznaczanie temperatury powierzchni oceanów. Wykorzystanie radaru do 
pomiarów poziomu oceanów (projekt Topex/Posejdon). Omówienie pierwszego radaru meteorologicznego na orbicie. 
Wykorzystanie systemu GPS do pomiarów zawartości pary wodnej w atmosferze. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

test 

Seminarium  
magisterskie III 

  30      30 4 

S5_W12, S5_W17, 
S5_U01, S5_U07, 
S5_U11, S5_U12, 
S5_U13, 
S5_K01, S5_K05 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  Opracowanie wyników badań naukowych. Prezentacja wstępnych wyników pracy magisterskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

esej, inne (referat) 

Przedmioty  
do wyboru  
specjalnościowe 

15   60      7 

S5_W01, S5_W04, 
S5_W07, S5_W12,  
S5_U01, S5_U07,  
S5_K01, S5_K04 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Pogłębienie wiedzy z zakresu geoinformatyki, kartografii i teledetekcji. Współczesne kierunki badawcze, analiza wyników badań. 
Praktyczne zastosowania geoinformatyki, kartografii, teledetekcji. 
W wykazie przedmiotów do wyboru specjalności znajdują się przedmioty realizowane w języku angielskim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 
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Przedmioty  
do wyboru WGSR 

60        60 4 Nie dotyczy 
 

Treści programowe  

Wybrane przedmioty mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy geograficznej studenta. Wybór przedmiotów dokonywany jest 
indywidualnie z proponowanej puli, w zależności od zainteresowań i potrzeb wynikających z realizowanego tematu pracy 
magisterskiej. 
W puli przedmiotów do wyboru WGSR znajdują się również przedmioty z zakresu dziedziny nauk humanistycznych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 345 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

przedmioty  
ogólnouniwersyteckie 

30        30 2 Nie dotyczy 
 

Treści programowe  Zajęcia służą poszerzeniu ogólnej wiedzy studenta w wybranej przez niego dziedzinie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Seminarium  
magisterskie IV 

 

 30      30 24 

S5_W12, S5_W17, 
S5_U01, S5_U07, 
S5_U11, S5_U12, 
S5_U13, 
S5_K01, S5_K05 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 
 

Treści programowe  
Analiza i dyskusja uzyskanych wyników badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej. Prezentacja wyników i ocena prac 
i badań zbliżonych do tematu pracy magisterskiej. Formalna strona redagowania tekstu pracy magisterskiej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

esej, inne (referat) 

Przedmioty  
do wyboru  
specjalnościowe 

15   30      4 

S5_W01, S5_W04, 
S5_W07, S5_W12,  
S5_U01, S5_U07,  
S5_K01, S5_K04 

geografia społeczno-
ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Pogłębienie wiedzy z zakresu geoinformatyki, kartografii i teledetekcji. Współczesne kierunki badawcze, analiza wyników badań. 
Praktyczne zastosowania geoinformatyki, kartografii, teledetekcji. 
W wykazie przedmiotów do wyboru specjalności znajdują się przedmioty realizowane w języku angielskim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodne z zapisem w sylabusie przedmiotu 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  105 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1199 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

dziedzina nauk społecznych 
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka  

przestrzenna 
70% 

dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki o Ziemi i środowisku 25% 

”.                                                                                                                                                          
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Załącznik nr 54 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 57 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

historia 

nazwa kierunku studiów historia 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym History 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

92 
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liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

6 

 

Studia przygotowują do zawodu nauczyciela 

pierwszego przedmiotu: Historia w szkole: podstawowej i ponadpodstawowej 

drugiego przedmiotu: Wiedza o społeczeństwie w szkole: podstawowej i ponadpodstawowej 

 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauk humanistycznych Historia 100% Historia 

    

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Symbol 
efektów 

uczenia się dla 
programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K W01 w stopniu pogłębionym specyfikę przedmiotową i metodologiczną historii, w tym zwłaszcza metody 
krytyki źródeł, wnioskowania historycznego oraz etapy postępowania badawczego. 

P7S WG 

K W02 w stopniu pogłębionym wybraną epokę historyczną i obszar badań historycznych; uwarunkowania 
i  złożone zależności między wybranymi zjawiskami i procesami w tym zakresie. 

P7S WG 

K W03 w stopniu pogłębionym źródła historyczne wykorzystywane w badaniach nad wybraną epoką i obszarem 
badań historycznych; rozumie przyczyny gatunkowej i typologicznej zmienności źródeł w czasie oraz 
sposoby ich rozpoznawania, opisu i klasyfikowania. 

P7S WG 

K W04 w stopniu pogłębionym historię historiografii oraz współczesne teorie, prądy i szkoły badawcze związane 
z wybraną epoką i obszarem badań historycznych. 

P7S WG 

K W05 w stopniu pogłębionym nauki pomocnicze historii, ze szczególnym uwzględnieniem nauk 
wykorzystywanych w badaniach nad wybraną epoką i obszarem badań historycznych. 

P7S WG 

K W06 związki między historią a innymi dyscyplinami nauk i znaczenie interdyscyplinarności dla rozwoju 
historiografii w przeszłości i obecnie oraz możliwości zastosowania osiągnięć innych nauk we własnej 
pracy badawczej. 

P7S WG 

K W07 szczegółową terminologię specjalistyczną z zakresu nauk historycznych oraz terminologię innych nauk 
humanistycznych i społecznych; rozumie potrzebę ich stosowania w komunikacji naukowej; rozumie 
naturę języka jako narzędzia komunikacji w naukach historycznych i historyczną zmienność znaczeń 
słów i pojęć. 

P7S WG 
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K W08 etniczne, kulturowe, ideologiczne, polityczne i inne uwarunkowania prowadzenia badań historycznych 
oraz zmienność tych uwarunkowań w czasie i przestrzeni, a także wpływ tych uwarunkowań na własną 
postawę badawczą oraz postawy innych badaczy. 

P7S WK 

K W09 wpływ uwarunkowań historycznych na świadomość i tożsamość współczesnych społeczeństw oraz na 
przebieg wybranych procesów politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych we 
współczesnym świecie; rozumie sposoby wykorzystywania wiedzy o przeszłości w tych procesach 

P7S WK 

K W10 pojęcia prawa autorskiego i zasady ochrony własności intelektualnej w pracy zawodowej historyka. P7S WK 

K W11 potrzebę prowadzenia pracy badawczej w relacji z otoczeniem społecznym oraz przedsiębiorczego 
wykorzystywania wiedzy historycznej w odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby społeczne. 

P7S WK  

Umiejętności: absolwent potrafi 

K U01 samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować oraz porządkować źródła historyczne i opracowania do 
wybranego zagadnienia; prowadzić wieloaspektową krytykę źródeł historycznych z wykorzystaniem 
narzędzi nauk pomocniczych historii, w tym narzędzi cyfrowych, i na podstawie ich analizy formułować 
krytyczne sądy. 

P7S UW 

K U02 ocenić zgodnie z zasadami krytyki naukowej stan badań nad wybranym źródłem i problemem oraz różne 
propozycje interpretacyjne i metodologiczne występujące w tych badaniach. 

P7S UW 

K U03 samodzielnie formułować złożone problemy badawcze z zakresu historii, dobierać metody 
i  specjalistyczne narzędzia służące ich rozwiązaniu, stawiać hipotezy i je testować oraz prezentować 
wyniki swoich badań w różnych formach i przy wykorzystaniu różnego typu narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych. 

P7S UW 

K U04 integrować wiedzę z różnych nauk historycznych i innych dyscyplin humanistycznych i społecznych oraz 
stosować ją w typowych i nietypowych sytuacjach zawodowych. 

P7S UW 

K U05 porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i specjalistycznych technik komunikacyjnych ze 
specjalistami w zakresie nauk historycznych i innych dyscyplin humanistycznych oraz przekazywać 
wiedzę o historii niespecjalistom. 

P7S UK 

K U06 prowadzić dyskusję naukową z wykorzystaniem wyników własnych badań oraz poglądów innych 
autorów, samodzielnie formułować płynące z niej wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania. 

P7S UK 
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K U07 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego, w tym w zakresie tematyki związanej z kierunkiem studiów, przy wykorzystaniu 
specjalistycznej terminologii. 

P7S UK 

K U08 organizować pracę w zespole, współdziałać z partnerami o różnych kompetencjach w ramach zespołu 
oraz kierować pracą zespołu w procesie realizacji zadań z zakresu badań historycznych 
i  upowszechniania wiedzy historycznej. 

P7S UO 

K U09 śledzić postęp badań w swojej dyscyplinie i obszarze zainteresowań zawodowych, samodzielnie 
zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze, rozwijać zainteresowania oraz kierować własną 
karierą zawodową, a także udzielać wsparcia innym osobom w tym zakresie. 

P7S UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K K01 ciągłej oceny i weryfikacji poziomu własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, 
przyjmowania i konstruktywnego ustosunkowywania się do recenzji swej pracy naukowej i zawodowej 
oraz prezentowania aktywnej i krytycznej postawy wobec przekazywanych mu treści. 

P7S KK 

K K02 stosowania zdobytej wiedzy, kompetencji i umiejętności warsztatowych oraz metody naukowej 
w  rozwiązywaniu różnorodnych problemów i zadań zawodowych oraz jest gotów do korzystania z opinii 
ekspertów w przypadkach wykraczających poza jego kompetencje. 

P7S KK 

K K03 uznawania znaczenia wiedzy o przeszłości w kształtowaniu tożsamości współczesnych wspólnot 
lokalnych, regionalnych, religijnych, narodowych, ponadnarodowych i innych; ma pogłębioną 
świadomość znaczenia historii dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach oraz roli 
historyka w tym procesie. 

P7S KO 

K K04 podejmowania działań służących ochronie dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz inspirowania 
innych do podejmowania działań służących realizacji tego celu oraz jest gotów do upowszechniania 
wiedzy historycznej za pomocą różnych kanałów komunikacji i wśród różnych adresatów. 

P7S KO 

K K05 podejmowania działań służących twórczemu wykorzystaniu wiedzy historycznej i umiejętności 
warsztatowych historyka w odpowiedzi na zapotrzebowanie otoczenia społecznego, w projektach 
społeczno- kulturowych, edukacyjnych i innych. 

P7S KO 

K K06 samodzielnego identyfikowania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu oraz społeczną 
odpowiedzialnością historyka, rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych, standardów 

P7S KR 
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obowiązujących w pracy badawczej historyka i w popularyzacji wiedzy historycznej, a także do 
podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych zasad przez innych. 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalizacji.  

Specjalizacje są dodatkowe i fakultatywne, niewliczane do 120 pkt. ECTS wymaganych do ukończenia studiów na kierunku 

Historia. 

Nazwa specjalizacji: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalizacji 

Efekty zdefiniowane dla specjalizacji  
 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

SA W01 teorię, metody i standardy archiwalne stosowane w procesie opracowania archiwalnego tradycyjnego i z zastosowaniem 
technologii informatycznych, gromadzenia, zabezpieczania i udostępniania; 

SA W02 zasady gromadzenia, zabezpieczania, przechowywania i udostępniania archiwaliów oraz prawodawstwo regulujące 
działalność archiwów; 

SA W03 zasady opisu różnych rodzajów materiałów archiwalnych zapisanych na nośnikach tradycyjnych i cyfrowych; 

SA W04 różne modele sieci archiwalnych. 

Umiejętności: absolwent potrafi 
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SA U01 stosować standardy archiwalne w procesie opracowania; 

SA U02 gromadzić, zabezpieczać, udostępniać zasób archiwalny; 

SA U03 porządkować zespoły i zbiory archiwalne zgodnie z zasadami metodyki pracy archiwalnej; 

S U04 porządkować i opisywać różne rodzaje dokumentacji zgodnie ze standardami archiwistyki. 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

SA K01 popularyzowania zasobu archiwów; 

SA K02 poszanowania standardów archiwalnych; 

SA K03 propagowania i wspierania idei dialogu międzypokoleniowego opartego na przechowywaniu i wykorzystaniu archiwaliów; 

SA K04 współpracy w grupie zawodowej i kierowania nią. 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalizacji tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalizacji, litera A - dla wyróżnienia, że chodzi o efekty specjalizacji 

archiwistyka i zarządzanie specjalizacją,  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne). 
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Nazwa specjalizacji: popularyzacja historii (z elementami dziennikarstwa) 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalizacji  

Efekty zdefiniowane dla specjalizacji 
 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

SP W01 podstawowe zjawiska i procesy w historii prasy XX w.; tytuły prasowe; najważniejsze spory intelektualne; 

SP W02 różne formy dziennikarstwa prasowego i radiowego; 

SP W03 konsekwencje rewolucji informatycznej; obowiązujące standardy cyfrowej humanistyki; 

SP W04 przykłady wykorzystania historii w różnych systemach polityczno-społecznych; spory o miejsce historii- zwłaszcza 
w  historii XX w. – świadomości poszczególnych narodów; 

SP W05 nowoczesne techniki wystawiennicze i najnowsze projekty muzealne dotyczące historii w Polsce i na świecie. 

Umiejętności: absolwent potrafi 

SP U01 rozróżnić konwencje dziennikarskie, style pisania i formy; 

SP U02 zebrać materiał potrzebny do napisania tekstu dziennikarskiego; 

SP U03 szybko napisać: publicystyczny tekst historyczny, tekst informacyjny, recenzję prasową, przeprowadzić i napisać wywiad 
prasowy; 

SP U04 zebrać materiał radiowy, zmontować go, napisać radiowy tekst informacyjny; 

SP U05 rozpoznawać różne formy upamiętniania oraz mechanizmy manipulacji historią. 

SP U06 gromadzić materiał źródłowy potrzebny do realizacji przedsięwzięcia popularyzującego wiedzę historyczną; przygotować 
harmonogram prac niezbędnych do wdrożenia działania popularyzującego wiedzę historyczną. 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

SP K01 manifestowania znaczenia wolnych mediów dla społeczeństwa obywatelskiego; 

SP K02 kierowania się etyką dziennikarską; 

SP K03 dostrzegania fałszu w instrumentalnym posługiwaniu się historią; 

SP K04 współpracy w zespole dziennikarskim i wystawienniczym. 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalizacji tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalizacji, litera P - dla wyróżnienia, że chodzi o efekty specjalizacji 

Popularyzacja historii (z elementami dziennikarstwa)  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne).  

 

 

Nazwa specjalizacji: nauczycielska 
 

LP Efekty zdefiniowane dla specjalizacji 
(uwzględniające wszystkie ogólne efekty uczenia się z rozporządzenia MNISW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zał. 1, s. 8-11). 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

SN W01 podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfikę głównych środowisk wychowawczych i procesów w nich 
zachodzących; 

SN W02 klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości 
aplikacyjne; 

SN W03 rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów; 
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SN 04 normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności pedagogicznej (nauczanie w szkołach podstawowych 
i  średnich ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych;  

SN W05 zagadnienie edukacji włączającej, a także sposoby realizacji zasady inkluzji; 

SN W06 zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i wynikające z nich zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji 
procesu kształcenia i wychowania; 

SN W07 strukturę i funkcje systemu oświaty; cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, 
wychowawczych i opiekuńczych, a także alternatywne formy edukacji; 

SN W08 podstawy prawne systemu oświaty niezbędne do prawidłowego realizowania prowadzonych działań edukacyjnych; 

SN W09 prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością; 

SN W10 zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych oraz odpowiedzialności prawnej nauczyciela w tym 
zakresie; 

SN W11 procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i zakłócenia; 

SN W12 podstawy funkcjonowania i patologie aparatu mowy, zasady emisji głosu, podstawy funkcjonowania narządu wzroku 
i  równowagi; 

SN W13 treści nauczania przedmiotu historia albo przedmiotów historia i WOS oraz typowe trudności uczniów związane z ich 
opanowaniem; 

SN W14 metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym zasobów internetowych, wspomagających 
nauczanie przedmiotu historia albo przedmiotów historia i WOS szkołach ponadpodstawowych, z uwzględnieniem 
zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów; 

SN W15 warsztat pracy: właściwe wykorzystanie czasu lekcji oraz doboru metod i form pracy; 

SN W16 warunki dobrej współpracy i znaczenie współpracy nauczyciela z rodzicami 

Umiejętności: absolwent potrafi 
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SN U01 obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej 
oraz proponować rozwiązania problemów; 

SN U02 adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu 
technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego 
realizowania działań dydaktycznych, wychowawczych; 

SN U03 rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny 
rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym; 

SN U04 projektować i realizować programy nauczania przedmiotu historia albo przedmiotów historia i WOS z uwzględnieniem 
zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów; 

SN U05 tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność 
oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia; 

SN U06 podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania przeszłością, historią kraju i świata oraz problemami 
związanymi z wiedzą o społeczeństwie i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać treści nauczania, zadania i formy 
pracy w ramach samokształcenia oraz promować osiągnięcia uczniów; 

SN U07 rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów; 

SN U08 skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych uczniów; 

SN U09 wykorzystywać proces udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem; 

SN U10 pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi z trudnościami adaptacyjnymi związanymi 
z doświadczeniem migracyjnym, pochodzącymi ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym lub 
z  ograniczoną znajomością języka polskiego; 

SN U11 odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną ucznia, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku; 

SN U12 skutecznie realizować działania wspomagające uczniów w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji 
edukacyjnych i zawodowych; 

SN U13 poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią 
przedmiotu; 
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SN U14 posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu; 

SN U15 samodzielne rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, 
i  technologii. 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

SN K01 posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla 
każdego człowieka; 

SN K02 budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym 
rodzicami lub opiekunami ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej; 

SN K03 porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego 
rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią; 

SN K04 podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w edukacji włączającej; 

SN K05 rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska; 

SN K06 pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub 
opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej. 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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 Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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y
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d
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Seminaria 

    X           60 8 K W01, K W02, K 
W03, K W8, K W10, 
K W11, K U01, K 
U02, K U03, K U04, 
K U06, K U08, K 
U09 , K K01, K K02, 
K K05, K K06 

Historia 

  
  
  
  

Specyfika przedmiotowa i metodologiczna historii, w tym zwłaszcza zaawansowana krytyka źródeł, wnioskowanie 

historyczne oraz etapy postępowania badawczego; wybrane aspekty dziejów danej epoki lub wybranego obszaru 

badawczego, właściwe dla tej epoki źródła oraz związany z nimi dorobek historiografii; poszukiwanie, gromadzenie, 

selekcjonowanie i porządkowanie źródeł historycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy źródłoznawczej i nauk 
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Treści 
programowe 

pomocniczych historii; dorobek historiograficzny i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki; formułowanie 

problemów badawczych oraz zasady doboru metod służących rozwiązaniu tych problemów; specyfika pracy w zespole 

badawczym; prowadzenie i podsumowywanie dyskusji naukowej; recenzja pracy naukowej i jej rola w komunikacji naukowej; 

problemy etyczne związane z badaniem danego zagadnienia; standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady 

ochrony własności intelektualnej; metody samodzielnego poszerzania wiedzy; rola relacji mistrz uczeń i pracy w dialogu 

z  promotorem i innymi uczestnikami seminarium; samoświadomość historyka i uwarunkowania własnej postawy badawczej 

i  postaw badawczych innych osób; szczegółowe treści programowe określa prowadzący seminarium. 

Student uczestniczy w dwóch seminariach prowadzonych przez różnych nauczycieli akademickich.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, projekt. 

Formy pisarstwa 
historycznego 1 

        Pr
ac
a 
wł
as
na 
stu
de
nt
a 

 4 K W01, K W02, K 

W10, K U01, K U02, 

K U03, K K01, K K06 

Historia 

Treści 
programowe 

Praca pisemna pod kierunkiem prowadzącego jedno z seminariów, na które student uczęszcza. Wybrane aspekty dziejów 
danej epoki lub wybranego obszaru badawczego, właściwych dla tej epoki źródeł oraz związanego z nimi dorobku 
historiografii; etapy postępowania badawczego; różne typy pisarstwa naukowego i ich zastosowanie; specjalistyczna 
terminologia nauk historycznych właściwa dla badanej epoki i dziedziny historii i znaczenie języka jako narzędzia 
komunikacji naukowej; problemy etyczne związane z badaniem danego zagadnienia; standardy obowiązujące w pracy 
naukowej, w tym zasady ochrony własności intelektualnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca roczna. 

Doskonalenie 
kompetencji 

X X   X         Co 

najmniej 

4 K W01, K W02,  

K W03, K W04,  

Historia 
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badacza epok i 
dziedzin 
historycznych 

30 K W07, K W09,  

K U02*, K U04*,  

K U06*, K U09*,  

K K01*, K K06* 

* Efekty z zakresu 

umiejętności i kompetencji 

społecznych nie dotyczą 

wykładów. 

  
  
  
  

  
Treści 
programowe 

Grupa zajęć do wyboru przez studenta z aktualizowanej corocznie oferty WH. Integrowanie różnych perspektyw 
badawczych historii (makro i mikro, ujęcia syntetyzującego i studiów przypadków), przygotowujące do stawiania 
nieschematycznych pytań w praktyce badawczej; złożoność procesów historycznych danej epoki oraz ich wpływ na rozwój 
cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskich; struktury społeczne i główne kierunki ich przemian na tle porównawczym oraz 
ich ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania; różne systemy gospodarcze w perspektywie historycznej; znaczenie 
czynników geograficznych, ekonomicznych i kulturowych w życiu społeczeństw w perspektywie historycznej; różnego typu 
źródła historyczne i ich krytyczna analiza; przemiany poglądów historiografii na temat głównych problemów historii 
poszczególnych epok oraz krytyczna analiza argumentacji stosowanej w dyskusjach naukowych dotyczących tych 
problemów; pogłębiona znajomość specjalistycznej terminologii z zakresu historii społecznej, gospodarczej, kulturowej 
oraz przyczyn historycznej zmienności kategorii semantycznych stosowanych w historiografii; znaczenie refleksji 
historycznej przy obserwacji współczesnych zjawisk z zakresu polityki, zachowań społecznych, obyczajowości, ekologii 
i  in.; wpływ uwarunkowań historycznych na zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe współczesności; wartość 
dziedzictwa historycznego dla konstruowania tożsamości współczesnych społeczeństw; znaczenie niematerialnych 
elementów dziedzictwa kulturowego w procesie budowania więzi społecznych; odpowiedzialność historyka 
w  kształtowaniu postaw społecznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, ocena ciągła aktywności, kolokwium.  

Teoria badań 
historycznych 

 X  X     30 4 K W04, K W06, K 

W08, K U02, K U04, 

K U09, K K02, K 

K06 

Historia 
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Treści 
programowe 

Grupa zajęć do wyboru przez studenta z aktualizowanej corocznie oferty WH. Podstawy teoretyczne badań nad 

poszczególnymi epokami i dziedzinami historii; dyskusje naukowe dotyczące kluczowych problemów teorii badań 

historycznych poszczególnych epok i dziedzin historii oraz uwarunkowania historyczno-kulturowe tych dyskusji; specyfika 

metodologiczna badań z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej i historii kultury; związki nauk historycznych 

z innymi naukami, w szczególności humanistycznymi i społecznymi; zasady doboru metod badawczych odpowiednich do 

badań nad poszczególnymi epokami i dziedzinami historii i możliwości ich wykorzystania we własnej praktyce badawczej; 

analiza opracowań naukowych pod kątem zastosowanej metody badawczej i ich krytyczna ocena; definiowanie 

i  uzasadnianie własnego stanowiska metodologicznego; standardy obowiązujące w pracy naukowej 

i  neutralna/zaangażowana postawa badawcza. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, kolokwium, ocena ciągła aktywności. 

Doskonalenie 
kompetencji 
językowych 

  X   X         30 4 K W07, K U05, K  

U07, K K01 

Historia 

  
Treści 
programowe 

Grupa zajęć do wyboru przez studenta z aktualizowanej corocznie oferty WH. Posługiwanie się językiem obcym na 
poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; specjalistyczna terminologia historyczna i specyfika 
narracji historycznych w danym j. nowożytnym; analiza różnego typu tekstów naukowych z zakresu historii w danym 
j.  nowożytnym; zasady pisania tekstów naukowych z zakresu historii w danym j. nowożytnym; świadomość roli znajomości 
języka obcego w komunikacji naukowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej, test. 

Nauki społeczne 

        Co 
najmniej 

30 godzin 

6  Dyscypliny 
z  dziedziny nauk 
społecznych 
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Treści programowe  

Student wybiera zajęcia z aktualizowanej corocznie oferty zajęć ogólnouniwersyteckich. Treści programowe zgodnie 
z  sylabusem; Cel: pogłębianie wiedzy z zakresu nauk społecznych i ich metodologii oraz kształtowanie postawy otwartości 
na propozycje badawcze innych nauk. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 180 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 690  
 

 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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 Symbole efektów 

uczenia się dla 
programu 
studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Seminaria 

    X           60 8 K W01, K W02, K 
W03, K W8, K 
W10, K W11, K 
U01, K U02, K 
U03, K U04, K 

Historia 
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U06, K U08, K 
K01, K K02, K 
K05, K K06 

  
  
  
  

Treści 
programowe 

Specyfika przedmiotowa i metodologiczna historii, w tym zwłaszcza zaawansowana krytyka źródeł, wnioskowanie 

historyczne oraz etapy postępowania badawczego; wybrane aspekty dziejów danej epoki lub wybranego obszaru 

badawczego, właściwe dla tej epoki źródła oraz związany z nimi dorobek historiografii; poszukiwanie, gromadzenie, 

selekcjonowanie i porządkowanie źródeł historycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy źródłoznawczej i nauk 

pomocniczych historii; dorobek historiograficzny i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki; formułowanie 

problemów badawczych oraz zasady doboru metod służących rozwiązaniu tych problemów; specyfika pracy w zespole 

badawczym; prowadzenie i podsumowywanie dyskusji naukowej; recenzja pracy naukowej i jej rola w komunikacji naukowej; 

problemy etyczne związane z badaniem danego zagadnienia; standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady 

ochrony własności intelektualnej; metody samodzielnego poszerzania wiedzy; rola relacji mistrz uczeń i pracy w dialogu 

z  promotorem i innymi uczestnikami seminarium; samoświadomość historyka i uwarunkowania własnej postawy badawczej 

i postaw badawczych innych osób; szczegółowe treści programowe określa prowadzący seminarium. 

Student uczestniczy w dwóch seminariach prowadzonych przez różnych nauczycieli akademickich. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, projekt. 

Formy pisarstwa 
historycznego 2 

        Prac
a 
włas
na 
stude
nta 

 4 K W01, K W02, K 

W10, K U01, K 

U02, K U03, K K01, 

K K06 

Historia 

Treści 
programowe 

Praca pisemna pod kierunkiem prowadzącego jedno z seminariów, na które student uczęszcza. Wybrane aspekty dziejów 
danej epoki lub wybranego obszaru badawczego, właściwych dla tej epoki źródeł oraz związanego z nimi dorobku 
historiografii; etapy postępowania badawczego; różne typy pisarstwa naukowego i ich zastosowanie; specjalistyczna 
terminologia nauk historycznych właściwa dla badanej epoki i dziedziny historii i znaczenie języka jako narzędzia 
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komunikacji naukowej; problemy etyczne związane z badaniem danego zagadnienia; standardy obowiązujące w pracy 
naukowej, w tym zasady ochrony własności intelektualnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca roczna. 

Doskonalenie 
kompetencji 
badacza epok i 
dziedzin 
historycznych 

X              30 2 K W01, K W02, K 

W03, K W04, K 

W07, K W09 

Historia 

  
  
  
  

  
Treści 
programowe 

Grupa zajęć do wyboru przez studenta z aktualizowanej corocznie oferty WH. Integrowanie różnych perspektyw 
badawczych historii (makro i mikro, ujęcia syntetyzującego i studiów przypadków), przygotowujące do stawiania 
nieschematycznych pytań w praktyce badawczej; złożoność procesów historycznych danej epoki oraz ich wpływ na rozwój 
cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskich; struktury społeczne i główne kierunki ich przemian na tle porównawczym oraz 
ich ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania; różne systemy gospodarcze w perspektywie historycznej; znaczenie 
czynników geograficznych, ekonomicznych i kulturowych w życiu społeczeństw w perspektywie historycznej; różnego typu 
źródła historyczne i ich krytyczna analiza; przemiany poglądów historiografii na temat głównych problemów historii 
poszczególnych epok oraz krytyczna analiza argumentacji stosowanej w dyskusjach naukowych dotyczących tych 
problemów; pogłębiona znajomość specjalistycznej terminologii z zakresu historii społecznej, gospodarczej, kulturowej 
oraz przyczyn historycznej zmienności kategorii semantycznych stosowanych w historiografii; znaczenie refleksji 
historycznej przy obserwacji współczesnych zjawisk z zakresu polityki, zachowań społecznych, obyczajowości, ekologii 
i  in.; wpływ uwarunkowań historycznych na zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe współczesności; wartość 
dziedzictwa historycznego dla konstruowania tożsamości współczesnych społeczeństw; znaczenie niematerialnych 
elementów dziedzictwa kulturowego w procesie budowania więzi społecznych; odpowiedzialność historyka 
w  kształtowaniu postaw społecznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, ocena ciągła aktywności, kolokwium.  
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Źródłoznawstwo i 
specjalistyczne 
narzędzia warsztatu 
badawczego 
historyka 

  X  X  X   30 4 K W01, K W03, K 

W05, K U01, K 

U02, K U09, K K01, 

K K04 

Historia 

  
 
 
 
 
Treści programowe 

Grupa zajęć do wyboru przez studenta z aktualizowanej corocznie oferty WH. Typologia i geografia źródeł, przyczyny ich 
chronologicznej i geograficznej zmienności w poszczególnych epokach oraz konsekwencje ich zróżnicowania dla procedury 
interpretacyjnej; metody i zaawansowane narzędzia krytyki różnych typów źródeł historycznych w procesie badawczym, 
w  tym specjalistyczne narzędzia nauk pomocniczych historii właściwe dla poszczególnych epok (epigrafika, paleografia, 
neografia, dyplomatyka, kodykologia, sfragistyka, chronologia, heraldyka, numizmatyka, prasoznawstwo, filmoznawstwo 
i  in.) oraz nauk z pogranicza dziedzin wykorzystywanych w historii (np. statystyka, demografia historyczna, geografia 
historyczna i in.); wybrane narzędzia cyfrowej analizy danych źródłowych; znajomość specjalistycznej terminologii nauk 
pomocniczych historii; nowoczesne narzędzia utrwalania, przekazywania i analizy źródeł historycznych oraz wizualizacji 
danych historycznych, w tym narzędzia cyfrowe; wyzwania techniczne i badawcze związane z opracowywaniem nowych 
typów źródeł (np. źródła cyfrowe, masowe); specyfika języka źródeł i ich zmienność w czasie, ze szczególnym 
uwzględnieniem języków starożytnych (np. łacina, greka, języki starożytne Bliskiego Wschodu); instytucje ochrony 
dziedzictwa historycznego i inne podmioty sprawujące pieczę nad zasobami źródłowymi; metody samodzielnego 
doskonalenia warsztatu badawczego historyka. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, kolokwium, ocena ciągła aktywności, praca pisemna 

Teoria badań 
historycznych 

 X  X     30 4 K W04, K W06, K 

W08, K U02, K 

U04, K U09, K 

K02, K K06 

Historia 

Treści 
programowe 

Grupa zajęć do wyboru przez studenta z aktualizowanej corocznie oferty WH. Podstawy teoretyczne badań nad 

poszczególnymi epokami i dziedzinami historii; dyskusje naukowe dotyczące kluczowych problemów teorii badań 

historycznych poszczególnych epok i dziedzin historii oraz uwarunkowania historyczno-kulturowe tych dyskusji; specyfika 

metodologiczna badań z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej i historii kultury; związki nauk historycznych 

z innymi naukami, w szczególności humanistycznymi i społecznymi; zasady doboru metod badawczych odpowiednich do 
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badań nad poszczególnymi epokami i dziedzinami historii i możliwości ich wykorzystania we własnej praktyce badawczej; 

analiza opracowań naukowych pod kątem zastosowanej metody badawczej i ich krytyczna ocena; definiowanie 

i  uzasadnianie własnego stanowiska metodologicznego; standardy obowiązujące w pracy naukowej 

i  neutralna/zaangażowana postawa badawcza. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, kolokwium, ocena ciągła aktywności. 

Doskonalenie 
kompetencji 
językowych 

  X   X         30 4 K W07, K U05, K  

U07, K K01 

Historia 

  
Treści 
programowe 

Grupa zajęć do wyboru przez studenta z aktualizowanej corocznie oferty WH. Posługiwanie się językiem obcym na 
poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; specjalistyczna terminologia historyczna i specyfika 
narracji historycznych w danym j. nowożytnym; analiza różnego typu tekstów naukowych z zakresu historii w danym 
j.  nowożytnym; zasady pisania tekstów naukowych z zakresu historii w danym j. nowożytnym; świadomość roli znajomości 
języka obcego w komunikacji naukowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Esej, test. 

Doskonalenie 
kompetencji w 
zakresie 
technologii 
informacyjnej i 
komunikacji 
naukowej 

  X       30 4 K W07, K W10, K 

U01, K U03; K U05, 

K U06, K K01, K 

K06 

Historia 
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Treści programowe 

Grupa zajęć do wyboru przez studenta z aktualizowanej corocznie oferty WH. Gatunki pisarstwa historycznego i specyfika 
stylu naukowego; sposoby konstruowania różnych wypowiedzi naukowych i popularnonaukowych; w tym z zastosowaniem 
zaawansowanych technik komunikacyjno-informacyjnych; błędy popełniane w tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych; 
znaczenie konstruktywnych recenzji jako elementu pracy badawczej; samodzielne tworzenie różnych tekstów naukowych 
i popularnonaukowych oraz krytyczna ich ocena; zasady redakcji i korekty tekstu naukowego; sztuka argumentacji; 
występowanie w dyskusji naukowej w różnych rolach, planowanie i konstruowanie złożonych wypowiedzi ustnych na 
tematy specjalistyczne z wykorzystaniem zasad retoryki oraz narzędzi wizualizacji danych; ocena wypowiedzi innych 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w polemice naukowej; metody samodzielnego doskonalenia kompetencji 
komunikacyjnych. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt, praca pisemna, prezentacja. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 210 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 690  

Informacje dodatkowe: 

  

Studenci, którzy nie ukończyli studiów I stopnia na kierunku Historia, muszą w czasie pierwszego roku zaliczyć zajęcia uzupełniające z programu 

studiów na kierunku Historia I stopnia w wymiarze:  

●     Wstęp do badań historycznych – ćwiczenia – 30 godz. 

●     Nauki pomocnicze historii z wybranej epoki – ćwiczenia – 30 godz. 

●     Węzłowe problemy wybranej epoki historycznej (do wyboru: średniowiecze, nowożytność, XIX w., XX w. (Egzamin typu B 

z  wybranej epoki) 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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S

 Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Seminaria 

    X           60 8 K W01, K W02, K 
W03, K W8, K 
W10, K W11, K 
U01, K U02, K 
U03, K U04, K 
U06, K U08, K 
K01, K K02, K 
K05, K K06 

Historia 

  
  
  
  

Treści 
programowe 

Specyfika przedmiotowa i metodologiczna historii, w tym zwłaszcza zaawansowana krytyka źródeł, wnioskowanie 

historyczne oraz etapy postępowania badawczego; wybrane aspekty dziejów danej epoki lub wybranego obszaru 

badawczego, właściwe dla tej epoki źródła oraz związany z nimi dorobek historiografii; poszukiwanie, gromadzenie, 

selekcjonowanie i porządkowanie źródeł historycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy źródłoznawczej i nauk 

pomocniczych historii; dorobek historiograficzny i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki; formułowanie 

problemów badawczych oraz zasady doboru metod służących rozwiązaniu tych problemów; specyfika pracy w zespole 

badawczym; prowadzenie i podsumowywanie dyskusji naukowej; recenzja pracy naukowej i jej rola w komunikacji naukowej; 

problemy etyczne związane z badaniem danego zagadnienia; standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady 

ochrony własności intelektualnej; metody samodzielnego poszerzania wiedzy; rola relacji mistrz uczeń i pracy w dialogu 

z  promotorem i innymi uczestnikami seminarium; samoświadomość historyka i uwarunkowania własnej postawy badawczej 

i postaw badawczych innych osób; szczegółowe treści programowe określa prowadzący seminarium. 
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Student uczestniczy w dwóch seminariach prowadzonych przez różnych nauczycieli akademickich. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, projekt. 

Węzłowe problemy 
wybranego obszaru 
lub dziedziny badań 
historycznych 

              Praca 
własn
a 
studen
ta 

  6 K W01, K W03, K 

W04, K U04, K 

U09, K K01 

Historia 

Treści 
programowe 

Ogólna i szczegółowa, wieloaspektowa wiedza na temat wybranego przez studenta jako wiodący obszaru badawczego 
(epoki lub/i dziedziny historycznej); zintegrowanie i pogłębienie wiedzy związanej z tematyką pracy magisterskiej; metody 
samodzielnego rozszerzania wiedzy i planowania własnej pracy; konstruowanie złożonych wypowiedzi ustnych 
o  charakterze naukowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny. 

Doskonalenie 
kompetencji 
badacza epok i 
dziedzin 
historycznych 

X X   X         Co 

najmniej 

60 

8 K W01, K W02,  

K W03, K W04,  

K W07, K W09,  

K U02*, K U04*,  

K U06*, K U09*,  

K K01*, K K06* 

 

* Efekty z zakresu 

umiejętności i kompetencji 

społecznych nie dotyczą 

wykładów. 

Historia 
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Treści 
programowe 

Grupa zajęć do wyboru przez studenta z aktualizowanej corocznie oferty WH. Integrowanie różnych perspektyw 
badawczych historii (makro i mikro, ujęcia syntetyzującego i studiów przypadków), przygotowujące do stawiania 
nieschematycznych pytań w praktyce badawczej; złożoność procesów historycznych danej epoki oraz ich wpływ na rozwój 
cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskich; struktury społeczne i główne kierunki ich przemian na tle porównawczym oraz 
ich ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania; różne systemy gospodarcze w perspektywie historycznej; znaczenie 
czynników geograficznych, ekonomicznych i kulturowych w życiu społeczeństw w perspektywie historycznej; różnego typu 
źródła historyczne i ich krytyczna analiza; przemiany poglądów historiografii na temat głównych problemów historii 
poszczególnych epok oraz krytyczna analiza argumentacji stosowanej w dyskusjach naukowych dotyczących tych 
problemów; pogłębiona znajomość specjalistycznej terminologii z zakresu historii społecznej, gospodarczej, kulturowej 
oraz przyczyn historycznej zmienności kategorii semantycznych stosowanych w historiografii; znaczenie refleksji 
historycznej przy obserwacji współczesnych zjawisk z zakresu polityki, zachowań społecznych, obyczajowości, ekologii 
i  in.; wpływ uwarunkowań historycznych na zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe współczesności; wartość 
dziedzictwa historycznego dla konstruowania tożsamości współczesnych społeczeństw; znaczenie niematerialnych 
elementów dziedzictwa kulturowego w procesie budowania więzi społecznych; odpowiedzialność historyka 
w  kształtowaniu postaw społecznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, ocena ciągła aktywności, kolokwium.  

Źródłoznawstw o i 
specjalistyczne 
narzędzia warsztatu 
badawczego 
historyka 

  X  X  X   30 4 K W01, K W03, K 

W05, K U01, K 

U02, K U09, K K01, 

K K04 

Historia 

  
 
 
 
 
Treści programowe 

Grupa zajęć do wyboru przez studenta z aktualizowanej corocznie oferty WH. Typologia i geografia źródeł, przyczyny ich 
chronologicznej i geograficznej zmienności w poszczególnych epokach oraz konsekwencje ich zróżnicowania dla procedury 
interpretacyjnej; metody i zaawansowane narzędzia krytyki różnych typów źródeł historycznych w procesie badawczym, 
w  tym specjalistyczne narzędzia nauk pomocniczych historii właściwe dla poszczególnych epok (epigrafika, paleografia, 
neografia, dyplomatyka, kodykologia, sfragistyka, chronologia, heraldyka, numizmatyka, prasoznawstwo, filmoznawstwo 
i  in.) oraz nauk z pogranicza dziedzin wykorzystywanych w historii (np. statystyka, demografia historyczna, geografia 
historyczna i in.); wybrane narzędzia cyfrowej analizy danych źródłowych; znajomość specjalistycznej terminologii nauk 
pomocniczych historii; nowoczesne narzędzia utrwalania, przekazywania i analizy źródeł historycznych oraz wizualizacji 
danych historycznych, w tym narzędzia cyfrowe; wyzwania techniczne i badawcze związane z opracowywaniem nowych 
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typów źródeł (np. źródła cyfrowe, masowe); specyfika języka źródeł i ich zmienność w czasie, ze szczególnym 
uwzględnieniem języków starożytnych (np. łacina, greka, języki starożytne Bliskiego Wschodu); instytucje ochrony 
dziedzictwa historycznego i inne podmioty sprawujące pieczę nad zasobami źródłowymi; metody samodzielnego 
doskonalenia warsztatu badawczego historyka. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, kolokwium, ocena ciągła aktywności, praca pisemna 

Teoria badań 
historycznych 

 X  X     30 4 K W04, K W06, K 

W08, K U02, K 

U04, K U09, K 

K02, K K06 

Historia 

Treści 
programowe 

Grupa zajęć do wyboru przez studenta z aktualizowanej corocznie oferty WH. Podstawy teoretyczne badań nad 

poszczególnymi epokami i dziedzinami historii; dyskusje naukowe dotyczące kluczowych problemów teorii badań 

historycznych poszczególnych epok i dziedzin historii oraz uwarunkowania historyczno-kulturowe tych dyskusji; specyfika 

metodologiczna badań z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej i historii kultury; związki nauk historycznych 

z innymi naukami, w szczególności humanistycznymi i społecznymi; zasady doboru metod badawczych odpowiednich do 

badań nad poszczególnymi epokami i dziedzinami historii i możliwości ich wykorzystania we własnej praktyce badawczej; 

analiza opracowań naukowych pod kątem zastosowanej metody badawczej i ich krytyczna ocena; definiowanie 

i  uzasadnianie własnego stanowiska metodologicznego; standardy obowiązujące w pracy naukowej 

i  neutralna/zaangażowana postawa badawcza. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, kolokwium, ocena ciągła aktywności. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 180 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 690  

 

 



27 
 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
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studiów 
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dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Seminaria 

    X           60 8 K W01, K W02, K 
W03, K W8, K 
W10, K W11, K 
U01, K U02, K 
U03, K U04, K 
U06, K U08, K 
K01, K K02, K 
K05, K K06 

Historia 

  
  
  
  

Treści 
programowe 

Specyfika przedmiotowa i metodologiczna historii, w tym zwłaszcza zaawansowana krytyka źródeł, wnioskowanie 

historyczne oraz etapy postępowania badawczego; wybrane aspekty dziejów danej epoki lub wybranego obszaru 

badawczego, właściwe dla tej epoki źródła oraz związany z nimi dorobek historiografii; poszukiwanie, gromadzenie, 

selekcjonowanie i porządkowanie źródeł historycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy źródłoznawczej i nauk 

pomocniczych historii; dorobek historiograficzny i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki; formułowanie 

problemów badawczych oraz zasady doboru metod służących rozwiązaniu tych problemów; specyfika pracy w zespole 

badawczym; prowadzenie i podsumowywanie dyskusji naukowej; recenzja pracy naukowej i jej rola w komunikacji naukowej; 

problemy etyczne związane z badaniem danego zagadnienia; standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady 

ochrony własności intelektualnej; metody samodzielnego poszerzania wiedzy; rola relacji mistrz uczeń i pracy w dialogu 

z  promotorem i innymi uczestnikami seminarium; samoświadomość historyka i uwarunkowania własnej postawy badawczej 

i postaw badawczych innych osób; szczegółowe treści programowe określa prowadzący seminarium. 
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Student uczestniczy w dwóch seminariach prowadzonych przez różnych nauczycieli akademickich. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, projekt. 

Laboratorium pracy 
magisterskiej 

              Praca 
własn
a 
studen
ta 

  14 K W01, K W02, K 

W03, K W05, K 

W07, K W10, K 

W11, K U01, K 

U02, K U03, K 

U04, K U05, K 

U06, K K01, K K05, 

K K06 

Historia 

Treści 
programowe 

Proces przygotowania pracy magisterskiej weryfikuje m.in. umiejętność samodzielnej, jedynie ukierunkowanej 
i  monitorowanej przez opiekuna, pracy badawczej studenta. Wspólna praca nad tekstem odbywa się w trybie 
indywidualnych warsztatów z promotorem poza godzinami zajęć seminaryjnych, według harmonogramu ustalonego przez 
kierującego pracą dyplomową. 

Uwarunkowania i złożone zależności między wybranymi zjawiskami i procesami danej epoki historycznej lub dziedziny 
historii; szczegółowa typologia i geografia źródeł związanych z tematyką pracy; literatura przedmiotu związaną z tematyką 
pracy; zaawansowane narzędzia nauk pomocniczych historii niezbędne do przeprowadzenia krytyki źródeł stanowiących 
podstawę pracy; samodzielne planowanie i przeprowadzenie kwerendy bibliograficznej i źródłowej związanej z tematem 
pracy, także w instytucjach ochrony dziedzictwa historycznego; samodzielne projektowanie etapów postępowania 
badawczego; wieloaspektowa krytyka źródeł stanowiących podstawę pracy; dobór metod badawczych odpowiednio do 
zakresu tematycznego pracy; samodzielne formułowanie złożonych pytań badawczych oraz formułowanie złożonych 
hipotez badawczych i ich weryfikowanie; krytyczna analiza stanu badań nad problematyką podejmowaną w pracy; 
odpowiedź na recenzje przy użyciu argumentacji zgodnej z zasadami polemiki naukowej; znaczenie pracy badawczej 
historyka dla otoczenia społecznego; standardy etyczne pracy historyka oraz zasady ochrony własności intelektualnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna, egzamin magisterski. 
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Doskonalenie 
kompetencji 
badacza epok i 
dziedzin 
historycznych 

X X   X         Co 

najmniej 

30 

4 K W01, K W02,  

K W03, K W04,  

K W07, K W09,  

K U02*, K U04*,  

K U06*, K U09*,  

K K01*, K K06* 

 

* Efekty z zakresu 

umiejętności i kompetencji 

społecznych nie dotyczą 

wykładów. 

Historia 

  
  
  
  

  
Treści 
programowe 

Grupa zajęć do wyboru przez studenta z aktualizowanej corocznie oferty WH. Integrowanie różnych perspektyw 
badawczych historii (makro i mikro, ujęcia syntetyzującego i studiów przypadków), przygotowujące do stawiania 
nieschematycznych pytań w praktyce badawczej; złożoność procesów historycznych danej epoki oraz ich wpływ na rozwój 
cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskich; struktury społeczne i główne kierunki ich przemian na tle porównawczym oraz 
ich ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania; różne systemy gospodarcze w perspektywie historycznej; znaczenie 
czynników geograficznych, ekonomicznych i kulturowych w życiu społeczeństw w perspektywie historycznej; różnego typu 
źródła historyczne i ich krytyczna analiza; przemiany poglądów historiografii na temat głównych problemów historii 
poszczególnych epok oraz krytyczna analiza argumentacji stosowanej w dyskusjach naukowych dotyczących tych 
problemów; pogłębiona znajomość specjalistycznej terminologii z zakresu historii społecznej, gospodarczej, kulturowej 
oraz przyczyn historycznej zmienności kategorii semantycznych stosowanych w historiografii; znaczenie refleksji 
historycznej przy obserwacji współczesnych zjawisk z zakresu polityki, zachowań społecznych, obyczajowości, ekologii 
i  in.; wpływ uwarunkowań historycznych na zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe współczesności; wartość 
dziedzictwa historycznego dla konstruowania tożsamości współczesnych społeczeństw; znaczenie niematerialnych 
elementów dziedzictwa kulturowego w procesie budowania więzi społecznych; odpowiedzialność historyka 
w  kształtowaniu postaw społecznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, ocena ciągła aktywności, kolokwium.  
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Źródłoznawstw o i 
specjalistyczne 
narzędzia warsztatu 
badawczego 
historyka 

  X  X  X   30 4 K W01, K W03, K 

W05, K U01, K 

U02, K U09, K K01, 

K K04 

Historia 

  
 
 
 
 
Treści programowe 

Grupa zajęć do wyboru przez studenta z aktualizowanej corocznie oferty WH. Typologia i geografia źródeł, przyczyny ich 
chronologicznej i geograficznej zmienności w poszczególnych epokach oraz konsekwencje ich zróżnicowania dla procedury 
interpretacyjnej; metody i zaawansowane narzędzia krytyki różnych typów źródeł historycznych w procesie badawczym, 
w  tym specjalistyczne narzędzia nauk pomocniczych historii właściwe dla poszczególnych epok (epigrafika, paleografia, 
neografia, dyplomatyka, kodykologia, sfragistyka, chronologia, heraldyka, numizmatyka, prasoznawstwo, filmoznawstwo 
i  in.) oraz nauk z pogranicza dziedzin wykorzystywanych w historii (np. statystyka, demografia historyczna, geografia 
historyczna i in.); wybrane narzędzia cyfrowej analizy danych źródłowych; znajomość specjalistycznej terminologii nauk 
pomocniczych historii; nowoczesne narzędzia utrwalania, przekazywania i analizy źródeł historycznych oraz wizualizacji 
danych historycznych, w tym narzędzia cyfrowe; wyzwania techniczne i badawcze związane z opracowywaniem nowych 
typów źródeł (np. źródła cyfrowe, masowe); specyfika języka źródeł i ich zmienność w czasie, ze szczególnym 
uwzględnieniem języków starożytnych (np. łacina, greka, języki starożytne Bliskiego Wschodu); instytucje ochrony 
dziedzictwa historycznego i inne podmioty sprawujące pieczę nad zasobami źródłowymi; metody samodzielnego 
doskonalenia warsztatu badawczego historyka. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, kolokwium, ocena ciągła aktywności, praca pisemna 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 120 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 690   
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalizacji przypisane do danego etapu studiów.  

 
SPECJALIZACJE SĄ DODATKOWE I FAKULTATYWNE 
Specjalizacje zawodowe oferowane przez WH stanowią ofertę dodatkową, fakultatywną, niewliczaną do 120 pkt ECTS wymaganych do 
ukończenia studiów. 
 

Specjalizacja - Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją  

 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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efektów uczenia 

się dla 
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dyscypliny, do 
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przedmioty właściwe dla dodatkowej specjalizacji: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 

Teoria archiwalna  X       30 3 SA W01, SA W02, 
SA W04, SA U01, 
SA K02, SA K04 

Historia 

Treści programowe  

Teoria archiwalna – przedmiot i metody badania, terminologia archiwalna, problemy stosowania pojęcia zespołu archiwalnego 
i  zasad proweniencji i pertynencji terytorialnej, teorie gromadzenia archiwaliów, archiwum historyczne jako instytucja, modele 
organizacji archiwów historycznych, sieć archiwów w Polsce, problemy klasyfikacji archiwów, teorie dostępu i udostępniania 
archiwaliów w archiwum historycznym – formuła archiwum otwartego, archiwa historyczne w przestrzeni publicznej, archiwum 
historyczne a społeczeństwo nowoczesne, archiwum w sieci instytucji dziedzictwa kulturowego, zasób archiwalny jako składnik 
dziedzictwa kulturowego. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium 

Prawo archiwalne X        15 1 SA W02, SA U02, 

SA K02 

Historia 

Treści programowe 
Prawodawstwo regulujące zasady działania archiwów historycznych, gromadzenie i udostępnianie, ograniczenia dostępu do 
zasobu, problemy publiczności i prywatności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium. 

Metodyka archiwalna. 

Problemy ogólne: 

środowisko 

tradycyjne i cyfrowe 

     X    30 3 SA W01, SA W02, 

SA W03, SA U03, 

SA U04, SA K02, 

SA K04 

Historia 

Treści programowe 

Metodyka archiwalna – przedmiot i metody badania, pojęcie opracowywania archiwalnego, etapy i metody opracowania, 
standardy opracowania archiwalnego, standardy opisu archiwalnego, zastosowanie technologii informatycznych w opracowaniu 
archiwalnym, tworzenie pomocy archiwalnych w systemie klasycznym i elektronicznym – przewodniki po narodowym zasobie 
archiwalnym, państwowym zasobie archiwalnym, zespole, przewodniki tematyczne, inwentarze w formie klasycznej 
i  elektronicznej, spisy zespołów w formie baz danych, tematyczne bazy danych, sumariusze, repertoria, opracowanie archiwów 
osobistych, dokumentacji technicznej, fotografii, nagrania, filmu, materiałów telewizyjnych, druków ulotnych, inne nowe problemy 
pojawiające się w trakcie rozwoju tej dziedziny wiedzy, zasady działania systemów teleinformatycznych, metadane w systemach 
teleinformatycznych, praktyczne ćwiczenia w ich stosowaniu, inne nowe problemy pojawiające się w trakcie rozwoju tej dziedziny 
wiedzy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium. 

Historia ustroju i 

instytucji 

X        30 2 SA W02, SA W04, 

SA U03, SA U04, 

SA K02 

Historia 
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Treści programowe 
Modele ustrojowe od średniowiecza po wiek XIX i pierwsza poł. XX w., klasyfikacja instytucji od średniowiecza do XIX w. 
i  pierwszą poł. XX w.,  czynniki wpływające na ewolucję ustrojów i instytucji, instytucje w systemach ustrojowych, instytucje 
administracyjne, sądowe, gospodarcze, wojskowe, kulturalne, naukowe, oświatowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium. 

Historia form i 
systemów 
kancelaryjnych 

 X       30 3 SA W02, SA U01, 
SA U02, SA K02, 

SA K03 

Historia 

Treści programowe  

Kancelaria odbiorcy, kancelaria wystawcy, kancelaria okresu księgi wpisów – kancelaria królewska, miejska, sądowa, kościelna, 
kancelaria akt czynności, kancelaria akt spraw, systemy kancelaryjne na ziemiach polskich w XIX w., kancelaria bezdziennikowa, 
obieg dokumentacji, formularz dokumentu, rodzaje dokumentacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 12 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 135 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 390 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty właściwe dla dodatkowej specjalizacji: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 

Metodyka 
archiwalna. 
Wybrane problemy 
szczegółowe 

 X       30 3 SA W01, SA W03, 
SA U01, SA U03, 
SA U04, SA K03  

Historia 

Treści programowe  

Problemy opracowania wybranych rodzajów archiwaliów – dokumenty pergaminowe i papierowe, pieczęcie, akta księgi wpisów 
(kancelaria królewska, sądowa, miejska), archiwalia rodzinno-majątkowe, archiwalia kartograficzne, problemy wyodrębniania 
zespołu, nadawania układu wewnętrznego (systematyzacji), wyboru standardu i poziomu informacyjnego, opisu wybranych 
rodzajów archiwaliów, inne nowe problemy pojawiające się w trakcie rozwoju dziedziny wiedzy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium 
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Archiwa na świecie  X       15 1,5 SA W01, SA W04, 

SA U01, SA U04, 

SA K02 

Historia 

Treści programowe 
Historia i organizacja sieci archiwów amerykańskich, francuskich, brytyjskich, niemieckich, rosyjskich, archiwa w sieci – 
prezentacja archiwum, bazy danych, dokumenty online. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium. 

Zabezpieczenie 

archiwaliów 

  X       15 1,5 SA W02, SA W03, 

SA U02, SA K02 

Historia 

Treści programowe 
Podstawowe zasady zabezpieczania archiwaliów, budownictwo archiwalne, wyposażenie magazynów, standardy 
przechowywania i zabezpieczania różnych rodzajów archiwaliów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium. 

Paleografia i 

neografia 

 

   X     30 3 SA W02, SA W03, 

SA U01, SA U03, 

SA U04, SA K02  

Historia 

Treści programowe 
Ewolucja pisma od średniowiecza po wiek XX., normalizacja zasad gramatyki i ortografii, pismo łacińskie, gotyckie, angielskie 
i  francuskie, pismo polskie pochyłe, pismo prostopadłe, neografia gotycka, paleografia ruska (neografia gotycka i paleografia 
ruska tylko w przypadku znajomości przez studentów języka niemieckiego i rosyjskiego). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 9 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 390 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu 
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przedmioty właściwe dla dodatkowej specjalizacji: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 

Archiwum 
elektroniczne 

    X    15 1,5 SA W01, SA W03, 
SA U01, SA U03, 
SA K02 

Historia 

Treści programowe  

Naturalny dokument elektroniczny i odwzorowanie cyfrowe, problemy digitalizacji archiwaliów, wybór i standaryzacja formatów 
i  nośników cyfrowych, problemy digitalizacji różnych rodzajów archiwaliów – dokumentacja aktowa, różne rodzaje dokumentacji 
nieaktowej, problemy metadanych dokumentów skanowanych w kontekście wyszukiwania i udostępniania, problemy 
przechowywania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium 

Historia archiwów X        15 1 SA W04, SA K02 Historia 



37 
 

Treści programowe 
Archiwum odbiorcy i wystawcy, archiwum w kancelarii okresu księgi wpisów, archiwum jako odrębna instytucja o specyficznych 
kompetencjach, archiwa na ziemiach polskich w XIX wieku – Królestwo Polskie, zabór pruski, zabór austriacki, archiwa w Polsce 
Niepodległej, archiwa PRL. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium. 

Edytorstwo źródeł 

historycznych 

  X       15 1,5 SA U02, SA K02, SA 

K03, SA W01  

Historia 

Treści programowe 
Standardy edycji źródłowych, problemy normalizacji wydawnictw źródłowych, teorie edytorskie, klasyfikacja wydawnictw 
źródłowych, problem wyboru podstawy wydania, etapy powstania wydawnictw źródłowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium. 

Praktyka archiwalna        X 120 5 SA W01, SA W02, 

SA U01, SA U02, 

SA U03, SA U04 

Historia 

Treści programowe 

Zastosowanie wiedzy z zakresu archiwistyki w pracach i działalności archiwalnej różnych typów archiwów; rozszerzenie wiedzy 

o  podstawowych pojęciach archiwalnych, w aspekcie praktycznym, o zastosowaniu pojęcia zespołu archiwalnego w działalności 

archiwalnej, poznanie różnych rodzajów zespołów archiwalnych, typów archiwów, form działalności archiwalnej, rodzajów 

archiwaliów i dokumentacji, praktycznych problemów gromadzenia zasobu archiwalnego, stosowaniu różnych metod opracowania 

archiwalnego, modeli opisu archiwalnego, praktycznych problemów tworzenia inwentarzy w formie elektronicznej i klasycznej, 

w  tym w systemie teleinformatycznym ZoSIA i innych systemach spełniających wymagania Ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, 1983, ze zmianami, praktycznych problemów tworzenia pomocy archiwalnych w formie klasycznej 

i  elektronicznej oraz ewidencjonowania materiałów archiwalnych, w tym wykorzystania w tym procesie systemów 

teleinformatycznych, praktycznych problemów stosowania prawa archiwalnego, działania archiwum jako instytucji, udostępniania 

archiwaliów i dokumentacji, informacji i popularyzacji zasobu archiwum, edycji materiałów archiwalnych; zapoznanie się 

z  kierunkami badań prowadzonych w archiwum, społecznymi funkcjami archiwum, praktycznymi problemami przechowywania 

zasobu archiwalnego, stosowania rzeczowych wykazów akt w zarządzaniu dokumentacją. 

Praktyki zawodowe realizowane są w następujących formach: a. praktyka w placówkach UW prowadzących działalność 

archiwalną zgodną ze standardami obowiązującymi w archiwach polskich zapisanych w Ustawie o narodowym zasobie 
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archiwalnym i archiwach, 1983, ze zmianami; b. praktyka w podmiotach zewnętrznych stosujących standardy zapisane w Ustawie 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 1983, ze zmianami; c. praca zawodowa odpowiadająca standardom zapisanym 

w  Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 1983, ze zmianami. Miejscem odbywania praktyk są przede 

wszystkim: działy kształtowania zasobu, nadzoru i gromadzenia archiwów państwowych (definitywnych); działy kształtowania 

zasobu, nadzoru i gromadzenia archiwów niepaństwowych (definitywnych) stosujących standardy zapisane w Ustawie 

o  narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 1983, ze zmianami; archiwa zakładowe instytucji państwowych 

i  samorządowych, składnice akt instytucji państwowych i samorządowych, stanowiska ds. archiwalnych, stanowiska ds. 

zarządzania dokumentacją, koordynatorzy czynności archiwalnych w instytucjach państwowych i niepaństwowych; archiwa 

zakładowe i składnice akt instytucji niepaństwowych stosujące standardy zapisane w Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym 

i  archiwach, 1983, ze zmianami. Wymagane jest odbycie 60 godz. praktyk przygotowujących do pracy w archiwum historycznym 

oraz 60 godz. poświęconych przygotowaniu do pracy w archiwum zakładowym. 

Opiekunowie praktyk w instytucji, w której odbywa się praktyka, muszą spełniać jedno z następujących kryteriów: a. ukończone 

studia wyższe kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; b. ukończona specjalizacja archiwistyka i zarządzanie 

dokumentacją; c. ukończone studia podyplomowe archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; d. co najmniej pięcioletni staż pracy 

w archiwum działającym zgodnie ze standardami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 1983, ze zmianami. 

Praktyka zaliczana jest przez KJD na podstawie propozycji zaliczenia i oceny przedstawionej przez opiekuna praktyk.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Dziennik praktyk i sprawozdanie; opinia opiekuna praktyk w instytucji, w której odbywa sią praktyka. 

Węzłowe problemy 
archiwistyki i 
zarządzania 
dokumentacją 

       Pra
ca 
wła
sna 
stu
den
ta 

 3 SA W01, SA W02,  
SA W03, SA W04, 
SA U03, SA U04, 
SA K01, SA K02 

Historia 

Treści programowe  
Student przygotowuje samodzielnie wskazane przez egzaminatora zagadnienia na podstawie lektur wskazanych przez 
egzaminatora. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin ustny 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 12 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 165 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 390 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalizacja: Popularyzacja historii (z elementami dziennikarstwa) 

 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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 Symbole efektów 
uczenia się dla 

specjalizacji 
 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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przedmioty właściwe dla dodatkowej specjalizacji: Popularyzacja historii (z elementami dziennikarstwa) 

Historia prasy w XX 
w. 

 X       30 2 SP W01, SP W02,  
SP U05, SP K01 

Historia/Nauka 
o  komunikacji 
społecznej 
o  mediach 
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Treści programowe  

Poznanie prasy i dziennikarstwa jako takiego, rola prasy w najważniejszych debatach czy kampaniach politycznych; prasa polska 
do 1939 r. i w Polsce Ludowej, najważniejsze tytuły prasowe.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności; esej. 

Warsztaty 

dziennikarskie 

  

      X   30 3 SP W02, SP W03,  

SP U01, SP U02,  

SP U03, SP K02, SP 

K04 

Historia/ Nauka 

o  komunikacji 

społecznej 

o  mediach 

Treści programowe  Omawianie różnych form dziennikarskich: recenzja, felieton, tekst popularnonaukowy o tematyce historycznej, artykuł w tabloidzie, 
artykuł do działu stołecznego, relacja sportowa, reportaż, wywiad, specyficzne rodzaje dziennikarstwa: kobiece, branżowe etc.; 
nauka pisania: recenzji, relacji sportowej etc. – na początku krótkiego i łatwego tekstu, z upływem czasu coraz bardziej 
wymagającego. 

  

Sposoby weryfikacji 

efektów uczenia się 

Praca pisemna. 

Nowe media    X     30 3 SP W02, SP W03,  
SP U01, SP U03,  
SP U06, SP K01, SP 
K02, SP K04 

Historia/ 

Nauka 

o  komunikacji 

społecznej 

o  mediach  

Treści programowe  

Aktualne trendy w edukacji i wykorzystaniu nowych mediów w nauce; praktycznych ćwiczeniach z prac redakcyjnych, z naciskiem 
na publikowanie w Internecie: prowadzenie bloga, tworzenie treści multimedialnych, edycja wiki etc.; korzystanie z cyfrowych baz 
danych; 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, projekt. 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 8 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 (bez praktyk) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 330 (w tym 90 godz. 
praktyk) 

 

 

 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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przedmioty właściwe dla dodatkowej specjalizacji: popularyzacja historii (z elementami dziennikarstwa) 

Polityka historyczna  X       30 3 SP W04, SP U05,  
SP K01, SP K03 

Historia/ Nauka 
o  komunikacji 
społecznej 
o  mediach 

Treści programowe  
Miejsce historii - zwłaszcza historii XX w. - w świadomości poszczególnych narodów europejskich i jej wpływ na relacje 
międzynarodowe; „polityka historyczna” i przykłady jej wykorzystania, spory o historię; najważniejsze strategii narracyjne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena aktywności, praca pisemna; 
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Warsztaty 

dziennikarskie 

  

      X   30 3 SP W02, SP W03,  

SP U01, SP U02,  

SP U03, SP K02 

Historia/ Nauka 

o  komunikacji 

społecznej 

o  mediach 

Treści programowe  

Omawianie różnych form dziennikarskich: recenzja, felieton, tekst popularnonaukowy o tematyce historycznej, artykuł w tabloidzie, 
artykuł do działu stołecznego, relacja sportowa, reportaż, wywiad, specyficzne rodzaje dziennikarstwa: kobiece, branżowe etc.; 
nauka pisania: recenzji, relacji sportowej etc. – na początku krótkiego i łatwego tekstu, z upływem czasu coraz bardziej 
wymagającego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna. 

Narracje 

popularyzatorskie 

  X       30 1 SP W02, SP W04,  

SP U01, SP U03, 

SP K04 

Historia/ Nauka 

o  komunikacji 

społecznej 

o  mediach 

Treści programowe 

Pokazanie, że można pisać książki, artykuły i eseje historyczne poprawne pod względem naukowym, a równocześnie porywające 
swoją narracją i stylem; czytanie i analizowanie pod względem formy, techniki pisarskiej, konstrukcji i wykorzystanych źródeł 
najciekawszych i najlepiej napisanych tekstów historycznych, takich autorów jak Jerzy Stempowski, Ryszard Kapuściński, Golo 
Mann, Peter Burke, Tom Segev czy Tony Judt. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna. 

Nowe techniki 

muzealne 

  X       30 2 SP W05, SP U05,  

SP U06, SP K 04 

Historia/Nauki 

o  kulturze i sztuce 

Treści programowe 
Specyfika narracji muzealnej, nowoczesne techniki wystawiennicze oraz możliwości, jakie daje muzeum jako narzędzie edukacji; 
krytyczna analiza ekspozycji muzealnych; panorama polskich i europejskich muzeów i miejsc pamięci oraz najciekawsze placówki 
muzealne w kraju i zagranicą; 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna. 
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Warsztaty radiowe      X   30 3 SP W02, SP W03, 
SP U04, SP U05, 
SP K04 

Historia/ Nauka 
o  komunikacji 
społecznej 
o  mediach 

Treści programowe  
Wypracowanie umiejętności polegających na zbieraniu materiału radiowego, montażu, napisaniu radiowego tekstu 
informacyjnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, samodzielne przygotowanie materiału radiowego. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 12 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 150 (bez praktyk) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 330 (w tym 90 godz. 
praktyk) 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy lub drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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 Symbole efektów 
uczenia się dla 

specjalizacji 

Dyscyplina / 
dyscypliny, 
do których 
odnosi się 
przedmiot 
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przedmioty właściwe dla dodatkowej specjalizacji: Popularyzacja historii (z elementami dziennikarstwa) 

Praktyka zawodowa        X 90 3 SP W02, SP U02,  
SP U03, SP U04,  
SP U06, SP K 04 

Historia/ 
Nauka 
o  komunikacji 
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społecznej 
o  mediach 

Treści programowe  

Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i zakresem działania wybranej instytucji zajmującej się popularyzacją wiedzy 

historycznej, adresatami działań popularyzujących wiedzę historyczną, podejmowanych w wybranej instytucji; specyfiką pracy 

w  co najmniej dwóch komórkach/zespołach/sekcjach/działach/itp. wybranej instytucji, podejmujących działania bezpośrednio 

związane z popularyzacją wiedzy historycznej; gromadzenie materiału źródłowego potrzebnego do realizacji danego 

przedsięwzięcia popularyzującego wiedzę historyczną zgodnie z wytycznymi przełożonego; przygotowanie harmonogramu prac 

niezbędnych do wdrożenia działania popularyzującego wiedzę historyczną; zapoznanie się w stopniu podstawowym 

z  narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w wybranej instytucji w działaniach popularyzujących wiedzę historyczną. 

Praktyki zawodowe realizowane są w następujących formach: a. praktyka w placówkach UW: Muzeum UW; b. praktyka 

w  podmiotach zewnętrznych (muzea; redakcje). Opiekun praktyk z Wydziału Historycznego weryfikuje i zatwierdza miejsce 

odbywania praktyki. 

Praktyka zaliczana jest przez KJD na podstawie propozycji zaliczenia i oceny przedstawionej przez opiekuna praktyk. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sprawozdanie, opinia opiekuna praktyk w instytucji, w której odbywała się praktyka. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 3 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 330 (w tym 90 godz. 
praktyk) 

 

 

 

 

 

Specjalizacja: nauczycielska 

 

UWAGA! 

Student może uzyskać przygotowanie do nauczania Wiedzy o społeczeństwie (WOS) jako kolejnego przedmiotu, jeśli zrealizuje dodatkowe przedmioty, 

oznaczone gwiazdką w tabeli „Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów” (zob. niżej) 
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Program zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela z dn. 25 lipca 2019 roku. 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Historia, który zrealizował pełen program specjalizacji nauczycielskiej (na studiach I i II stopnia na kierunku 
historia) uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela historii albo historii i WOS we wszystkich typach szkół (Rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. 
z  dn. 2.08.2019, poz. 1450, § I, pkt 1.1).  

Specjalizację nauczycielską na studiach II stopnia – przygotowanie pedagogiczne do nauczania pierwszego przedmiotu: Historia oraz przedmiotu 
dodatkowego: Wiedza o społeczeństwie – mogą realizować: 

1. absolwenci studiów I stopnia na kierunku Historia, którzy; 

2. ukończyli specjalizację nauczycielską na studiach I stopnia przygotowującą do nauczania przedmiotu historia lub dwóch przedmiotów: historia i WOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy (szósty specjalizacji) 

 

 
 
 

 
Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Grupa zajęć z rozp. 
MNiSW z 25 lipca 
2019 r. w sprawie 

standardu 
kształcenia 

przygotowującego 
do wykonywania 

zawodu 
nauczyciela, zał. 1, 

s. 8-11 

 

 
Symbole 

szczegółowych 
efektów 

uczenia się 
z  rozp. MNISW 

z 25 lipca 
2019  r. 
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Pedagogika – 
warsztaty 
zintegrowane 

     X   30 2 B B.2.W2; B.2.W3; 
B.2.U3; 
B.2.U6; B.2.K1; 
B.2.K2; B.2.K3; 
B.2.K4 
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Treści programowe 

Celem zajęć zintegrowanych z realizacją praktyk zawodowych jest przygotowanie do dokonywania refleksji pedagogicznej 
w  wyniku krytycznej analizy praktyki edukacyjnej z wykorzystaniem zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw wychowania 
i  różnych aspektów pracy nauczyciela w szkole ponadpodstawowej. W ramach kursu podjęte zostaną następujące zagadnienia: 
filozofia edukacyjna oraz przejawy ukrytego programu obecne w architekturze szkoły oraz aranżacji sal lekcyjnych i innych 
pomieszczeń; wykorzystywanie dokumentów szkolnych w codziennej praktyce edukacyjnej ( statut, program wychowawczo- 
profilaktyczny, plan pracy szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, program współpracy z rodzicami); procedury postępowania 
w sytuacjach kryzysowych; udzielanie pierwszej pomocy; rola i obowiązki nauczyciela wychowawcy klasy; tworzenie klimatu 
edukacyjnego, integracja i inkluzja uczniów, animowanie życia społeczno-kulturalnego, wspieranie samorządności i autonomii 
uczniów; style kierowania i komunikowania się z klasą oraz sposoby utrzymywania dyscypliny; sposoby organizowania sytuacji 
edukacyjnych podczas zajęć lekcyjnych; zastosowanie różnych metod uczenia się, wykorzystanie różnych środków dydaktycznych 
i form organizacyjnych w pracy i komunikowaniu się z uczniami; typy oceniania szkolnego a motywacja do uczenia się; szkolna 
dokumentacja uczniów: księga uczniów, arkusze osiągnięć uczniów, dzienniki elektroniczne, świadectwa szkolne; poznawanie 
uczniów – obserwacja ich funkcjonowania na terenie klasy, szkoły oraz analiza zdarzeń krytycznych; różne metody rozwiązywania 
trudności wychowawczych (współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym, poradnią wychowawczo-zawodową, policją, 
innymi instytucjami oświatowymi); zapobieganie trudnościom w uczeniu się i ich wczesne wykrywanie, wsparcie uczniów ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia; konstruowanie indywidualnych 
programów edukacyjnych; doskonalenie zawodowe nauczycieli - identyfikacja i rozwój własnych potrzeb zawodowych, 
indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami, stres i nauczycielskie wypalenie zawodowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna. 

 

Psychologia – 
warsztaty 
zintegrowane 

     X   30 2 B B.1.U3; B.1.U4; B.1.U7; 
B.1.U8; B.1.K1; B.1.K2 
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Treści programowe 

Celem zajęć odwołujących się do doświadczeń studentów z praktyk zawodowych jest rozpoznanie i ćwiczenie kompetencji, 
koniecznych do efektywnego podejmowania zadań nauczyciela, w tym m.in.: zapoznanie się i ćwiczenie praktycznego 
wykorzystania narzędzi komunikacyjnych w rzeczywistości szkolnej, rozpoznawanie i rozumienie procesów rozwojowych 
i  emocjonalnych, oraz ich znaczenie dla pracy nauczyciela, poszerzenie świadomości swojego sposobu funkcjonowania 
społecznego i emocjonalnego, wzbudzanie autorefleksyjności studentów specjalizacji nauczycielskich. Warsztaty zintegrowane 
z  realizacją praktyk zawodowych poświęcone są następującym zagadnieniom: charakterystyka relacji nauczyciel – uczeń; wpływ 
procesów postrzegania społecznego na relacje nauczyciel – uczeń; zmiany rozwojowe okresu adolescencji; zadania nauczyciela 
jako osób wspierającej uczniów w okresie dorastania; rola nauczyciela jako kierownika grupy i style kierowania klasą; uczeń jako 
element systemu szkolnego i członek klasy jako grupy społecznej; charakterystyka relacji nauczyciele – rodzice; kompetencje 
konieczne do budowania porozumienia z rodzicami i jego znaczenie w pracy nauczyciela dla procesu dydaktycznego 
i  wychowawczego; komunikacja jedno- i dwustronna; cyrkularność komunikacji; bariery komunikacyjne; słuchanie jako celowa 
i  świadoma aktywność; zachowania werbalne i niewerbalne facylitujące aktywne słuchanie; charakterystyka zachowań 
asertywnych i czynniki je facylitujące; udzielanie informacji zwrotnych; wpływ procesów intrapersonalnych na porozumienie 
i  komunikację; komunikaty wspomagające motywację uczniów do nauki; rozpoznawanie konfliktów i sposoby konstruktywnego 
reagowania w szkolnych sytuacjach konfliktowych, współpraca z psychologiem szkolnym, PPP i innymi instytucjami, szczególnie 
w opiece nad uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych; identyfikacja czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu; 
identyfikacja czynników chroniących przed wypaleniem zawodowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena aktywności na zajęciach; projekt 

Praktyki 
psychologiczno- 
pedagogiczne 

       X 30 1 B B.3.W1; B.3.W2; 
B.3.W3; B.3.U1; B.3.U2; 
B.3.U3; B.3.U4; B.3.U5; 
B.3.U6; B.3.K1 

 
Treści programowe 

Celem praktyk jest wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas samodzielnej realizacji wyznaczonych zadań, 
pogłębianie refleksji psychologiczno-pedagogicznej wobec sytuacji wychowawczych i dydaktycznych w szkole, a także 
doskonalenie umiejętności dokumentowania i ewaluacji własnej pracy. Praktyki obejmują: poznanie dokumentów prawnych szkoły, 
w której realizowana jest praktyka: statut, program wychowawczo - profilaktyczny, program współpracy z rodzicami, 
wewnątrzszkolny system oceniania, kompetencje rady pedagogicznej, inne regulaminy obowiązujące na terenie szkoły; nabycie 
umiejętności prowadzenia i korzystania z dokumentacji szkolnej: plan, program, rozkład materiału, dziennik lekcyjny, arkusze 
osiągnięć uczniów; poznanie obowiązków nauczyciela-wychowawcy klasy; poznanie zasad oceny pracy nauczyciela, 
wynikających z planu nadzoru pedagogicznego; ocenę stylu kierowania i komunikowania się z klasą nauczyciela-wychowawcy 
oraz deklarowanych przez niego trudności w pracy zawodowej na podstawie obserwacji prowadzonych przez niego lekcji oraz 
przeprowadzonej ankiety i wywiadu; analizę zdarzenia krytycznego; samodzielne zaprojektowanie scenariusza zajęć; 
przygotowanie studium przypadku ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia; dokonanie samooceny nabytej wiedzy 
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i  umiejętności zgodnie z arkuszem autoewaluacji. 

Wyboru szkoły, w której realizowana będzie praktyka, dokonuje student po konsultacji z pełnomocnikiem KJD ds. specjalizacji 
nauczycielskiej i prowadzącym zajęcia z pedagogiki. Skierowanie otrzymuje od pełnomocnika KJD. Praktyki zalicza KJD na 
podstawie opinii pełnomocnika ds. specjalizacji, która zostaje sformułowana na podstawie analizy dokumentacji praktyk 
(dzienniczek w formie portfolio) oraz opinii nauczyciela – opiekuna praktyk. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Dzienniczek praktyk (portfolio), wywiad, opinia nauczyciela – opiekuna praktyki w szkole . 

 

Dydaktyka historii  X       30 2 D1 D.1.W1; D.1.W2; 

w szkole 
ponadpodstawowej 

    D.1.W3; D.1.W13; 
D.1.U1; D.1.U2; D.1.U3; 
D.1.U4; D.1.K1; D.1.K3; 

     D.1.K4; D.1.K5; D.1.K6; 
     D.1.K7; D.1.K8; D.1.K8 

Treści programowe Celem zajęć jest umożliwienie studentowi opanowania wiedzy i umiejętności składających się na warsztat nauczyciela historii 
w  szkole ponadpodstawowej, z rozróżnieniem na licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe. Podczas zajęć studenci 
poznają zasady planowania pracy dydaktycznej w perspektywie cyklu kształcenia (klasa I-IV), roku szkolnego, semestru oraz 
jednostki lekcyjnej. Poznają też narzędzia i metody kształcenia u uczniów na tym etapie kształcenia umiejętności 
fundamentalnych: chronologia (poruszanie się w czasie historycznym); poruszanie się w przestrzeni historycznej (praca z mapą, 
planem, odczytywanie śladów historii w przestrzeni naturalnej); praca ze źródłem (krytyka i odczytywanie informacji zawartych 
w  źródle pisanym, ikonograficznym, audiowizualnym).Poznają zasady opracowania prawidłowego pod względem merytorycznym 
i  metodycznym scenariusza lekcji każdego typu. Nabędą umiejętność prawidłowego pod względem merytorycznym 
i  metodycznym doboru metod i technik kształcenia, w tym korzystania z mediów cyfrowych. Poznają organizację pracy w klasie 
szkolnej i grupie, w tym potrzebę indywidualizacji nauczania, zasady stosowania podręcznika oraz innych środków dydaktycznych 
w perspektywie ich prawidłowego doboru dla osiągnięcia określonego celu (celów) edukacyjnego. Podczas zajęć studenci poznają 
formy i zasady komunikacji i współpracy z uczniem, zespołem uczniów podczas lekcji oraz formy i zasady organizacji zajęć 
edukacyjnych poza szkołą (ze szczególnym uwzględnieniem samodzielnej pracy pisemnej i pracy grupowej metodą projektów). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna, projekt. 

 

Praktyki        X 15 0,5 D2 D.2.W1; D.2.W2; 

śródroczne w 
szkole 

    D.2.W3; D.2.U1; D.2.U3; 
D.2.K1. 

ponadpodstawowej      
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(historia)      

 
 
 
 
 

 
Treści programowe 

Celem praktyki pedagogicznej śródrocznej jest nabycie przez studenta doświadczeń niezbędnych do samodzielnego prowadzenia 
lekcji z przedmiotu „historia” w szkole ponadpodstawowej podczas praktyki ciągłej oraz umiejętności wykonywania dydaktycznych 
i  formalno-prawnych obowiązków nauczyciela w relacji z uczniami oraz wobec szkoły. Realizacja celów praktyki obejmujących 
autoweryfikację predyspozycji studenta do wykonywania zawodu nauczyciela odbywa się poprzez stały kontakt studenta z uczniami. 
Realizacja celów związanych z zaznajomieniem się z organizacją kształcenia historycznego uczniów w perspektywie roku szkolnego 
odbywa się poprzez hospitację lekcji prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna praktykanta, a także innych nauczycieli przedmiotu. 
Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad praktyką studenta sprawuje nauczyciel-opiekun studenta-praktykanta we współpracy 
z  pełnomocnikiem KJD ds. specjalizacji nauczycielskiej. Doświadczenia studenta nabyte podczas praktyki śródrocznej stanowią 
punkt odniesienia do omawiania poszczególnych zagadnień z zakresu dydaktyki przedmiotu historia w szkole ponadpodstawowej 
podczas zajęć audytoryjnych. 
Wyboru szkoły, w której realizowana będzie praktyka, dokonuje student po konsultacji z pełnomocnikiem KJD ds. specjalizacji 
nauczycielskiej i prowadzącym zajęcia z pedagogiki. Skierowanie otrzymuje od pełnomocnika KJD. Praktyki zalicza KJD na 
podstawie opinii pełnomocnika ds. specjalizacji, która zostaje sformułowana na podstawie analizy dokumentacji praktyk. 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Analiza dydaktyczna 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 7,5 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 135 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie specjalizacji (dla całego cyklu): 315
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi (siódmy specjalizacji) 
 

 
 
 

 
Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 z
a

ję
ć

 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

 
Grupa zajęć z rozp. 
MNiSW z 25 lipca 
2019 r. w sprawie 

standardu 
kształcenia 

przygotowującego 
do wykonywania 

zawodu 
nauczyciela, zał. 1, 

s. 8-11 

 

 
Symbole 

szczegółowych 
efektów uczenia 

się z rozp. 
MNISW z 

25  lipca 2019 r. 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Dydaktyka historii w 
szkole 
ponadpodstawowej 
(program 
rozszerzony) 

 X       30 2 D1 D.1.W1; D.1.W2; 
D.1.W3; D.1.W13; 
D.1.U1; D.1.U2; 
D.1.U3; 
D.1.U4; D.1.K1; 
D.1.K3; 
D.1.K4; D.1.K5; 
D.1.K6; 
D.1.K7; D.1.K8; 
D.1.K8. 

 
 

 
Treści programowe 

Zajęcia przygotowujące studentów do pracy w klasie z programem rozszerzonym z historii w szkole ponadpodstawowej. Ich tematyka 
skupia się na takich elementach jak analiza zapisów w podstawie programowej, standardów egzaminu maturalnego CKE, czy 
poszczególnych arkuszy maturalnych oraz na takich tematach jak ćwiczenie z uczniami umiejętności analizowania źródeł czy pisania 
wypracowań. Podczas zajęć doskonalone będą umiejętności organizowania zajęć z przyszłymi maturzystami (w szkole i poza nią – 
kursy i korepetycje), dobierania odpowiednich źródeł (materiału ikonograficznego i kartograficznego) do ćwiczeń, narzędzia i metody 
kształcenia umiejętności takich jak chronologia; poruszanie się w przestrzeni historycznej; praca ze źródłem. Nabędą umiejętność 
prawidłowego pod względem merytorycznym i metodycznym doboru metod i technik kształcenia, w tym korzystania z mediów 
cyfrowych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna, projekt. 

Praktyki 
śródroczne w 
szkole 
ponadpodstaw
owej (historia) 

       15 15 0,5 D2 D.2.W1; D.2.W2; 
D.2.W3; D.2.U1; 
D.2.U3; D.2.K1. 

Treści 
programowe 

Celem praktyki pedagogicznej śródrocznej jest nabycie przez studenta doświadczeń niezbędnych do samodzielnego prowadzenia 
lekcji z przedmiotu „historia” w szkole ponadpodstawowej podczas praktyki ciągłej oraz umiejętności wykonywania dydaktycznych 
i  formalno-prawnych obowiązków nauczyciela w relacji z uczniami oraz wobec szkoły. Realizacja celów związanych 
z  zaznajomieniem się z organizacją kształcenia historycznego uczniów w perspektywie roku szkolnego odbywa się poprzez 
hospitację lekcji prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna praktykanta, a także innych nauczycieli przedmiotu. Nadzór 
merytoryczny i organizacyjny nad praktyką studenta sprawuje nauczyciel-opiekun studenta-praktykanta we współpracy 
z  pełnomocnikiem KJD ds. specjalizacji nauczycielskiej. Doświadczenia studenta nabyte podczas praktyki śródrocznej stanowią 
punkt odniesienia do omawiania poszczególnych zagadnień z zakresu dydaktyki przedmiotu historia w szkole ponadpodstawowej 
podczas zajęć audytoryjnych. 

Wyboru szkoły, w której realizowana będzie praktyka, dokonuje student po konsultacji z pełnomocnikiem KJD ds. specjalizacji 
nauczycielskiej i prowadzącym zajęcia z pedagogiki. Skierowanie otrzymuje od pełnomocnika KJD. Praktyki zalicza KJD na 
podstawie opinii pełnomocnika ds. specjalizacji, która zostaje sformułowana na podstawie analizy dokumentacji praktyk. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Analiza dydaktyczna 

 

Dydaktyka WOS w  X       30 2 E1 E.1.W1; E.1.W2; 

szkołach 
ponadpodstawowy 
ch* 

    E.1.W3; E.1.W13; 
E.1.U1; E.1.U2; E.1.U3; 
E.1.U4; E.1.K1; E.1.K3; 
E.1.K4; E.1.K5; E.1.K6; 

     E.1.K7; E.1.K8; E.1.K8. 
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Treści programowe 

Celem zajęć jest umożliwienie studentowi opanowania wiedzy i umiejętności składających się na warsztat nauczyciela Wiedzy 
o  społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej, z rozróżnieniem na licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe. Podczas 
zajęć studenci poznają zasady planowania pracy dydaktycznej w perspektywie cyklu kształcenia (klasa I i II), roku szkolnego, 
semestru oraz jednostki lekcyjnej. Poznają też narzędzia i metody kształcenia u uczniów na tym etapie kształcenia umiejętności 
fundamentalnych. Poznają zasady opracowania prawidłowego pod względem merytorycznym i metodycznym scenariusza lekcji 
każdego typu. Nabędą umiejętność prawidłowego pod względem merytorycznym i metodycznym doboru metod i technik 
kształcenia, w tym korzystania z mediów cyfrowych. Poznają organizację pracy w klasie szkolnej i grupie, w tym potrzebę 
indywidualizacji nauczania, zasady stosowania podręcznika oraz innych środków dydaktycznych w perspektywie ich prawidłowego 
doboru dla osiągnięcia określonego celu (celów) edukacyjnego. Podczas zajęć studenci poznają formy i zasady komunikacji 
i  współpracy z uczniem, zespołem uczniów podczas lekcji oraz formy i zasady organizacji zajęć edukacyjnych poza szkołą (ze 
szczególnym uwzględnieniem samodzielnej pracy pisemnej i pracy grupowej metodą projektów). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna, projekt. 

 

Praktyki śródroczne 
w szkole 
ponadpodstawowej 
(WOS)* 

       X 15 0,5 E2 E.2.W1; E.2.W2; 
E.2.W3; E.2.U1; E.2.U3; 
E.2.K1. 

Treści programowe Celem praktyki pedagogicznej śródrocznej jest nabycie przez studenta doświadczeń niezbędnych do samodzielnego prowadzenia 
lekcji z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkole ponadpodstawowej podczas praktyki ciągłej oraz umiejętności 
wykonywania dydaktycznych i formalno-prawnych obowiązków nauczyciela w relacji z uczniami oraz wobec szkoły. Realizacja 
celów związanych z zaznajomieniem się z organizacją kształcenia uczniów w perspektywie roku szkolnego odbywa się poprzez 
hospitację lekcji prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna praktykanta, a także innych nauczycieli przedmiotu. Nadzór 
merytoryczny i organizacyjny nad praktyką studenta sprawuje nauczyciel-opiekun studenta-praktykanta we współpracy 
z  pełnomocnikiem KJD ds. specjalizacji nauczycielskiej. Doświadczenia studenta nabyte podczas praktyki śródrocznej stanowią 
punkt odniesienia do omawiania poszczególnych zagadnień z zakresu dydaktyki przedmiotu historia w szkole ponadpodstawowej 
podczas zajęć audytoryjnych. 
Wyboru szkoły, w której realizowana będzie praktyka, dokonuje student po konsultacji z pełnomocnikiem KJD ds. specjalizacji 
nauczycielskiej i prowadzącym zajęcia z pedagogiki. Skierowanie otrzymuje od pełnomocnika KJD. Praktyki zalicza KJD na 
podstawie opinii pełnomocnika ds. specjalizacji, która zostaje sformułowana na podstawie analizy dokumentacji praktyk. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Analiza dydaktyczna 

Praktyka zawodowa 
ciągła nauczycielska 
w szkole 
ponadpodstawowej 
- historia 

       X 30 2 D2 D.2.W1; D.2.W2; 
D.2.W3; D.2.U1; D.2.U2; 
D.2.U3; D.2.K1 

 

Treści programowe 

Celem praktyki zawodowej ciągłej jest doskonale przez studenta umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia lekcji 
z  przedmiotu „historia” w szkole ponadpodstawowej oraz umiejętności wykonywania dydaktycznych i formalno-prawnych 
obowiązków nauczyciela w relacji z uczniami oraz wobec szkoły. Realizacja celów praktyki obejmujących weryfikację 
i  autoweryfikację predyspozycji studenta do wykonywania zawodu nauczyciela odbywa się poprzez samodzielne zaplanowanie, 
poprowadzenie i ewaluację określonej w regulaminie praktyk liczby jednostek lekcyjnych. Realizacja celów związanych 
z  zastosowaniem wiedzy i umiejętności z zakresu aktywności dydaktycznej oraz obowiązków formalno-prawnych nauczyciela 
odbywa się w formie hospitacji lekcji prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna praktykanta, a także nauczycieli przedmiotu oraz 
udziału studenta w obowiązkach spoczywających na nauczycielu a wynikających ze stosunku pracy i określonych w prawie 
oświatowym, Karcie Nauczyciela oraz wewnątrzszkolnych regulacjach prawnych szkoły. W ramach hospitacji student może 
uczestniczyć w lekcjach przedmiotów pokrewnych, za zgodą dyrekcji szkoły w radach pedagogicznych i zebraniach 
wychowawców z rodzicami, a także w wycieczkach klasowych oraz w przygotowaniu wydarzeń szkolnych. Nadzór merytoryczny 
i  organizacyjny nad praktyką studenta sprawuje nauczyciel-opiekun studenta-praktykanta we współpracy z pełnomocnikiem KJD 
ds. specjalizacji nauczycielskiej. Przynajmniej jedna z lekcji prowadzonych przez studenta-praktykanta powinna odbyć się 
w  obecności wyznaczonej przez pełnomocnika KJD ds. specjalizacji nauczycielskiej i zostać przez niego omówiona wspólnie ze 
studentem. 

Wyboru szkoły, w której realizowana będzie praktyka, dokonuje student po konsultacji z pełnomocnikiem KJD ds. specjalizacji 
nauczycielskiej i prowadzącym zajęcia z pedagogiki. Skierowanie otrzymuje od pełnomocnika KJD. Praktyki zalicza KJD na 
podstawie opinii pełnomocnika ds. specjalizacji, która zostaje sformułowana na podstawie analizy dokumentacji praktyk 
(dzienniczek w formie portfolio). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Dzienniczek praktyk, praca pisemna (scenariusze, analizy dydaktyczne). 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 7 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 120 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie specjalizacji (dla całego cyklu): 315 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci (ósmy specjalizacji) 
 

 
 
 

 
Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Grupa zajęć z rozp. 
MNiSW z 25 lipca 
2019 r. w sprawie 

standardu 
kształcenia 

przygotowującego 
do wykonywania 

zawodu nauczyciela, 
zał. 1, s. 8-11 

 

 
Symbole 

szczegółowych 
efektów 

uczenia się 
z  rozp. MNISW 

z  25 lipca 
2019  r. W
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Dydaktyka WOS w 
szkole 
ponadpodstawowej 
(program 
rozszerzony)* 

 X       30 2 E1 E.1.W1; E.1.W2; 
E.1.W3; 
E.1.W13; E.1.U1; 
E.1.U2; E.1.U3; 
E.1.U4; 
E.1.K1; E.1.K3; 
E.1.K4; 
E.1.K5; E.1.K6; 
E.1.K7; E.1.K8; 
E.1.K8 
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Treści programowe 

Zajęcia przygotowujące studentów do pracy w klasie z programem rozszerzonym z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkole 
ponadpodstawowej. Ich tematyka skupia się na takich elementach jak analiza zapisów w podstawie programowej, standardów 
egzaminu maturalnego CKE, czy poszczególnych arkuszy maturalnych oraz na takich tematach jak ćwiczenie z uczniami 
umiejętności analizowania źródeł czy pisania wypracowań. Podczas zajęć doskonalone będą umiejętności organizowania zajęć 
z  przyszłymi maturzystami (w szkole i poza nią – kursy i korepetycje), dobierania odpowiednich źródeł (normatywnych 
i  nienormatywnych, materiału ikonograficznego i kartograficznego) do ćwiczeń, narzędzia i metody kształcenia umiejętności 
złożonych. Nabędą umiejętność prawidłowego pod względem merytorycznym i metodycznym doboru metod i technik kształcenia, 
w  tym korzystania z mediów cyfrowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna, projekt. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 2 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):30 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie specjalizacji (dla całego cyklu): 315 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty (dziewiąty specjalizacji) 
 

 
 
 

 
Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Grupa zajęć z rozp. 
MNiSW z 25 lipca 
2019 r. w sprawie 

standardu 
kształcenia 

przygotowującego do 
wykonywania 

zawodu nauczyciela, 
zał. 1, s. 8-11 

 

 
Symbole 

szczegółowych 
efektów uczenia 

się z rozp. 
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Praktyka zawodowa 
ciągła nauczycielska w 
szkole 
ponadpodstawowej 
– WOS* 

       X 30 2 E2 E.2.W1; E.2.W2; 
E.2.W3; E.2.U1; 
E.2.U2; E.2.U3; 
E.2.K1 

 
 
 
 
 

Treści programowe 

Celem praktyki pedagogicznej ciągłej jest doskonale przez studenta umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia 
lekcji z przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” w szkołach ponadpodstawowych oraz umiejętności wykonywania dydaktycznych 
i  formalno-prawnych obowiązków nauczyciela w relacji z uczniami oraz wobec szkoły. Realizacja celów praktyki obejmujących 
weryfikację i autoweryfikację predyspozycji studenta do wykonywania zawodu nauczyciela odbywa się poprzez samodzielne 
zaplanowanie, poprowadzenie i ewaluację określonej w regulaminie praktyk liczby jednostek lekcyjnych. Realizacja celów 
związanych z zastosowaniem wiedzy i umiejętności z zakresu aktywności dydaktycznej oraz obowiązków formalno-prawnych 
nauczyciela odbywa się w formie hospitacji lekcji prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna praktykanta, a także nauczycieli 
przedmiotu oraz udziału studenta w obowiązkach spoczywających na nauczycielu a wynikających ze stosunku pracy i określonych 
w prawie oświatowym, Karcie Nauczyciela oraz wewnątrzszkolnych regulacjach prawnych szkoły. W ramach hospitacji student 
może uczestniczyć w lekcjach przedmiotów pokrewnych, za zgodą dyrekcji szkoły w radach pedagogicznych i zebraniach 
wychowawców z rodzicami, a także w wycieczkach klasowych oraz w przygotowaniu wydarzeń szkolnych. Nadzór merytoryczny 
i  organizacyjny nad praktyką studenta sprawuje nauczyciel-opiekun studenta-praktykanta we współpracy z pełnomocnikiem KJD 
ds. specjalizacji nauczycielskiej. Przynajmniej jedna z lekcji prowadzonych przez studenta-praktykanta powinna odbyć się 
w  obecności osoby wyznaczonej przez pełnomocnika KJD ds. specjalizacji nauczycielskiej i zostać przez niego omówiona 
wspólnie ze studentem. 
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Wyboru szkoły, w której realizowana będzie praktyka, dokonuje student po konsultacji z pełnomocnikiem KJD ds. specjalizacji 
nauczycielskiej i prowadzącym zajęcia z pedagogiki. Skierowanie otrzymuje od pełnomocnika KJD. Praktyki zalicza KJD na 
podstawie opinii pełnomocnika ds. specjalizacji, która zostaje sformułowana na podstawie analizy dokumentacji praktyk 
(dzienniczek w formie portfolio). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Dzienniczek praktyk, praca pisemna (scenariusze, analizy dydaktyczne). 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 2 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie specjalizacji (dla całego cyklu): 315. 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano kierunek 
studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauk humanistycznych Historia 95% 

   

   

 

”. 
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Załącznik nr 55 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 59 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

PROGRAM STUDIÓW  

historia i kultura Żydów 

nazwa kierunku studiów historia i kultura Żydów 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Jewish Studies 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 

80 
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akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

6 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauk humanistycznych Historia 68 % Historia 

nauk humanistycznych Literaturoznawstwo 14%  

nauk humanistycznych Nauki o kulturze i religii 18%  

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol 
efektów 

uczenia się dla 
programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie 
do 

charakterysty
k drugiego 

stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia z zakresu dziejów, kultury i religijności Żydów na 
ziemiach polskich, uwarunkowania i złożone zależności między wybranymi zjawiskami i procesami 
w tym zakresie. 

P7S_WG, 
P7S_WK 

K_W02 w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia z dziejów, kultury i religijności Żydów w diasporach, 
uwarunkowania i złożone zależności między wybranymi zjawiskami i procesami w tym zakresie. 

P7S_WG, 
P7S_WK 

K_W03 w stopniu pogłębionym źródła do badania wybranej epoki oraz obszaru historii i kultury Żydów, 
rozumie przyczyny gatunkowej i typologicznej zmienności źródeł w czasie oraz sposoby ich 
rozpoznawania, opisu i klasyfikowania. 

P7S_WG 

K_W04 w stopniu pogłębionym metodologię i stan badań nad historią i kulturą Żydów; zróżnicowanie, cechy 
i proces rozwoju wybranych nurtów badawczych w XIX-XXI w. oraz zależności między stanem 
badań, refleksją metodologiczną i kształtem koncepcji naukowych judaistyki. 

P7S_WG 

K_W05 w stopniu pogłębionym cechy i specyfikę warsztatu badawczego wybranych dziedzin judaistyki, 
wnioskowania naukowego i etapów postępowania badawczego oraz zasady ich stosowania 
we własnej pracy badawczej. 

P7S_WG 

K_W06 metodologię nauk wspierających badania judaistyczne i sposoby ich wykorzystywania w praktyce 
badawczej judaisty oraz wydawnictwa pomocnicze wykorzystywane w badaniach nad wybraną 
epoką i obszarem dziejów i kultury Żydów. 

P7S_WG 

K_W07 szczegółową terminologię specjalistyczną z zakresu badań nad historią i kulturą Żydów oraz 
terminologię innych nauk humanistycznych i społecznych oraz potrzebę ich stosowania 
w komunikacji naukowej. 

P7S_WG 
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K_W08 zasady i formy zapisu oraz metody odczytywania i tłumaczenia tekstów źródłowych w językach 
żydowskich. 

P7S_WG 

K_W09 znaczenie i rolę elementów innych dyscyplin naukowych w badaniach nad historią i kulturą Żydów 
oraz możliwości ich zastosowania we własnej pracy badawczej. 

P7S_WG 

K_W10 uwarunkowania (społeczne, polityczne, kulturowe, światopoglądowe, etniczne, geograficzne i in.) 
własnej postawy badawczej oraz postaw innych badaczy. 

P7S_WG, 
P7S_WK 

K_W11 wpływ uwarunkowań historycznych i kulturowych na świadomość i tożsamość współczesnych 
społeczeństw, w tym stosunek do mniejszości, oraz na przebieg wybranych procesów politycznych, 
społecznych, ekonomicznych i kulturowych w na świecie. 

P7S_WK 

K_W12 instytucje kultury służące zachowaniu żydowskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego w kraju 
i na świecie oraz upowszechniające wiedzę na temat historii i kultury Żydów, a także ich społeczne 
i kulturowe znaczenie. 

P7S_WK 

K_W13 pojęcia prawa autorskiego i zasady ochrony własności intelektualnej w pracy zawodowej badacza 
historii i kultury Żydów 

P7S_WK 

K_W14 potrzebę prowadzenia pracy badawczej w relacji z otoczeniem społecznym oraz przedsiębiorczego 
działania w odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby społeczne. 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować oraz porządkować źródła i opracowania do wybranego 
zagadnienia z zakresu historii i kultury Żydów.  

P7S_UW 

K_U02 samodzielnie formułować złożone problemy badawcze, dobierać i modyfikować metody i narzędzia 
służące ich rozwiązaniu, określić własne stanowisko metodologiczne. 

P7S_UW 

K_U03 samodzielnie stawiać hipotezy badawcze i je testować oraz prezentować wyniki swoich badań 
w różnej formie, w tym przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

P7S_UW 

K_U04 przeprowadzić złożoną krytykę źródeł przy wykorzystaniu narzędzi nauk wspierających badania 
judaistyczne, dostosować dostępne narzędzia badawcze do specyfiki źródła. 

P7S_UW 

K_U05 określić i ocenić zgodnie z zasadami krytyki naukowej stan badań nad wybranym zagadnieniem 
z zakresu historii i kultury Żydów, w tym obecne w literaturze przedmiotu różne propozycje 
interpretacyjne i metodologiczne. 

P7S_UW 
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K_U06 przeprowadzić dyskusję na wybrane tematy związane z historią i kulturą Żydów P7S_UK 

K_U07 konstruować złożone wypowiedzi pisemne i ustne o charakterze naukowym i popularnonaukowym 
na wybrane tematy z zakresu historii i kultury Żydów oraz oceniać wypowiedzi innych zgodnie 
z zasadami krytyki naukowej i z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii. 

P7S_UK 

K_U08 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. 

P7S_UK 

K_U09 zaplanować, zorganizować i kierować pracą w zespole. P7S_UO 

K_U10 śledzić postęp badań w swojej dyscyplinie i obszarze zainteresowań zawodowych, samodzielnie 
poszerzać swoją wiedzę oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie. 

P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 samodzielnej krytyki i interpretacji różnych tekstów dotyczących dziejów i kultury Żydów w celu 
weryfikacji dotychczasowego dorobku naukowego. 

P7S_KK 

K_K02 uznawania znaczenia wiedzy historycznej, literaturoznawczej i kulturoznawczej w poznawaniu 
zjawisk i procesów dotyczących społeczności żydowskich i ich współżycia z innymi grupami, wpływu 
tej wiedzy na kształtowanie tożsamości wspólnot lokalnych i ponadlokalnych w przeszłości i obecnie 
oraz jej roli w rozwiązywaniu powstających na tym tle problemów. 

P7S_KK 

K_K03 inspirowania i organizowania działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego 
Żydów i innych grup społecznych, w tym różnych mniejszości (etnicznych, językowych, kulturowych). 

P7S_KO 

K_K04 upowszechniania wiedzy historycznej, literaturoznawczej i kulturoznawczej dotyczącej dziedzictwa 
żydowskiego w celu kształtowania więzi społecznych, wzorców kulturowych, postaw tolerancji 
i akceptacji dla odrębności etnicznych i religijnych w wielokulturowym społeczeństwie. 

P7S_KO 

K_K05 poszerzania i wykorzystywania wiedzy historycznej, literaturoznawczej i kulturoznawczej oraz 
umiejętności właściwych dla warsztatu tych nauk w celu przedsiębiorczego rozwiązywania różnych 
zadań w życiu zawodowym w zmieniających się warunkach. 

P7S_KO 

K_K06 dbania o etos zawodu historyka poprzez poszanowanie standardów pracy naukowej oraz 
przestrzegania norm etycznych w pracy badawczej i w popularyzacji wiedzy, a także podejmowania 
działań na rzecz przestrzegania tych zasad przez innych. 

P7S_KR 
  

OBJAŚNIENIA  



6 
 

Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy i drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Seminarium  

  120      120 16 K_W01 lub K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W10, 
K_W13, K_U04, 
K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U09, 
K_U10, K_K01, 
K_K06 

Historia, literaturo-
znawstwo, Nauki 
o kulturze i religii 

Treści programowe  

Wybrane aspekty danej epoki dziejów Żydów i ich kultury na ziemiach polskich, na Bliskim Wschodzie lub w diasporze; 
źródła właściwe dla danej epoki i problematyki związanej z historią i kulturą Żydów i ich krytyka; specyfika metodologiczna 
badań nad historią i kulturą Żydów i ich związków z innymi naukami wspierającymi te badania; główne nurty historiografii 
odnoszące się do danej epoki historycznej i problematyki badawczej związanej z dziejami i kulturą Żydów; pomoce 
warsztatowe wykorzystywane w badaniach nad historią i kulturą Żydów; krytyczna ocena dorobku naukowego 
i aktualnego stanu badań nad wybranym zagadnieniem badawczym; specjalistyczna terminologia stosowana 
w badaniach nad dziejami i kulturą Żydów; prezentacja wyników własnych badań studentów w wypowiedzi ustnej 
i pisemnej; dyskusja o charakterze naukowym na ich temat; metody poszerzania wiedzy i umiejętności warsztatowych 
studenta; praca w zespole o strukturze zbliżonej do struktury zespołu badawczego i organizowanie pracy zespołu; 
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etyczne zasady pracy badawczej, w tym ochrony własności intelektualnej oraz standardy pracy naukowej; 
rozpoznawanie uwarunkowań własnej postawy badawczej studenta oraz postaw innych badaczy ze swojej dyscypliny. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, prezentacja ustna. 

Praca seminaryjna        Pr
ac
a 
wł
as
na 
st
ud
en
ta 
 

 4 K_W01 lub K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W13, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U07, 
K_U10, K_K06 

Historia, literaturo-
znawstwo, Nauki 
o kulturze i religii 

Treści programowe  

Wybrane źródła właściwe dla danej epoki i problematyki związanej z historią i kulturą Żydów i ich krytyka; metody 
wykorzystywane w badaniach nad wybranymi zagadnieniami z historii i kultury Żydów; opracowania dotyczące badań 
nad wybranymi zagadnieniami z historii i kultury Żydów i ich krytyczna analiza; specjalistyczne pomoce warsztatowe 
właściwe dla badań nad wybranymi zagadnieniami z historii i kultury Żydów i ich wykorzystanie; specjalistyczna 
terminologia stosowana w badaniach nad dziejami i kulturą Żydów; właściwy dobór narzędzi służących do rozwiązania 
złożonych problemów badawczych; sposoby i narzędzia poszerzania swej wiedzy i umiejętności warsztatowych; etyczne 
zasady pracy badawczej oraz standardy pracy naukowej, w tym zasady ochrony własności intelektualnej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca pisemna.  

Translatorium 
języka żydowskiego 
lub nowożytnego 

       lekt
orat 

60 8 K_W07, K_W08, 
K_U08, K_U10 
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Treści programowe  

Zajęcia do wyboru spośród języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, jidysz i hebrajskiego. Zajęcia 
prowadzą do osiągnięcia poziomu B2+ ESOKJ. Metody tłumaczenia tekstów z wybranego języka; specjalistyczna 
terminologia związana z kierunkiem studiów występująca w tłumaczonych tekstach; formy językowe charakterystyczne 
dla danego okresu rozwoju historycznego wybranego języka; zasady i formy zapisu oraz odczytywania tekstów 
źródłowych z różnych epok; wykorzystanie wiedzy historycznej do tłumaczenia i interpretacji tekstów źródłowych 
w wybranym języku; znaczenie kontekstu kulturowego tłumaczonego tekstu dla jego poprawnego zrozumienia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium. 

Źródłoznawstwo 
specjalistyczne  

   30     30 4 K_W03, K_W05, 
K_W07, K_W08, 
K_W12, K_U01, 
K_U04, K_U05, 
K_U10, K_K01 

Historia, literaturo-
znawstwo. 

Treści programowe  

Typologia tekstów źródłowych wykorzystywanych w badaniach nad historią i kulturą Żydów, stan ich zachowania oraz 
związane z tym problemy badawcze; wydawnictwa źródłowe właściwe dla danej epoki historycznej i problematyki badań 
nad dziejami i kulturą Żydów; specyfika językowa źródeł do badania historii i kultury Żydów oraz znaczenie zmienności 
w czasie języka źródeł historycznych dla ich interpretacji; krytyka zewnętrzna i wewnętrzna wybranych źródeł 
historycznych, literackich i innych wykorzystywanych w badaniach nad historią i kulturą Żydów; zasady gromadzenia 
i selekcji źródeł do badania dziejów i kultury Żydów; instytucje kultury i ochrony dziedzictwa zajmujące się 
zabezpieczaniem i udostępnianiem świadectw źródłowych dotyczących historii i kultury Żydów; specjalistyczna 
terminologia dotycząca źródeł do dziejów i kultury Żydów; specjalistyczne pomoce warsztatowe do badań nad dziejami 
i kulturą Żydów; rola i sposób wykorzystywania nauk wspierających judaistykę w procesie interpretacji źródła. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium. 

Węzłowe problemy 
historii i kultury 
żydowskiej 

 30  30     60 8 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W07, 
K_W10; K_W11, 
K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U10, 
K_K01, K_K04 

Historia, Literaturo-
znawstwo, Nauki 
o kulturze i religii. 
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Treści programowe  

Najważniejsze zagadnienia i procesy z zakresu dziejów, kultury i religijności Żydów na ziemiach polskich, na Bliskim 
Wschodzie i w diasporze; uwarunkowania i złożone zależności między tymi zjawiskami i procesami; metodologia i stan 
badań nad historią i kulturą Żydów; zróżnicowanie, cechy i proces rozwoju wybranych nurtów badawczych w XIX–XXI w. 
oraz zależności między stanem badań, refleksją metodologiczną i kształtem koncepcji naukowych judaistyki; 
uwarunkowania (społeczne, polityczne, kulturowe, światopoglądowe, etniczne, geograficzne i in.) postaw badaczy 
dziejów i kultury Żydów oraz przebieg i tło najważniejszych dyskusji historiograficznych; rozpoznawanie i krytyka 
jednowymiarowych i uproszczonych ujęć historiograficznych oraz stereotypów i uprzedzeń dotyczących Żydów; wpływ 
uwarunkowań historycznych i kulturowych na świadomość i tożsamość historycznych i współczesnych społeczności 
żydowskich oraz na stosunek innych grup do Żydów; powiązania między wydarzeniami i procesami zachodzącymi 
w różnych częściach diaspory; specjalistyczna terminologia dotyczącą dziejów i kultury Żydów; znaczenie 
upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Żydów we współczesnych społeczeństwach oraz rola badacza w tym 
zakresie w odpowiedzi na potrzeby otoczenia społecznego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium. 

Specjalistyczne 
zajęcia judaistyczne 
z oferty WH  

x x  x     90 10 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W06, 
K_W07, K_U04*, 
K_U05*, K_U06*, 
K_U10, K_K01 
 
*Nie dotyczy 
wykładów 

Literaturoznawstw
o, Nauki o kulturze 
i religii. 

Treści programowe  

Wybrana epoka historyczna lub problematyka badawcza z zakresu historii i kultury Żydów; źródła właściwe do badania 
danej epoki historycznej lub problematyki badawczej z zakresu historii i kultury Żydów; związek judaistyki z innymi 
naukami wspierającymi jej badania; specjalistyczna terminologia dotycząca wybranej epoki historycznej lub problematyki 
badawczej z zakresu historii i kultury Żydów; samodzielna interpretacja źródeł i opracowań naukowych w celu weryfikacji 
dotychczasowego dorobku naukowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 
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Zajęcia 
ogólnouniwersyteck
ie do wyboru przez 
studenta z dziedziny 
nauk społecznych 

        Co naj-
mniej 60 

6   

Treści programowe  

Zajęcia mają na celu rozszerzenie wiedzy ogólnej studenta z zakresu dyscyplin naukowych innych niż historia i kultura 
Żydów bądź też o zajęcia z zakresu nauk historycznych, które nie są prowadzone w IH UW. Szczegółowe treści zależą 
od decyzji jednostki prowadzącej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Warsztaty 
zawodowe - 
archiwistyka 

   30     30 4 K_W04, K_W10, 
K_W11, K_W12, 
K_W13, K_W14, 
K_U09, K_U10, 
K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, 
K_K05 

Historia 

Treści programowe  

Uwarunkowania (społeczne, polityczne, kulturowe, światopoglądowe, etniczne, geograficzne i in.) własnej postawy 
badawczej studenta oraz postaw innych badaczy; wpływ uwarunkowań historycznych i kulturowych na stosunek 
współczesnych społeczeństw do mniejszości, ze szczególnym uwzględnieniem Żydów, a także odpowiedzialność 
zawodowa badacza historii i kultury Żydów za zwalczanie stereotypów i uprzedzeń w stosunku do mniejszości; 
praktyczne aspekty metodologii badań judaistycznych oraz specyfiki warsztatu badacza dziejów i kultury Żydów; 
określanie i uzasadnianie własnego stanowiska metodologicznego przy rozwiązywaniu problemów z zakresu badań nad 
dziejami i kulturą Żydów; instytucje kultury i nauki zajmujące się ochroną dziedzictwa i upowszechnianiem wiedzy 
o dziejach i kulturze Żydów; możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu badań nad historią i kulturą Żydów 
w realizacji projektów społecznych, kulturalnych i innych w otoczeniu społecznym; zasady planowania i organizowanie 
pracy w zespole; metody upowszechniania wiedzy z zakresu historii i kultury Żydów; znaczenie wiedzy historycznej, 
literaturoznawczej i kulturoznawczej w rozpoznawaniu zjawisk i procesów dotyczących społeczności żydowskich i ich 
współżycia z innymi grupami oraz jej roli w rozwiązywaniu powstających na tym tle problemów i napięć; formy działań na 
rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego Żydów i innych grup społecznych, w tym różnych mniejszości; 
zasady etyki zawodowej badacza. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze pierwszym): 30 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze drugim): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): co najmniej 210 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): co najmniej 240 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 780. 
 

Informacje dodatkowe: 

Studenci, którzy nie ukończyli judaistycznych studiów I stopnia, zobowiązani są do zaliczenia zajęć uzupełniających z programu studiów na 

kierunku Historia i kultura Żydów I stopnia w wymiarze: 

● Wprowadzenie do studiów żydowskich – ćwiczenia, 30h, 4 ECTS. 

● Wykład z wybranej epoki dziejów Żydów (do wyboru: Etniczność i religie: od etnogenezy Izraela do powstania Machabeuszy, 

Etniczność i religie: Żydzi w epoce hellenistycznej i rzymskiej, Żydzi polscy w okresie średniowiecza i nowożytności, Żydzi pod 

zaborami, Ku nowoczesności. Żydzi w czasie I wojny światowej i w dwudziestoleciu międzywojennym, Zagłada Żydów – 

wprowadzenie do problematyki) – 30h, co najmniej 2 ECTS. 

● Ćwiczenia z wybranej epoki dziejów Żydów (do wyboru: Hebrajczycy, Judejczycy, Żydzi; Społeczności żydowskie w okresie 

średniowiecza i nowożytności; Żydzi pod zaborami - źródła i ich interpretacje; Żydzi w dwudziestoleciu międzywojennym; Zagłada 

Żydów) – 30h, 4 ECTS. 

● Egzamin z wybranej epoki historii Żydów (do wyboru: Węzłowe problemy historii Żydów w średniowieczu i nowożytności, Węzłowe 

problemy historii Żydów pod zaborami, Węzłowe problemy dziejów Żydów w okresie międzywojennym, Węzłowe problemy historii 

Zagłady Żydów), 5 ECTS. 

Łączna liczba ECTS za przedmioty uzupełniające: co najmniej 15. 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, 
do których 
odnosi się 
przedmiot W

y
k

ła
d
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je
k

t 
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n
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Seminarium  

  60      60 8 K_W01 lub K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W09, 
K_W10, K_W13, 
K_W14, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U07, K_U09, 
K_U10, K_K01, K_K02, 
K_K06 

Historia, 
literaturo-
znawstwo, 
Nauki 
o kulturze 
i religii. 

Treści programowe  

Wybrane aspekty danej epoki dziejów Żydów i ich kultury na ziemiach polskich, na Bliskim Wschodzie lub w diasporze; 
uwarunkowania wybranych zjawisk i procesów historycznych; źródła właściwe dla danej epoki i problematyki związanej 
z historią i kulturą Żydów i ich krytyka; specyfika metodologiczna badań nad historią i kulturą Żydów i ich związków 
z innymi naukami wspierającymi te badania; główne nurty historiografii odnoszące się do danej epoki historycznej 
i problematyki badawczej związanej z dziejami i kulturą Żydów; planowanie kwerendy bibliograficznej i źródłowej przy 
wykorzystaniu różnorodnych zaawansowanych narzędzi; kwerenda źródłowa, w tym w instytucjach ochrony dziedzictwa 
historycznego; krytyczna ocena dorobku naukowego i aktualnego stanu badań nad wybranym zagadnieniem 
badawczym; specjalistyczna terminologia stosowana w badaniach nad dziejami i kulturą Żydów; formułowanie złożonych 
problemów badawczych; dobór i zastosowanie specjalistycznych pomocy warsztatowych właściwych dla badań nad 
wybranymi zagadnieniami z historii i kultury Żydów oraz narzędzi nauk wspierających judaistykę; konstruowanie złożonej 
wypowiedzi pisemnej o charakterze naukowym; prezentacja wyników własnych badań studentów w wypowiedzi ustnej 
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i pisemnej; dyskusja o charakterze naukowym na ich temat; praca w zespole o strukturze zbliżonej do struktury zespołu 
badawczego i organizowanie pracy zespołu; rozpoznawanie uwarunkowań własnej postawy badawczej studenta oraz 
postaw innych badaczy ze swojej dyscypliny; znaczenie pracy badawczej historyka dziejów i kultury Żydów dla otoczenia 
społecznego; zasady etyczne obowiązujące w pracy badawczej, w tym zasady ochrony własności intelektualnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, prezentacja. 

Specjalistyczne 
zajęcia judaistyczne 
z oferty WH  

x x  x     Co naj-
mniej 120 

14 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W06, 
K_W07, K_U04*, 
K_U05*, K_U06*, 
K_U10, K_K01 
 
*Nie dotyczy wykładów 

Literaturozna
wstwo, Nauki 
o kulturze 
i religii 

Treści programowe  

Wybrana epoka historyczna lub problematyka badawcza z zakresu historii i kultury Żydów; źródła właściwe do badania 
danej epoki historycznej lub problematyki badawczej z zakresu historii i kultury Żydów; związek judaistyki z innymi 
naukami wspierającymi jej badania; specjalistyczna terminologia dotycząca wybranej epoki historycznej lub problematyki 
badawczej z zakresu historii i kultury Żydów; samodzielna interpretacja źródeł i opracowań naukowych w celu weryfikacji 
dotychczasowego dorobku naukowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem. 

Węzłowe problemy 
historii i kultury 
żydowskiej 

30 30  30     90 12 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W07, 
K_W10; K_W11, 
K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U10, K_K01, K_K04 

Historia, 
literaturo-
znawstwo, 
Nauki 
o kulturze 
i religii. 

Treści programowe  

Najważniejsze zagadnienia i procesy z zakresu dziejów, kultury i religijności Żydów na ziemiach polskich, na Bliskim 
Wschodzie i w diasporze; uwarunkowania i złożone zależności między tymi zjawiskami i procesami; metodologia i stan 
badań nad historią i kulturą Żydów; zróżnicowanie, cechy i proces rozwoju wybranych nurtów badawczych w XIX-XXI w. 
oraz zależności między stanem badań, refleksją metodologiczną i kształtem koncepcji naukowych judaistyki; 
uwarunkowania (społeczne, polityczne, kulturowe, światopoglądowe, etniczne, geograficzne i in.) postaw badaczy 
dziejów i kultury Żydów oraz przebieg i tło najważniejszych dyskusji historiograficznych; rozpoznawanie i krytyka 
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jednowymiarowych i uproszczonych ujęć historiograficznych oraz stereotypów i uprzedzeń dotyczących Żydów; wpływ 
uwarunkowań historycznych i kulturowych na świadomość i tożsamość historycznych i współczesnych społeczności 
żydowskich oraz na stosunek innych grup do Żydów; powiązania między wydarzeniami i procesami zachodzącymi 
w różnych częściach diaspory; specjalistyczna terminologia dotyczącą dziejów i kultury Żydów; znaczenie 
upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Żydów we współczesnych społeczeństwach oraz rola badacza w tym 
zakresie w odpowiedzi na potrzeby otoczenia społecznego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła aktywności, kolokwium. 

Warsztat zawodowy 
badacza dziejów 
i kultury Żydów 

 60  30     90 12 K_W04, K_W10, 
K_W11, K_W12, 
K_W13, K_W14, 
K_U09, K_U10, K_K01, 
K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05 

Historia, 
literaturo-
znawstwo, 
Nauki 
o kulturze 
i religii 

Treści programowe  

Uwarunkowania (społeczne, polityczne, kulturowe, światopoglądowe, etniczne, geograficzne i in.) własnej postawy 
badawczej studenta oraz postaw innych badaczy; wpływ uwarunkowań historycznych i kulturowych na stosunek 
współczesnych społeczeństw do mniejszości, ze szczególnym uwzględnieniem Żydów, a także odpowiedzialność 
zawodowa badacza historii i kultury Żydów za zwalczanie stereotypów i uprzedzeń w stosunku do mniejszości; 
praktyczne aspekty metodologii badań judaistycznych oraz specyfiki warsztatu badacza dziejów i kultury Żydów; 
określanie i uzasadnianie własnego stanowiska metodologicznego przy rozwiązywaniu problemów z zakresu badań nad 
dziejami i kulturą Żydów; instytucje kultury i nauki zajmujące się ochroną dziedzictwa i upowszechnianiem wiedzy 
o dziejach i kulturze Żydów; możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu badań nad historią i kulturą Żydów 
w realizacji projektów społecznych, kulturalnych i innych w otoczeniu społecznym; zasady planowania i organizowanie 
pracy w zespole; metody upowszechniania wiedzy z zakresu historii i kultury Żydów; znaczenie wiedzy historycznej, 
literaturoznawczej i kulturoznawczej w rozpoznawaniu zjawisk i procesów dotyczących społeczności żydowskich i ich 
współżycia z innymi grupami oraz jej roli w rozwiązywaniu powstających na tym tle problemów i napięć; formy działań na 
rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego Żydów i innych grup społecznych, w tym różnych mniejszości; 
zasady etyki zawodowej badacza. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Ocena ciągła, test. 
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Laboratorium pracy 
magisterskiej 
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 14 K_W01 lub K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W13, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U07, 
K_U10, K_K06 

Historia, 
literaturo-
znawstwo, 
Nauki 
o kulturze 
i religii 

Treści programowe  

Praca nad tekstem naukowym poświęconym wybranym aspektom historii i kultury Żydów, w tym m.in. nad strukturą 
tekstu, układem treści, właściwym doborem źródeł pozyskanych w wyniku kwerendy i wykorzystaniem narzędzi nauk 
pomocniczych niezbędnych do przeprowadzenia ich krytyki, oceną ich wiarygodności i przydatności, wyborem 
i wykorzystaniem literatury przedmiotu, zastosowaniem metod badawczych; formułowaniem pytań i hipotez badawczych. 
W przypadku prac magisterskich opartych na przekładzie: dobór metod odpowiednich dla stworzenia poprawnego 
merytorycznie i formalnie przekładu. Przestrzeganie standardów etycznych i zasad ochrony własności intelektualnej 
w przygotowywaniu pracy magisterskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca magisterska zaakceptowana przez promotora. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze trzecim): 30 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze czwartym): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze trzecim): co najmniej 180 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze czwartym): co najmniej 150 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 780 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

nauk humanistycznych Historia 68% 

nauk humanistycznych Literaturoznawstwo 8% 

nauk humanistycznych Nauki o kulturze i religii 12% 

”. 
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Załącznik nr 56 
do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

„Załącznik nr 62 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
 

PROGRAM STUDIÓW 

 
Humanitarian Action  

 

nazwa kierunku studiów Humanitarian Action 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Humanitarian Action 

język wykładowy język angielski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom (nazwa kwalifikacji  
w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 
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liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

60 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

 (ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Nauki prawne 15%  

 Nauki o polityce 
i administracji 

70% Nauki o polityce i administracji 

 Nauki o bezpieczeństwie 15%  

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 

na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 metody badawcze oraz zasady przygotowania projektów badawczych właściwych dla dziedziny 
humanitarnej, a także dla oryginalnych badań z zakresu studiów humanitarnych. 

P7S_WG 

K_W02 zasady, standardy, wartości humanitarne oraz związane z nimi trudności  zastosowania w praktyce. P7S_WG/K 

K_W03 zagrożenia związane z różnego rodzaju katastrofami naturalnymi oraz aktualne tendencje co do sposobu 
reagowania w odpowiedzi na katastrofy. 

P7S_WG/K 

K_W04 zagrożenia i możliwości związane z obecnymi trendami rozwojowymi w sektorze humanitarnym. P7S_WG 

K_W05 różnorodność aktorów i interesariuszy w systemie globalnej pomocy humanitarnej, ich interakcji 
i współzawodnictwa oraz rozumie znaczenie koordynacji między różnymi poziomami w systemie 
humanitarnym 

P7S_WG/K 

K_W06 wpływ różnorodnych interwencji pomocy humanitarnej na potrzeby i prawa ludności dotkniętej kryzysem 
oraz interesy istotnych podmiotów w określonym kontekście regionalnym. 

P7S_WG/K 

K_W07 procesy operacyjne, zmiany w politycznych, wojskowych, gospodarczych i społecznych strukturach oraz 
instytucjach w wymiarze międzynarodowym, pojęcia z zakresu teorii i praktyki podejmowania decyzji 
politycznych i gospodarczych w tych podmiotach, na poziomie państw narodowych oraz w skali 
międzynarodowej. 

P7S_WG 

K_W08 środowisko społeczne, prawne i bezpieczeństwo w sytuacjach konfliktowych oraz mechanizmy ochrony 
ludności cywilnej i zapobiegania łamaniu praw człowieka. 

P7S_WG/K 

K_W09 strukturę dawców, mechanizmy finansowania w sektorze humanitarnym oraz prawne i administracyjne 
regulacje obowiązujące w sektorze w tym podstawy ochrony własności intelektualnej. 

P7S_WG/K 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Stosować metodologię nauk społecznych oraz metody naukowe i potrafi uzasadnić ich użycie 
w oryginalnym projekcie badawczym z zakresu studiów humanitarnych, co obejmuje m.in. krytyczną 
analizę danych oraz zdolność formułowania własnych opinii 

P7S_UW 

K_U02  Formułować odpowiednie rekomendacje co do udzielania pomocy humanitarnej w danym kryzysie, 
w oparciu o zasady i wartości humanitarne, przy uwzględnieniu uwarunkowań prawnych, politycznych 
i kulturowych. 

P7S_UW/U 

K_U03 

 
Konceptualizować, interpretować oraz krytycznie analizować złożone kryzysy i interwencje humanitarne 
w oparciu o różnorodne źródła oraz tworzyć nową wiedzę w celu rozwiązania złożonych problemów 
humanitarnych. 

P7S_UW 

K_U04 Uwzględniać interesy różnych beneficjentów i interesariuszy oraz brać pod uwagę różnorodność 
kulturową i konieczność współpracy w ramach zróżnicowanego środowiska. 

P7S_UK 

K_U05 Rozwiązywać problemy, łącząc interdyscyplinarną wiedzę i zrozumienie w zakresie potrzeb i możliwości 
ludności dotkniętej kryzysem w określonym kontekście regionalnym, w celu wypracowania właściwych 
rozwiązań dla skutecznego reagowania kryzysowego. 

P7S_UW 

K_U06 Interpretować i krytycznie analizować dane, informacje i doświadczenia w zakresie określonego 
regionalnego kryzysu humanitarnego i interwencji w celu wypracowania zrozumienia kontekstu 
geograficznego, lokalnej społeczności, perspektyw, problemów i możliwych rozwiązań. 

P7S_UW 

K_U07 Formułować argumenty, przy zastosowaniu różnorodnych podejść i perspektyw teoretycznych, a także 
formułować spójne wnioski oraz syntetycznie je podsumować, przy użyciu specjalistycznego dla studiów 
humanitarnych oraz dziedzin pokrewnych języka, w celu komunikacji ze specjalistami z tej dziedziny oraz 
szerszym kręgiem odbiorców, a także stosować poznane metody, techniki, narzędzia badawcze (w tym 
zaawansowane techniki i narzędzia informacyjno-komunikacyjne) w celu analizy wybranych problemów 
badawczych. 

P7S_UW/K 

K_U08 Przeanalizować problem badawczy oraz samodzielnie lub w zespole zaplanować, przeprowadzić 
i ukończyć projekt badawczy przy krytycznej analizie źródeł. 
Angażować partnerów i członków zespołu na różnych poziomach procesu podejmowania decyzji, 
przyczyniać się do budowania zespołu, zrównoważonego podziału pracy, tworzenia dobrej atmosfery 
i spójności w projektach grupowych w celu osiągnięcia wspólnego celu. 

P7S_UU/UO 

K_U09 Uczyć się samodzielnie w oparciu o doświadczenie zawodowe oraz wspierać inne osoby w takich 
działaniach, identyfikować możliwości przezwyciężenia dylematów humanitarnych. 

P7S_UU 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Umiejscowienia własnych wyników badań w szerszym kontekście pomocy humanitarnej. P7S_KK 

K_K02 Wskazywania nowych metod pracy na rzecz zwiększenia wydajności, efektywności i odpowiedzialności 
interesariuszy w złożonych i nieprzewidywalnych warunkach humanitarnych. 

P7S_KK/R 

K_K03 Inicjowania działań na rzecz danych społeczności; organizowania akcji pomocy humanitarnej, 
przedsięwzięcia działań na rzecz zebrania odpowiednich funduszy w celu realizacji akcji humanitarnej, 
inspirowania lokalnej społeczności do angażowania się na rzecz osób poszkodowanych katastrofą 
humanitarną. 

P7S_KO 

K_K04 Stosowania kodeksów etycznych obowiązujących w danych organizacjach humanitarnych, twórczego 
rozwijania zasad pracy pracownika humanitarnego w danych okolicznościach, rozwijania profilu 
pracownika humanitarnego zgodnie z aktualnymi potrzebami. 

P7S_KR 

K_K05 Wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska 
społecznego; inicjowania działania na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy 

P7S_KO 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia 

Efekty z zakresu wiedzy weryfikowane będą w toku studiów za pomocą: 
egzamin pisemny/projekt/ praca dyplomowa/ 
egzamin dyplomowy 

Efekty z zakresu umiejętności weryfikowane będą w toku studiów za pomocą: 
egzamin pisemny/projekt/ praca dyplomowa/ 
egzamin dyplomowy 

Efekty z zakresu kompetencji weryfikowane będą w toku studiów za pomocą: egzamin pisemny/projekt 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Semestr/rok studiów: pierwszy semestr/ pierwszy rok studiów 
(Liczba punktów przypisana do poszczególnych przedmiotów w I semestrze, wynika z ustaleń wewnątrz Konsorcjum NOHA, podjętych 
przez Zarząd Konsorcjum). 

Nazwa przedmiotu lub 
nazwa grupy zajęć 

Formy zajęć  
Razem: 
liczba  

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów 

 

Intensywny Program NOHA 
Intensive Programme NOHA 

wykład, ćwiczenia 60 
(7-dniowy 

intensywny kurs 
7 days intensive 

course) 

5 K_W02, K_W03, K_W09, K_U01, 
K_U02, K_U04, K_U06, K_U07,  , 

K_K01, , K_K02, K_K03 
 

Treści programowe  

Presents a wide range of humanitarian action issues by different specialists from both, the field and academia. The 
course presents main principles of humanitarian action, main actors (donors and beneficiaries), it introduces students 
to main concepts of international law, in particular international humanitarian law and human rights law; it refers to 
current humanitarian crises. In addition the structure of the Network on Humanitarian Action is presented as well as 
the programme of the whole Joint Master Degree. 

Polityka międzynarodowa i pomoc 
humanitarna 
World Politics and Humanitarian 
Action 

Wykład 30 5 K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W09,  K_K01, K_K02, 

K_K03 
 

Treści programowe  
 

Aim of the course is to offer to the participants a panorama of both geopolitical and institutional elements and factors 
which defines the structure and dynamics of todays International Relations. The course will cover political, normative 
and economic problems, including power relations which form the context for Humanitarian Action. Special emphasis 
will be put upon security problems. 
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Prawny wymiar pomocy 
humanitarnej  
Legal Dimensions of 
Humanitarian Action 

Konwersatorium 60 5 K_W02, K_W04, K_W06, K_W09, 
K_U01, K_U02, K_U03,  K_U06, 
K_U07, K_K01, K_K02, K_K03, 

K_K04 

Treści programowe  
 

The overall objective of the module is to introduce the students to key legal instruments, principles and underlying 
concepts of International Law relating to humanitarian action and to enable them to apply this knowledge to practical 
cases. Special attention will be brought to International Human Rights Law and International Humanitarian Law. 

Zdrowie publiczne w kontekście 
działań humanitarnych  
Public Health in the Humanitarian 
Action Context 

Konwersatorium 30 5 K_W03, K_W09, K_U01, K_U02, 
K_U04, K_U07, K_K02, K_K03, 

K_K04 

Treści programowe  
 

The overall objective of the module is to provide an insight into necessary public health actions at emergency and 
other humanitarian crisis. Graduates should be able to actively participate in managerial activities and support field 
work onsite. The module will deliver necessary knowledge on medical, social and psychological aspects of needs 
assessment. Moreover, it equips students with a “tool box” of practical solutions useful when a crisis requires prompt 
actions. 

Zarządzanie pomocą humanitarną 
Management in Humanitarian 
Action 

Konwersatorium 30 5 K_W02, K_W03, K_W09, K_U01, 
K_U02, K_U04, K_U06, K_U07 , 

K_K01, K_K02, K_K05 
 

Treści programowe  
 

This module aims at providing participants with general knowledge about management of organizations and processes 
with special focus on managerial techniques and methods applicable to humanitarian action. It also offers insight to 
main differences in managing various types of organizations, including public sector, private sector and charities. 
Another important aspect of this course is focus on managerial innovations that might be particularly useful in day-to-
day activities of humanitarian aid organisations. 

Antropologia i wymiar 
międzykulturowy pomocy 
humanitarnej 
Anthropology and Intercultural 
Aspects of Humanitarian Action 

Konwersatorium 30 5 K_W02, K_W03, K_W06, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, 

K_K01, K_K02 
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Treści programowe  
 

The course offers an introduction to Social and Cultural Anthropology, outlining the discipline’s key methods and 
central problems. It explores the relevance of anthropological perspectives and findings to international humanitarian 
action. It emphasizes the significance of cultural difference and social practice in areas of high relevance to 
humanitarian action, such as gender, human rights, development, migration and border control. The course also 
introduces theoretical and critical reflection on the logic and workings of humanitarianism. 

Liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 ECTS 
 

Semestr/rok studiów: drugi semestr/ pierwszy rok studiów 
Program realizowany dla studentów przyjezdnych z uczelni partnerskich: "Konflikty zbrojne a pomoc humanitarna". Zajęcia w języku angielskim 
Programme for the students incoming from other NOHA universities: Armed Conflicts and Humanitarian Action. 

 
 

Nazwa przedmiotu lub 
nazwa grupy zajęć 

Formy zajęć  
Razem: 
liczba  

godzin zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów 

 

Współczesne konflikty zbrojne 
i operacje stabilnościowe 
Contemporary Armed Conflicts 
and Stability Operations 

konwersatorium 30 4 K_W02, K_W03, K_W07, K_U02, 
K_U04, K_U05, K_U06, K_U07,  

K_K01, K_K02, K_K03 
 

Treści programowe  

The aim of this course is to offer the students possibility to learn and understand the specificity and main characteristics 

of contemporary armed conflicts, as well as peace and stability operations conducted in relation to them. During the 

course main theories concerning the sources for military conflicts, their geographical distribution and factors decisive 

for conflicts’ characteristics will be discussed. It will be matched with the presentation of main categories and aspects 

of peace and stability operations, including  the  knowledge about their main organisational and technical aspects (i.e. 
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models of force generation, institutional framework, command & control mechanisms, financing etc.).  The course will 

familiarize also with the main evolutionary trends in contemporary armed conflicts, like the Revolution in Military Affairs 

and its implications, privatisation of violence (incl. growth in private security/military services), as well as in peace and 

stability operations  (incl. multinationalisation, issue of the place of coercive elements in peace and stability missions, 

development of counterinsurgency strategies, growing significance of military assistance to host countries). The role 

and impact of the media on conflicts’ and interventions’ conduct and forms will also be discussed and the effort to 

formulate some predictions concerning future development of armed conflicts and interventions will be taken.  

 

Kryminalistyka w pomocy 
humanitarnej- ćwiczenia 
symulacyjne 
Forensics in Humanitarian Action- 
Simulation exercise 

ćwiczenia 30 1 K_W03, K_W09, K_U02, K_U07, 
K_K01, K_K02 

Treści programowe  

The course provides students the theoretical framework and practical  knowledge of the forensic and investigative 

sciences that can be applied in a diverse range of scenarios regularly experienced in the field work of humanitarian 

agencies, aid institutions and NGOs. The first three modules offer the students an exhaustive knowledge on several 

forensic disciplines used for the purpose of human identification. That includes – among others - fingerprinting analysis, 

footmark impression analysis, a wide range of biometric identification techniques, forensic documents analysis, 

forensic linguistics, forensic dentistry, anthropology, archaeology and medicine. In each case, the students will be 

provided both with the theoretical knowledge and practical exercises enabling them to test their skills in the controlled 

environment. The theoretical and exercise modules described above will focus mostly on their potential application in 

two areas of humanitarian action work: human identification for the purpose of migration-related issues and forensic 

science applications for the cases of genocide crimes, terrorism and natural disasters. The final two modules of the 

course are designed to test the students’ knowledge and skills in a set of simulated, real-time exercises. The 

participants work in a highly realistic mock-scene environment, using the real equipment and documentation. 
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Ochrona ludności cywilnej 
podczas konfliktów zbrojnych 
Protection of civilians in armed 
conflicts 

konwersatorium 30 4 K_W02, K_W03, K_W08, K_W09, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, K_K01, , 

K_K02, K_K03 

Treści programowe  

The aim of this course is that students learn and understand the concept of protection of civilians in armed conflicts, 

and the dilemmas involved, from legal and practical perspectives. It provides the students with tools to analyse and 

evaluate the protection needs of civilians with special emphasis on women, children, refugees and IDPs. Specific case 

studies are discussed extensively. 

Zapobieganie łamaniu praw 
człowieka 
Prevention of human rights 
atrocities 

konwersatorium 30 4 K_W02, K_W03, K_W08, K_W09, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U07, K_K01, K_K02 

Treści programowe  

Students analyze historical and contemporary examples of international crimes. They study models of committing 

genocide and analyze their stages in comparative perspective. The purpose is to identify internal and international 

actors who can contribute to structural and operational prevention as well as instruments, which can be used in this 

area. The course presents the role of states, international organizations and individuals in prevention of mass 

atrocities. It identifies measures which can be undertaken  before, during and after the armed conflict to prevent mass 

atrocities. 

Pojednanie w społeczeństwach 
pokonfliktowych 
Reconciliation in a post-conflict 
society 

konwersatorium 30 4 K_W02, K_W03, K_W08, K_W09, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, 

K_U06, K_U07, , K_K01, , K_K02, 
K_K04 

Treści programowe  

The overall objective of the course is to introduce students to the concept of reconciliation, justice. Students will learn 

about definitions of international crimes, criminal jurisdiction, international tribunals and alternative tools facilitating 

reconciliation. They will learn how to apply legal sources to facts and they will discuss in what way law can support 

reconciliation and why e.g. UN attaches such a great importance to prosecution of international crimes. 
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Metodologia i metody badawcze 
w studiach humanitarnych 
Methodology and Research 
Methods in Humanitarian Studies 

ćwiczenia 30 5 K_U01, K_U07, 

Treści programowe  

The objective of the course is to introduce students to research methods of social science applicable in both academic 

study of humanitarian action and the practice thereof. Skills and knowledge obtained during this course should in 

particular be useful in designing and conducting evaluation studies of humanitarian intervention, completing need 

assessments in the field, analysing policy objectives, and collaborating with specialised research agencies. As 

designing and conducting empirical research requires both knowledge and skill, the main principle of the course is to 

combine theoretical discussion of research methodology with practical training involving both fieldwork and data 

analysis. To that end students will be asked to participate in research exercises and conduct a research project of their 

own. 

Konflikty i kryzysy w Europie 
Wschodniej 
Conflicts and crises in Eastern 
Europe 

konwersatorium 30 3 K_W02, K_W03, K_W07, K_U02, 
K_U04, K_U06, K_U07, K_K01, 

K_K02 

Treści programowe  

The main objective of the module is to present the complexity of the main challenges to the regional security of Eastern 

Europe. The region’s contemporary dynamics are analysed from the historic, socio-political, cultural and geopolitical 

perspectives. Recently solved (e.g. Bosnia and Herzegovina, Kosovo) as well as still frozen conflicts (e.g. Transnistria, 

Gorny Karabakh) are in focus of the module. The prospects for regional stability are evaluated with account of the 

existing tinderboxes (e.g). The aim of the module is to acquire knowledge and improve skills for regional expertise – 

crucial for organising humanitarian action in Eastern Europe. 

Zaawansowane zarządzanie w 
działaniach humanitarnych 

Advanced Management in 
Humanitarian Action 

 

konwersatorium 30 5 K_W02, K_W07, K_W09, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U07, K_K01, 

K_K05 
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Treści programowe  

The overall objective of the module is to introduce the students to key concepts/procedures of management in 

humanitarian actions, i.e. project cycle management, clusters of humanitarian action with focus on food security, 

shelter and non-food items, and logistics. Students will get practical knowledge about fundraising (individual and 

corporate) as well as new forms of assistance to beneficiaries like e.g. cash assistance. The whole course aims to 

prepare students to fully develop and implement the humanitarian project in the field. 

    Liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 ECTS 

 
Studenci, dla których UW jest jednostką macierzystą, wybierają na drugi semestr ścieżkę (specjalność) oferowaną przez jedną z uczelni 
partnerskich NOHA.  
Students whose home university is UW choose path (specialty) offered by one of the NOHA partner universities for the second semester. 
 
 

Lp. 
No. 

Nazwa modułu i uczelni 
Course name and University 

ECTS 

1 
Legal and Geopolitical Approach of Humanitarian  
 
Action Aix-Marseille Université, France 

30 

2 
Humanitarian Analysis and Intervention Design  
 
    University of Groningen, Netherlands 

30 

3 
Law and Leadership in Humanitarian Action  
 
  Ruhr-Universität Bochum, Germany 

30 

4 
Protection in Humanitarian Action  
 
Universidad de Deusto, Spain 

30 

5 
Forced Migration and Human Security 
 

30 
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L'Università ta Malta (UM), Malta 

6 
Societies in Transition 
 
University College Dublin, Ireland 

30 

7 
Conflict, Peace-building and Religion  
 
Uppsala Universitet, Sweden 

30 

 

 

Semestr/rok studiów: trzeci semestr/ drugi rok studiów 
Studenci wybierają jedną ze specjalizacji regionalnych oferowanych przez uczelnie partnerskie NOHA (w państwach trzecich) lub 
odbywają staż zawodowy oraz realizują moduł Career Development. 
Students choose one of the regional specializations offered by NOHA partner universities (in third countries) or they do the work 
placement and implement the module Career Development. 

 
Liczba punktów przypisana do poszczególnych przedmiotów w III semestrze przy realizacji ścieżki modułu Career Development, 
wynika z ustaleń wewnątrz Konsorcjum NOHA, podjętych przez Zarząd Konsorcjum. 

Nazwa przedmiotu lub 
nazwa grupy zajęć 

Formy zajęć  
Razem: liczba 
godzin zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów 

 

Rozwój kariery 
Career development 
 

e-learning 30 10 K_W02, K_W05, K_W09 K_U04, 
K_U07, K_U09, K_K01, K_K02, 
K_K03,  K_K04 
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Treści programowe  

The Career Development Training Module is designed to give students the opportunity to evaluate and plan their career 

and employment futures, as well as expand their job related skills and knowledge. Throughout the third semester of 

the NOHA program and parallel to the work placement period the Career Development Training Module takes place. 

The module is graded and compulsory for students undertaking a work placement. For others students (not doing a 

work placement) the module is at their disposal. The Career Development Training Module includes different resources 

to help students think about what type of employment and career they wish for in the humanitarian eco system so that 

they can navigate their career in the long term. Students will learn about their personal and transferable skills, reflect 

on their learning, plan, draft, and refine their CV and prepare for job applications and interviews, review their work 

placement plans, explore career opportunities and create a Career Development Action Plan.  

Learning and career development are a lifelong process. By assessing their personal and transferable skills and 
desires for the future, students will be able to identify particular skills and knowledge that they already process exploit 
these and simultaneously explore and develop new ones which will maximize their individual potential. Self-reflection, 
building a portfolio and planning actions are key building blocks of career development. Students will be linked with a 
career module supervisor at each of their home universities; with close guidance and structured tasks students will 
develop a personalized Career Development Plan in which, following completion of the MA, will serve the students as 
they embark upon searching for work and continued personal growth. 

Praktyki zawodowe 
Work placement 

Projekt 600 

 

20 K_W02, K_W05, K_W09 K_U04, 
K_U08, K_U09 K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04 
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Treści programowe  

The internship forms an important link between study and the job market. Students are familiarized with principles of 

professional work, they learn principles of professional conduct, organization of different actors, vulnerabilities of 

beneficiaries. They learn to work in multicultural environment. They prepare different projects, presentations, they take 

part in fundraising and reporting;  

A detailed regulation on internships is contained in the so-called Course Manual, prepared annually by the NOHA 

Study Secretariat and made available to students through the Blackboard platform or its equivalent operated by 

Rijksuniversiteit Groningen. 

 

Liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 ECTS 
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Semestr/rok studiów: czwarty semestr/ drugi rok studiów 
Liczba punktów przypisana do seminarium magisterskiego w IV semestrze, wynika z ustaleń wewnątrz Konsorcjum NOHA, podjętych 
przez Zarząd Konsorcjum. 

 

Nazwa przedmiotu lub 
nazwa grupy zajęć 

Formy zajęć 

Razem: liczba  

godzin zajęć 

Razem: 

punkty ECTS 

Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów 

 

Seminarium magisterskie 
Master seminar 

Seminarium  30 30 K_W02, K_W03, K_W09, K_U01, 
K_U02, K_U04, K_U06, K_U07, 
K_U08, , K_K01, K_K02, K_K03 

Treści programowe  

The Master Thesis Project is a scholarly written report that substantiates a specific point of view as a result of original 

research carried out by a student on an agreed issue that falls within the humanitarian action study programme. The 

Master Thesis Project can be derived from the experience developed by the student during the Work Placement. The 

thesis must be written under the guidance of a first supervisor. In general, the objective of the NOHA Master Thesis is 

to show that students are able to put the knowledge, skills and competences acquired in the NOHA programme into 

practice. As the final element in the master’s degree, the thesis gives the student an opportunity to demonstrate 

acquired expertise in the chosen research area. 

Liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 ECTS”. 
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Załącznik nr 57 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 67 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

informatyka i ekonometria 

nazwa kierunku studiów informatyka i ekonometria 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Informatics and Econometrics 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4  

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 
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liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

84 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

6 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 
społecznych 

ekonomia i finanse 65% ekonomia i finanse 

Dziedzina nauk ścisłych 
i przyrodniczych 

matematyka 15%  

Dziedzina nauk ścisłych 
i przyrodniczych 

informatyka 20%  

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie pogłębione teorie mikro i makroekonomii, finansów, ubezpieczeń, matematyki, statystyki, 
ekonometrii, informatyki i programowania, a także i ich zastosowania w modelowaniu procesów społecznych 
i ekonomicznych. Zna tendencje rozwojowe w dyscyplinie ekonomii i finansów. 

P7S_WG  
P7S_WK 

K_W02 Zna i rozumie zaawansowane metody ilościowe stosowane przez analityków danych ekonomicznych 
i finansowych, w tym metody statystyczne, ekonometryczne, aktuarialne, obliczeniowe i informatyczne 
stosowane w analizie problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych. 

P7S_WG  
P7S_WK 

K_W03 Zna i rozumie pogłębione metody badawcze z wykorzystaniem wybranych narzędzi informatycznych, w tym 
języków programowania oraz narzędzi analitycznych z grupy STATA, SAS, R, Matlab, Eviews i Maxima. 

P7S_WG  
P7S_WK 

K_W04 Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego stosowanego przez 
analityka danych w odniesieniu zarówno do źródeł wiedzy, jak również do źródeł danych i narzędzi 
informatycznych. 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi łączyć zaawansowaną wiedzę teoretyczną z kompleksowym podejściem do przetwarzania i analizy 
danych, z uwzględnieniem metodologii przetwarzania dużych zbiorów danych („big data”) oraz analizy danych 
z nieokreśloną strukturą („data mining”, „text mining”). Potrafi dobierać i stosować metody i narzędzia z zakresu 
technologii informacyjno- komunikacyjnych. 

P7S_UW 

K_U02 Potrafi wykonywać złożone analizy statystyczne, ekonometryczne, symulacyjne, prognozować szeregi 
czasowe, stosować metody analizy danych ilościowych i jakościowych, w tym analizę czynnikową, 
dyskryminacyjną, skupień i analizę wielowymiarową, a także tworzyć raporty i prezentacje wyników, w tym 
również w języku angielskim. 

P7S_UK  
P7S_UO 
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K_U03 Potrafi rozwiązywać zadania o pogłębionym stopniu trudności z wykorzystaniem także własnych metod 
i narzędzi analitycznych tworzonych w wybranych językach programowania (C, C++, R, Python, SQL, VBA 
i 4GL) w celu pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i analizowania baz danych w oparciu o nowoczesne 
systemy baz danych. Potrafi planować i realizować własne uczenie się przez całe życie. 

P7S_UU 

K_U04 Potrafi prowadzić debaty, krytycznie odnosić się do wyników własnych badań i zestawiać je z badaniami 
naukowymi w ekonomii i finansach. Potrafi planować i organizować pracę własną oraz w zespole, szczególnie 
o charakterze interdyscyplinarnym. Potrafi kierować pracą zespołów analitycznych. 

P7S_UK  
P7S_UO 

K_U05 Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ z użyciem terminologii specjalistycznej potrzebnej 
do pracy i prowadzenia badań w dziedzinie ekonomii i finansów. 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Jest gotów do uznania wszechstronnych korzyści płynących z posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie 
kompleksowego zarządzania danymi w przedsiębiorstwach, instytucjach badawczych i finansowych, bankach, 
firmach i innych podmiotach oraz jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i do jej poszerzania. 

P7S_KK  
P7S_KO 

K_K02 Jest gotów do aktywnego uczestniczenia w pracach zespołów analitycznych oraz do wypełniania zobowiązań 
społecznych, realizowania złożonych projektów, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, a także do 
indywidualnej i zespołowej pracy twórczej. 

P7S_KO 

K_K03 Jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych, realizacji podjętych zobowiązań, a także 
rozwijania i upowszechniania zdobytych kompetencji i wiedzy. 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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d
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Język angielski 
w ekonomii i 
finansach 

   30     30 1 K_U02, K_U05, K_K02, 
K_K03 

- 

Treści programowe  

Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią wykorzystywaną w języku angielskim w obszarze ekonomii, finansów 
i biznesu, dać możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, referowania, streszczania i przytaczania opinii w zakresie 
tematów objętych zajęciami. Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata dotyczących spraw finansowych 
i ekonomicznych, czytanie artykułów z prasy anglojęzycznej (The Economist, The Financial Times), śledzenie wykładów i prezentacji 
zamieszczonych w internecie. Materiały pozwalają na utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również 
są źródłem informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się w świecie, jakie tematy są przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, 
itd. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP,PU 

Zaawansowana 
mikroekonomia (lub 
Applied 
Microeconomics) 

60        60 6 K_W01, K_U01, K_U04,  
K_K03 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia oraz modele z dziedziny teorii mikroekonomii. Omówione zostaną również sposoby 
zastosowania modeli do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność 
mikroekonomii do szkicowania mikro-fundamentów dla modeli przewidujących skutki polityk (np.: polityki klimatycznej) oraz 
ekonometrycznych modeli strukturalnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Zaawansowana 
makroekonomia (lub 
Applied 
Macroeconomics) 

60        60 6 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem wykładu jest przedstawienie zaawansowanych teorii makroekonomicznych i wyników weryfikujących je badań empirycznych. 
Po ukończeniu wykładu studenci będą posiadali wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie pozwalającym na 
wyjaśnianie i interpretowanie zjawisk makroekonomicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli i metodologii. Wykład 
stanowi niezbędny element wykształcenia ekonomisty planującego podjęcie studiów doktoranckich. Wykład składa się z trzech części 
poświęconych teoriom wzrostu gospodarczego, ekonomii monetarnej i ekonomii rynku pracy. Jest przeznaczony dla słuchaczy 
studiów II stopnia na kierunku Ekonomia oraz Finanse, Inwestycje i Rachunkowość. Podstawą zaliczenia jest egzamin pisemny. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Programowanie 
narzędzi 
analitycznych 

 30       30 4 K_W01, K_W03, K_U01, 
K_K02 

Informatyka  

Treści programowe  

Zajęcia mają umożliwiać zdobycie szerokich kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz umiejętności 
tworzenia procedur, funkcji i programów do analiz statystycznych i ekonometrycznych. Programowanie narzędzi analitycznych ma 
pozwalać zgłębić znajomość technik analizy i modelowania poznanych na licencjackim etapie studiów. Przedmiot ma wzmocnić 
samodzielność analityczną studentów na innych przedmiotach II etapu studiów. Studenci wykorzystywać będą głównie wiedzę 
z przedmiotów Statystyka Matematyczna i Ekonometria. Zdobyta wiedza i umiejętności mają stanowić podstawę dla przedmiotów ze 
studiów magisterskich na specjalizacji Informatyka i Ekonometria. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test. 
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Obowiązkowe 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 1 (jeden 
z puli: Metody 
aktuarialne 
w ubezpieczeniach 
majątkowych, Metody 
aktuarialne 
w ubezpieczeniach na 
życie, Analiza 
wielowymiarowa, 
Modelowanie rynków 
finansowych, Teoria 
gier, Programowanie 
narzędzi 
analitycznych II, 
Ekonometria 
przestrzenna w R) 

 30       30 4 K_W02, K_W03, K_W04, 
K_U02, K_K01, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionej teorii i metodologii badań w zakresie jednego z obszarów obejmujących 
metody aktuarialne lub modelowanie rynków finansowych lub analizę wielowymiarową lub teorię gier lub programowanie analityczne 
lub ekonometrię przestrzenną. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem - egzamin pisemny, test, projekt. 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 1, 2, 3 (trzy 
z puli: Analiza 
danych 
nieustrukturowanych 
w badaniach 
ekonomicznych, 
Analiza danych 
statystycznych 

 90       90 9 K_W01, K_W03, K_U01, 
K_U03, K_U04, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 
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w SPSS, Analiza 
wyborów 
dyskretnych, Bazy 
danych oraz 
hurtownie danych 
(ścieżka SAS), 
Ekonometryczna 
analiza danych 
(ścieżka SAS), 
Przetwarzanie 
i wizualizacja danych 
(ścieżka SAS), 
Statystyczna analiza 
danych (ścieżka 
SAS), Wykorzystanie 
narzędzi języka VBA 
w ekonomicznej 
analizie danych, 
Probabilistyczne 
i deterministyczne 
modele optymalizacji 
decyzji (ścieżka SAS) 
lub przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru wg aktualnej 
oferty dla kierunku 
lub zajęcia 
z programu Data 
Science and 
Business Analytics 

Treści programowe  

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionych metod analizy danych i zdobycie umiejętności pracy z danymi. Celem 
zajęć w tej grupie jest poznanie wybranej metodologii w jednym z obszarów: statystycznej analizy danych, analizy danych 
nieustrukturyzowanych, analizy wyborów dyskretnych, ekonometrii przestrzennej, ekonometrycznej analizy danych, modeli 
optymalizacji decyzji, ekonomicznej analizy danych, metod eksploracji danych, analizy wielowymiarowej, metodologii przetwarzania 
i wizualizacji danych lub hurtowni i baz danych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 990  
 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a
ję

ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
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odnosi się przedmiot 
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Język angielski 
w ekonomii i 
finansach 

   60     60 2 K_U02, K_U05, K_K02, 
K_K03 

- 

Treści programowe  

Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią wykorzystywaną w języku angielskim w obszarze ekonomii, finansów 
i biznesu, dać możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, referowania, streszczania i przytaczania opinii w zakresie 
tematów objętych zajęciami. Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata dotyczących spraw finansowych 
i ekonomicznych, czytanie artykułów z prasy anglojęzycznej (The Economist, The Financial Times), śledzenie wykładów i prezentacji 
zamieszczonych w internecie. Materiały pozwalają na utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również 
są źródłem informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się w świecie, jakie tematy są przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, 
itd. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, PU 

Zaawansowana 
ekonometria I 

30   15 15    60 5 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_U03, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
matematyka, 
informatyka 

Treści programowe  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z zaawansowanymi technikami ekonometrycznymi, ich własnościami 
i najważniejszymi zastosowaniami. Wykład dotyczy trzech obszarów ekonometrii: modeli estymowanych na szeregach czasowych 
i panelach oraz zastosowań Metody Największej Wiarygodności. Na wykładzie prezentowana jest teoria oraz przykłady empiryczne. 
Ćwiczenia mają zapoznać studenta z zastosowaniami narzędzi ekonometrycznych omawianych na wykładzie. Ćwiczenia obejmują 
rozwiązywanie zadań, zajęcia w laboratorium komputerowym oraz prace nad case studies obejmujących modele estymowane na 
szeregach czasowych, danych panelowych oraz modele dla zmiennych dyskretnych. Wykład przeznaczony jest dla studentów 2 
stopnia studiów ekonomicznych.Na wykładzie wykorzystywana są pojęcia z zakresu algebry liniowej, analizy matematycznej, 
rachunku prawdopodobieństwa, statystyki opisowej i matematycznej oraz podstawowej ekonometrii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, projekt 

Historia (jeden do 
wyboru 1x60h): 
Historia 
gospodarcza, 
Historia myśli 
ekonomicznej, 
Demografia, 
Economic history, 
History of economic 
thought, Demography 

 60       60 6 K_W01, K_W04m K_U04, 
K_K02 

Nauki humanistyczne 

Treści programowe  

W nauczaniu ekonomii podstawowe znaczenie ma zrozumienie ekonomicznego punktu widzenia. Studia nad rozwojem koncepcji 
ekonomicznych od A. Smitha i ekonomii klasycznej do teorii J.M. Keynesa i M. Friedmana dają szczególną sposobność zrozumienia 
tego, przez jakie "okulary" patrzą ekonomiści na procesy społeczno-gospodarcze. Zajęcia będą mieć charakter problemowo-
warsztatowy. Studenci poznają podstawowe pojęcia, koncepcje i teorie wybitnych ekonomistów, a także sposoby analizy 
i interpretacji tekstów, pisania referatów i przygotowywania prezentacji naukowych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, esej 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 3 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U04, K_K01, K_K03 

Informatyka, 
matematyka, ekonomia 
i finanse 

Treści programowe  

Celem seminarium jest poznanie pogłębionych teorii naukowych z wybranych dziedzin (np. ekonomii i finansów), kierunki ich rozwoju 
i najnowsze osiągnięcia badawcze, a także pogłębioną metodologię przeprowadzania badań naukowych, w tym projektowanie 
i programowanie własnych narzędzi. Celem jest przeprowadzenie wysoko wyspecjalizowanej analizy danych, sformułowanie 
i rozwiązanie złożonego i nietypowego problemu ekonomicznego, właściwie dobranie metody ilościowej i innowacyjnego narzędzia 
informatycznego i analitycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

Obowiązkowe 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 2, 3 (dwa 
z puli: Równania 
różniczkowe 
i różnicowe, 
Prognozowanie 
i symulacje, 
Zaawansowana 
analiza szeregów 
czasowych, 
Zaawansowane bazy 
danych, 
Zaawansowane 
programowanie 
komputerowe, 
Modelowanie danych 
panelowych, Analiza 

 60       60 8 K_W02, K_W03, K_W04, 
K_U02, K_K01, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 
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wyborów 
dyskretnych) 

Treści programowe  

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionej teorii i metodologii badań w zakresie jednego z obszarów obejmujących 
równania różniczkowe, prognozowanie i symulacje, analizę szeregów czasowych, zaawansowane programowanie i bazy danych, 
modelowanie danych panelowych, analizę wyborów dyskretnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z wyborem: egzamin pisemny, test, projekt. 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 4, 5 (dwa 
z puli: Ekonometria 
przestrzenna w R, 
Matematyka 
emerytalna, 
Propensity Score 
Matching, 
Zastosowanie metod 
eksploracji danych ( 
Data Mining) 
w badaniach 
ekonomicznych ( 
ścieżka SAS), Analiza 
danych 
nieustrukturyzowany
ch ( ścieżka SAS)  lub 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru wg aktualnej 
oferty dla kierunku 
lub zajęcia 
z programu Data 

 60       60 6 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_U03, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 
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Science and 
Business Analytics 

Treści programowe  

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionych metod analizy danych i zdobycie umiejętności pracy z danymi. Celem 
zajęć w tej grupie jest poznanie wybranej metodologii w jednym z obszarów: statystycznej analizy danych, analizy danych 
nieustrukturyzowanych, analizy wyborów dyskretnych, ekonometrii przestrzennej, ekonometrycznej analizy danych, modeli 
optymalizacji decyzji, ekonomicznej analizy danych, metod eksploracji danych, analizy wielowymiarowej, metodologii przetwarzania 
i wizualizacji danych lub hurtowni i baz danych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, projekt 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 990  
Rok studiów: drugi 
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Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Przedmioty 
ogólnouniwersytecki
e OGUN 

30        30 3   

Treści programowe  
Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki – w tym 
przypadku z dziedziny nauk humanistycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Rozszerzenie 
ekonomii (do wyboru 
1x30 h): Ekonomia 
behawioralna, 
Ekonomia 
eksperymentalna, 
Ekonomia 
instytucjonalna, 
Ekonomia pracy, 
Ekonomia rozwoju) 

 30       30 3 K_W01, K_W04, K_U01, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Ekonomia rynku pracy: Zajęcia są poświęcone analizom funkcjonowania rynku pracy (głównie w Polsce i w krajach UE) w kontekście 
teorii ekonomii z tego zakresu. W trakcie zajęć studenci zapoznają się podstawowymi teoriami, z wybranymi badaniami je 
weryfikującymi oraz z tendencjami obserwowanymi z użyciem dostępnych danych i analiz statystycznych. Zajęcia są prowadzone 
częściowo w postaci wykładu, częściowo obejmują prezentacje studenckie i dyskusje poświęcone wybranym tematom. Poza 
prezentacjami studenci opracowują referaty w dwuosobowych zespołach. 
Ekonomia behawioralna: Celem konwersatorium jest zapoznanie uczestników z szybko rozwijającym się nurtem ekonomii – 
ekonomią behawioralną, której zasadą jest zrozumienie i pokazanie faktycznych nie abstrakcyjnych zachowań i decyzji uczestników 
życia gospodarczego. Problemy, które będą omawiane na zajęciach odnoszą się do prawidłowości poznawania, uczenia się 
i podejmowania decyzji ekonomicznych przez człowieka; kupowania, oszczędzania, gospodarowania zasobami finansowymi. 
Omówione zostaną ograniczenia poznawcze, skłonność do odkładania trudnych działań, księgowanie umysłowe, wpływ emocji oraz 
nacisku społecznego na podejmowane decyzje, W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się zarówno z tekstami teoretycznymi jak 
i wynikami eksperymentów i badań empirycznych zachowań ekonomicznych różnych grup społecznych.  
Ekonomia Eksperymentalna: przedmiot jest skierowany do osób, które chcą poznać metodologię badań eksperymentalnych oraz 
sposoby wykorzystania eksperymentów w dydaktyce. Ponieważ metody eksperymentalne są powszechnie używane we wszystkich 
dziedzinach ekonomii, to nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące tematów eksperymentów przeprowadzanych w ramach tych 
zajęć.  
Ekonomia instytucjonalna: Zajęcia mają za zadanie zapoznać studentów z dorobkiem różnych nurtów ekonomii instytucjonalnej, 
a zwłaszcza Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, która w dużym stopniu wpłynęła na obecny kształt ekonomii głównego nurtu. 
Przedstawiane teorie ilustrowane będą szeregiem przykładów bazujących na doświadczeniach polskich i zagranicznych. Zajęcia 
odbywają się w formie wykładu przeznaczonego dla studentów studiów stacjonarnych II-go stopnia. Wykład kończy się egzaminem 
pisemnym.  
Ekonomia rozwoju: Tematem wykładu jest badanie doświadczeń rozwojowych gospodarek z punktu widzenia nierówności dochodów, 
majątku, szans etc. Analizowane są rozwiązania instytucjonalne prowadzące do zmniejszenia nierówności i wykorzystania kapitału 
ludzkiego jednostek. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z wyborem - egzamin pisemny, test, projekt. 

Zaawansowana 
ekonometria II 

 30       30 4 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_U03, K_U04, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
matematyka, 
informatyka 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów kierunku IE z zaawansowanymi technikami ekonometrycznymi. Zajęcia mają charakter 
przeglądowy. Do każdego tematu prowadzący przedstawia wstęp teoretyczny a studenci konkretne zastosowanie empiryczne. 
Tematyka konwersatorium obejmuje zarówno wątki związane z technikami estymacyjnymi oraz modelami o szczególnie istotnych 
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zastosowaniach we współczesnej ekonometrii. Prezentowane modele dotyczą zarówno analizy danych przekrojowych jak i analizy 
szeregów czasowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, projekt 

Obowiązkowe 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 4, 5 (dwa 
z puli: Metody 
aktuarialne w 
ubezpieczeniach 
majątkowych, Metody 
aktuarialne 
w ubezpieczeniach 
na życie, Analiza 
wielowymiarowa, 
Modelowanie rynków 
finansowych, Teoria 
gier, Programowanie 
narzędzi 
analitycznych II, 
Ekonometria 
przestrzenna w R) 

 60       60 8 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_U02, K_K01, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  
Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionej teorii i metodologii badań w zakresie jednego z obszarów obejmujących 
metody aktuarialne lub modelowanie rynków finansowych lub analizę wielowymiarową lub teorię gier lub programowanie analityczne 
lub ekonometrię przestrzenną. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, projekt. 
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Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 6, 7, 8 (trzy 
z puli: Analiza 
danych 
nieustrukturowanych 
w badaniach 
ekonomicznych, 
Analiza danych 
statystycznych 
w SPSS, Analiza 
wyborów 
dyskretnych, Bazy 
danych oraz 
hurtownie danych 
(ścieżka SAS), 
Ekonometryczna 
analiza danych 
(ścieżka SAS), 
Przetwarzanie 
i wizualizacja danych 
(ścieżka SAS), 
Statystyczna analiza 
danych (ścieżka 
SAS), Wykorzystanie 
narzędzi języka VBA 
w ekonomicznej 
analizie danych, 
Probabilistyczne 
i deterministyczne 
modele optymalizacji 
decyzji (ścieżka SAS) 
lub przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru wg aktualnej 
oferty dla kierunku 

 90       90 9 K_W02, K_W03, K_W04, 
K_U01, K_U03, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 
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lub zajęcia 
z programu Data 
Science and 
Business Analytics 

Treści programowe  

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionych metod analizy danych i zdobycie umiejętności pracy z danymi. Celem 
zajęć w tej grupie jest poznanie wybranej metodologii w jednym z obszarów: statystycznej analizy danych, analizy danych 
nieustrukturyzowanych, analizy wyborów dyskretnych, ekonometrii przestrzennej, ekonometrycznej analizy danych, modeli 
optymalizacji decyzji, ekonomicznej analizy danych, metod eksploracji danych, analizy wielowymiarowej, metodologii przetwarzania 
i wizualizacji danych lub hurtowni i baz danych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, projekt. 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 3 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U02, K_U04, K_K01, 
K_K02 

Informatyka, 
matematyka, ekonomia 
i finanse 

Treści programowe  

Celem seminarium jest poznanie pogłębionych teorii naukowych z wybranych dziedzin (np. ekonomii i finansów), kierunki ich rozwoju 
i najnowsze osiągnięcia badawcze, a także pogłębioną metodologię przeprowadzania badań naukowych, w tym projektowanie 
i programowanie własnych narzędzi. Celem jest przeprowadzenie wysoko wyspecjalizowanej analizy danych, sformułowanie 
i rozwiązanie złożonego i nietypowego problemu ekonomicznego, właściwie dobranie metody ilościowej i innowacyjnego narzędzia 
informatycznego i analitycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 990  
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Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
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Dyscyplina / 
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odnosi się przedmiot 
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Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
OGUN 

30        30 3   

Treści programowe  
Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki – 
w tym przypadku z dziedziny nauk humanistycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Obowiązkowe 
przedmioty 
kierunkowe do wyboru 
6 (jeden z puli: 
Równania różniczkowe 
i różnicowe, 
Prognozowanie 
i symulacje, 
Zaawansowana analiza 
szeregów czasowych, 

 30       30 4 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_U02, K_K01, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
Informatyka, 
matematyka 
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Zaawansowane bazy 
danych, 
Zaawansowane 
programowanie 
komputerowe, 
Modelowanie danych 
panelowych, Analiza 
wyborów dyskretnych) 

Treści programowe  
Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionej teorii i metodologii badań w zakresie jednego z obszarów obejmujących 
równania różniczkowe, prognozowanie i symulacje, analizę szeregów czasowych, zaawansowane programowanie i bazy danych, 
modelowanie danych panelowych, analizę wyborów dyskretnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z wyborem - egzamin pisemny, test, projekt. 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 23 K_W01, K_W02, K_W04, 
K_U01, K_U02, K_U04, 
K_K01, K_K02 

Informatyka, 
matematyka, ekonomia 
i finanse 

Treści programowe  

Celem seminarium jest poznanie pogłębionych teorii naukowych z wybranych dziedzin (np. ekonomii i finansów), kierunki ich 
rozwoju i najnowsze osiągnięcia badawcze, a także pogłębioną metodologię przeprowadzania badań naukowych, w tym 
projektowanie i programowanie własnych narzędzi. Celem jest przeprowadzenie wysoko wyspecjalizowanej analizy danych, 
sformułowanie i rozwiązanie złożonego i nietypowego problemu ekonomicznego, właściwie dobranie metody ilościowej 
i innowacyjnego narzędzia informatycznego i analitycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca magisterska. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 990  
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse 57% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych matematyka 13% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych informatyka 17% 

”.  
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Załącznik nr 58 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 68 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

informatyka i ekonometria 

nazwa kierunku studiów informatyka i ekonometria 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Informatics and Econometrics 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4  

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120  

forma studiów studia niestacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

84 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 6 
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humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk 
społecznych 

ekonomia i finanse 65% ekonomia i finanse 

Dziedzina nauk ścisłych 
i przyrodniczych 

matematyka 15%  

Dziedzina nauk ścisłych 
i przyrodniczych 

informatyka 20%  

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie pogłębione teorie mikro i makroekonomii, finansów, ubezpieczeń, matematyki, statystyki, 
ekonometrii, informatyki i programowania, a także i ich zastosowania w modelowaniu procesów społecznych 
i ekonomicznych. Zna tendencje rozwojowe w dyscyplinie ekonomii i finansów. 

P7S_WG  
P7S_WK 

K_W02 Zna i rozumie zaawansowane metody ilościowe stosowane przez analityków danych ekonomicznych 
i finansowych, w tym metody statystyczne, ekonometryczne, aktuarialne, obliczeniowe i informatyczne 
stosowane w analizie problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych. 

P7S_WG  
P7S_WK 

K_W03 Zna i rozumie pogłębione metody badawcze z wykorzystaniem wybranych narzędzi informatycznych, w tym 
języków programowania oraz narzędzi analitycznych z grupy STATA, SAS, R, Matlab, Eviews i Maxima. 

P7S_WG  
P7S_WK 

K_W04 Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego stosowanego przez 
analityka danych w odniesieniu zarówno do źródeł wiedzy, jak również do źródeł danych i narzędzi 
informatycznych. 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi łączyć zaawansowaną wiedzę teoretyczną z kompleksowym podejściem do przetwarzania i analizy 
danych, z uwzględnieniem metodologii przetwarzania dużych zbiorów danych („big data”) oraz analizy danych 
z nieokreśloną strukturą („data mining”, „text mining”). Potrafi dobierać i stosować metody i narzędzia z zakresu 
technologii informacyjno- komunikacyjnych. 

P7S_UW 

K_U02 Potrafi wykonywać złożone analizy statystyczne, ekonometryczne, symulacyjne, prognozować szeregi 
czasowe, stosować metody analizy danych ilościowych i jakościowych, w tym analizę czynnikową, 
dyskryminacyjną, skupień i analizę wielowymiarową, a także tworzyć raporty i prezentacje wyników, w tym 
również w języku angielskim. 

P7S_UK  
P7S_UO 
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K_U03 Potrafi rozwiązywać zadania o pogłębionym stopniu trudności z wykorzystaniem także własnych metod 
i narzędzi analitycznych tworzonych w wybranych językach programowania (C, C++, R, Python, SQL, VBA 
i 4GL) w celu pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i analizowania baz danych w oparciu o nowoczesne 
systemy baz danych. Potrafi planować i realizować własne uczenie się przez całe życie. 

P7S_UU 

K_U04 Potrafi prowadzić debaty, krytycznie odnosić się do wyników własnych badań i zestawiać je z badaniami 
naukowymi w ekonomii i finansach. Potrafi planować i organizować pracę własną oraz w zespole, szczególnie 
o charakterze interdyscyplinarnym. Potrafi kierować pracą zespołów analitycznych. 

P7S_UK  
P7S_UO 

K_U05 Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ z użyciem terminologii specjalistycznej potrzebnej 
do pracy i prowadzenia badań w dziedzinie ekonomii i finansów. 

P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Jest gotów do uznania wszechstronnych korzyści płynących z posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie 
kompleksowego zarządzania danymi w przedsiębiorstwach, instytucjach badawczych i finansowych, bankach, 
firmach i innych podmiotach oraz jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i do jej poszerzania. 

P7S_KK  
P7S_KO 

K_K02 Jest gotów do aktywnego uczestniczenia w pracach zespołów analitycznych oraz do wypełniania zobowiązań 
społecznych, realizowania złożonych projektów, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, a także do 
indywidualnej i zespołowej pracy twórczej. 

P7S_KO 

K_K03 Jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych, realizacji podjętych zobowiązań, a także 
rozwijania i upowszechniania zdobytych kompetencji i wiedzy. 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Język angielski w 
ekonomii i finansach 

   30     30 1 K_U02, K_U05, K_K02, 
K_K03 

- 

Treści programowe  

Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią wykorzystywaną w języku angielskim w obszarze ekonomii, finansów 
i biznesu, dać możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, referowania, streszczania i przytaczania opinii w zakresie 
tematów objętych zajęciami. Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata dotyczących spraw finansowych 
i ekonomicznych, czytanie artykułów z prasy anglojęzycznej (The Economist, The Financial Times), śledzenie wykładów i prezentacji 
zamieszczonych w internecie. Materiały pozwalają na utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również 
są źródłem informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się w świecie, jakie tematy są przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, 
itd. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP,PU 

Zaawansowana 
mikroekonomia (lub 
Applied 
Microeconomics) 

60        60 6 K_W01, K_U01, K_U04,  
K_K03 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia oraz modele z dziedziny teorii mikroekonomii. Omówione zostaną również sposoby 
zastosowania modeli do opisu współczesnych problemów gospodarki globalnej i narodowej. Wykazana zostanie przydatność 
mikroekonomii do szkicowania mikro-fundamentów dla modeli przewidujących skutki polityk (np.: polityki klimatycznej) oraz 
ekonometrycznych modeli strukturalnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Zaawansowana 
makroekonomia (lub 
Applied 
Macroeconomics) 

60        60 6 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem wykładu jest przedstawienie zaawansowanych teorii makroekonomicznych i wyników weryfikujących je badań empirycznych. 
Po ukończeniu wykładu studenci będą posiadali wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie pozwalającym na 
wyjaśnianie i interpretowanie zjawisk makroekonomicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli i metodologii. Wykład 
stanowi niezbędny element wykształcenia ekonomisty planującego podjęcie studiów doktoranckich. Wykład składa się z trzech części 
poświęconych teoriom wzrostu gospodarczego, ekonomii monetarnej i ekonomii rynku pracy. Jest przeznaczony dla słuchaczy 
studiów II stopnia na kierunku Ekonomia oraz Finanse, Inwestycje i Rachunkowość. Podstawą zaliczenia jest egzamin pisemny. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny. 

Programowanie 
narzędzi 
analitycznych 

 30       30 4 K_W01, K_W03, K_U01, 
K_K02 

Informatyka  

Treści programowe  

Zajęcia mają umożliwiać zdobycie szerokich kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz umiejętności 
tworzenia procedur, funkcji i programów do analiz statystycznych i ekonometrycznych. Programowanie narzędzi analitycznych ma 
pozwalać zgłębić znajomość technik analizy i modelowania poznanych na licencjackim etapie studiów. Przedmiot ma wzmocnić 
samodzielność analityczną studentów na innych przedmiotach II etapu studiów. Studenci wykorzystywać będą głównie wiedzę 
z przedmiotów Statystyka Matematyczna i Ekonometria. Zdobyta wiedza i umiejętności mają stanowić podstawę dla przedmiotów ze 
studiów magisterskich na specjalizacji Informatyka i Ekonometria. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test. 
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Obowiązkowe 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 1 (jeden 
z puli: Metody 
aktuarialne 
w ubezpieczeniach 
majątkowych, Metody 
aktuarialne 
w ubezpieczeniach 
na życie, Analiza 
wielowymiarowa, 
Modelowanie rynków 
finansowych, Teoria 
gier, Programowanie 
narzędzi 
analitycznych II, 
Ekonometria 
przestrzenna w R) 

 30       30 4 K_W02, K_W03, K_W04, 
K_U02, K_K01, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionej teorii i metodologii badań w zakresie jednego z obszarów obejmujących 
metody aktuarialne lub modelowanie rynków finansowych lub analizę wielowymiarową lub teorię gier lub programowanie analityczne 
lub ekonometrię przestrzenną. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem - egzamin pisemny, test, projekt. 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 1, 2, 3 (trzy 
z puli: Analiza 
danych 
nieustrukturowanych 
w badaniach 
ekonomicznych, 
Analiza danych 
statystycznych 

 90       90 9 K_W01, K_W03, K_U01, 
K_U03, K_U04, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 
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w SPSS, Analiza 
wyborów 
dyskretnych, Bazy 
danych oraz 
hurtownie danych 
(ścieżka SAS), 
Ekonometryczna 
analiza danych 
(ścieżka SAS), 
Przetwarzanie 
i wizualizacja danych 
(ścieżka SAS), 
Statystyczna analiza 
danych (ścieżka 
SAS), Wykorzystanie 
narzędzi języka VBA 
w ekonomicznej 
analizie danych, 
Probabilistyczne 
i deterministyczne 
modele optymalizacji 
decyzji (ścieżka SAS) 
lub przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru wg aktualnej 
oferty dla kierunku 
lub zajęcia 
z programu Data 
Science and 
Business Analytics 

Treści programowe  

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionych metod analizy danych i zdobycie umiejętności pracy z danymi. Celem 
zajęć w tej grupie jest poznanie wybranej metodologii w jednym z obszarów: statystycznej analizy danych, analizy danych 
nieustrukturyzowanych, analizy wyborów dyskretnych, ekonometrii przestrzennej, ekonometrycznej analizy danych, modeli 
optymalizacji decyzji, ekonomicznej analizy danych, metod eksploracji danych, analizy wielowymiarowej, metodologii przetwarzania 
i wizualizacji danych lub hurtowni i baz danych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 990  
 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Język angielski w 
ekonomii i finansach 

   60     60 2 K_U02, K_U05, K_K02, 
K_K03 

- 

Treści programowe  

Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią wykorzystywaną w języku angielskim w obszarze ekonomii, finansów 
i biznesu, dać możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, referowania, streszczania i przytaczania opinii w zakresie 
tematów objętych zajęciami. Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata dotyczących spraw finansowych 
i ekonomicznych, czytanie artykułów z prasy anglojęzycznej (The Economist, The Financial Times), śledzenie wykładów i prezentacji 
zamieszczonych w internecie. Materiały pozwalają na utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również 
są źródłem informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się w świecie, jakie tematy są przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, 
itd. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, PU 

Zaawansowana 
ekonometria I 

30   15 15    60 5 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_U03, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
matematyka, 
informatyka 

Treści programowe  

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z zaawansowanymi technikami ekonometrycznymi, ich własnościami 
i najważniejszymi zastosowaniami. Wykład dotyczy trzech obszarów ekonometrii: modeli estymowanych na szeregach czasowych 
i panelach oraz zastosowań Metody Największej Wiarygodności. Na wykładzie prezentowana jest teoria oraz przykłady empiryczne. 
Ćwiczenia mają zapoznać studenta z zastosowaniami narzędzi ekonometrycznych omawianych na wykładzie. Ćwiczenia obejmują 
rozwiązywanie zadań, zajęcia w laboratorium komputerowym oraz prace nad case studies obejmujących modele estymowane na 
szeregach czasowych, danych panelowych oraz modele dla zmiennych dyskretnych. Wykład przeznaczony jest dla studentów 2 
stopnia studiów ekonomicznych.Na wykładzie wykorzystywana są pojęcia z zakresu algebry liniowej, analizy matematycznej, 
rachunku prawdopodobieństwa, statystyki opisowej i matematycznej oraz podstawowej ekonometrii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, projekt 

Historia (jeden do 
wyboru 1x60h): 
Historia 
gospodarcza, 
Historia myśli 
ekonomicznej, 
Demografia, 
Economic history, 
History of economic 
thought, Demography 

 60       60 6 K_W01, K_W04m K_U04, 
K_K02 

Nauki humanistyczne 

Treści programowe  

W nauczaniu ekonomii podstawowe znaczenie ma zrozumienie ekonomicznego punktu widzenia. Studia nad rozwojem koncepcji 
ekonomicznych od A. Smitha i ekonomii klasycznej do teorii J.M. Keynesa i M. Friedmana dają szczególną sposobność zrozumienia 
tego, przez jakie "okulary" patrzą ekonomiści na procesy społeczno-gospodarcze. Zajęcia będą mieć charakter problemowo-
warsztatowy. Studenci poznają podstawowe pojęcia, koncepcje i teorie wybitnych ekonomistów, a także sposoby analizy 
i interpretacji tekstów, pisania referatów i przygotowywania prezentacji naukowych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, esej 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 3 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U04, K_K01, K_K03 

Informatyka, 
matematyka, ekonomia 
i finanse 

Treści programowe  

Celem seminarium jest poznanie pogłębionych teorii naukowych z wybranych dziedzin (np. ekonomii i finansów), kierunki ich rozwoju 
i najnowsze osiągnięcia badawcze, a także pogłębioną metodologię przeprowadzania badań naukowych, w tym projektowanie 
i programowanie własnych narzędzi. Celem jest przeprowadzenie wysoko wyspecjalizowanej analizy danych, sformułowanie 
i rozwiązanie złożonego i nietypowego problemu ekonomicznego, właściwie dobranie metody ilościowej i innowacyjnego narzędzia 
informatycznego i analitycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

Obowiązkowe 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 2, 3 (dwa 
z puli: Równania 
różniczkowe 
i różnicowe, 
Prognozowanie 
i symulacje, 
Zaawansowana 
analiza szeregów 
czasowych, 
Zaawansowane bazy 
danych, 
Zaawansowane 
programowanie 
komputerowe, 
Modelowanie danych 
panelowych, Analiza 

 60       60 8 K_W02, K_W03, K_W04, 
K_U02, K_K01, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 
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wyborów 
dyskretnych) 

Treści programowe  

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionej teorii i metodologii badań w zakresie jednego z obszarów obejmujących 
równania różniczkowe, prognozowanie i symulacje, analizę szeregów czasowych, zaawansowane programowanie i bazy danych, 
modelowanie danych panelowych, analizę wyborów dyskretnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z wyborem: egzamin pisemny, test, projekt. 

Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 4, 5 (dwa 
z puli: Ekonometria 
przestrzenna w R, 
Matematyka 
emerytalna, 
Propensity Score 
Matching, 
Zastosowanie metod 
eksploracji danych ( 
Data Mining) 
w badaniach 
ekonomicznych ( 
ścieżka SAS), Analiza 
danych 
nieustrukturyzowany
ch ( ścieżka SAS)  lub 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru wg aktualnej 
oferty dla kierunku 
lub zajęcia z 
programu Data 

 60       60 6 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_U03, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 
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Science and 
Business Analytics 

Treści programowe  

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionych metod analizy danych i zdobycie umiejętności pracy z danymi. Celem 
zajęć w tej grupie jest poznanie wybranej metodologii w jednym z obszarów: statystycznej analizy danych, analizy danych 
nieustrukturyzowanych, analizy wyborów dyskretnych, ekonometrii przestrzennej, ekonometrycznej analizy danych, modeli 
optymalizacji decyzji, ekonomicznej analizy danych, metod eksploracji danych, analizy wielowymiarowej, metodologii przetwarzania 
i wizualizacji danych lub hurtowni i baz danych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, projekt 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 990  
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Przedmioty 
ogólnouniwersytecki
e OGUN 

30        30 3   

Treści programowe  
Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki – w tym 
przypadku z dziedziny nauk humanistycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Rozszerzenie 
ekonomii (do wyboru 
1x30 h): Ekonomia 
behawioralna, 
Ekonomia 
eksperymentalna, 
Ekonomia 
instytucjonalna, 
Ekonomia pracy, 
Ekonomia rozwoju) 

 30       30 3 K_W01, K_W04, K_U01, 
K_K03 

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

Ekonomia rynku pracy: Zajęcia są poświęcone analizom funkcjonowania rynku pracy (głównie w Polsce i w krajach UE) w kontekście 
teorii ekonomii z tego zakresu. W trakcie zajęć studenci zapoznają się podstawowymi teoriami, z wybranymi badaniami je 
weryfikującymi oraz z tendencjami obserwowanymi z użyciem dostępnych danych i analiz statystycznych. Zajęcia są prowadzone 
częściowo w postaci wykładu, częściowo obejmują prezentacje studenckie i dyskusje poświęcone wybranym tematom. Poza 
prezentacjami studenci opracowują referaty w dwuosobowych zespołach. 
Ekonomia behawioralna: Celem konwersatorium jest zapoznanie uczestników z szybko rozwijającym się nurtem ekonomii – 
ekonomią behawioralną, której zasadą jest zrozumienie i pokazanie faktycznych nie abstrakcyjnych zachowań i decyzji uczestników 
życia gospodarczego. Problemy, które będą omawiane na zajęciach odnoszą się do prawidłowości poznawania, uczenia się 
i podejmowania decyzji ekonomicznych przez człowieka; kupowania, oszczędzania, gospodarowania zasobami finansowymi. 
Omówione zostaną ograniczenia poznawcze, skłonność do odkładania trudnych działań, księgowanie umysłowe, wpływ emocji oraz 
nacisku społecznego na podejmowane decyzje, W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się zarówno z tekstami teoretycznymi jak 
i wynikami eksperymentów i badań empirycznych zachowań ekonomicznych różnych grup społecznych.  
Ekonomia Eksperymentalna: przedmiot jest skierowany do osób, które chcą poznać metodologie badań eksperymentalnych oraz 
sposoby wykorzystania eksperymentów w dydaktyce. Ponieważ metody eksperymentalne są powszechnie używane we wszystkich 
dziedzinach ekonomii, to nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące tematów eksperymentów przeprowadzanych w ramach tych 
zajęć.  
Ekonomia instytucjonalna: Zajęcia mają za zadanie zapoznać studentów z dorobkiem różnych nurtów ekonomii instytucjonalnej, 
a zwłaszcza Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, która w dużym stopniu wpłynęła na obecny kształt ekonomii głównego nurtu. 
Przedstawiane teorie ilustrowane będą szeregiem przykładów bazujących na doświadczeniach polskich i zagranicznych. Zajęcia 
odbywają się w formie wykładu przeznaczonego dla studentów studiów stacjonarnych II-go stopnia. Wykład kończy się egzaminem 
pisemnym.  
Ekonomia rozwoju: Tematem wykładu jest badanie doświadczeń rozwojowych gospodarek z punktu widzenia nierówności dochodów, 
majątku, szans etc. Analizowane są rozwiązania instytucjonalne prowadzące do zmniejszenia nierówności i wykorzystania kapitału 
ludzkiego jednostek. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z wyborem - egzamin pisemny, test, projekt. 

Zaawansowana 
ekonometria II 

 30       30 4 K_W02, K_W03, K_U01, 
K_U03, K_U04, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
matematyka, 
informatyka 

Treści programowe  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów kierunku IE z zaawansowanymi technikami ekonometrycznymi. Zajęcia mają charakter 
przeglądowy. Do każdego tematu prowadzący przedstawia wstęp teoretyczny a studenci konkretne zastosowanie empiryczne. 
Tematyka konwersatorium obejmuje zarówno wątki związane z technikami estymacyjnymi oraz modelami o szczególnie istotnych 
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zastosowaniach we współczesnej ekonometrii. Prezentowane modele dotyczą zarówno analizy danych przekrojowych jak i analizy 
szeregów czasowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, projekt 

Obowiązkowe 
przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 4, 5 (dwa 
z puli: Metody 
aktuarialne w 
ubezpieczeniach 
majątkowych, Metody 
aktuarialne 
w ubezpieczeniach 
na życie, Analiza 
wielowymiarowa, 
Modelowanie rynków 
finansowych, Teoria 
gier, Programowanie 
narzędzi 
analitycznych II, 
Ekonometria 
przestrzenna w R) 

 60       60 8 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_U02, K_K01, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  
Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionej teorii i metodologii badań w zakresie jednego z obszarów obejmujących 
metody aktuarialne lub modelowanie rynków finansowych lub analizę wielowymiarową lub teorię gier lub programowanie analityczne 
lub ekonometrię przestrzenną. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, projekt. 
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Przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru 6, 7, 8 (trzy 
z puli: Analiza 
danych 
nieustrukturowanych 
w badaniach 
ekonomicznych, 
Analiza danych 
statystycznych 
w SPSS, Analiza 
wyborów 
dyskretnych, Bazy 
danych oraz 
hurtownie danych 
(ścieżka SAS), 
Ekonometryczna 
analiza danych 
(ścieżka SAS), 
Przetwarzanie 
i wizualizacja danych 
(ścieżka SAS), 
Statystyczna analiza 
danych (ścieżka 
SAS), Wykorzystanie 
narzędzi języka VBA 
w ekonomicznej 
analizie danych, 
Probabilistyczne 
i deterministyczne 
modele optymalizacji 
decyzji (ścieżka SAS) 
lub przedmioty 
kierunkowe do 
wyboru wg aktualnej 
oferty dla kierunku 

 90       90 9 K_W02, K_W03, K_W04, 
K_U01, K_U03, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 
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lub zajęcia 
z programu Data 
Science and 
Business Analytics 

Treści programowe  

Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionych metod analizy danych i zdobycie umiejętności pracy z danymi. Celem 
zajęć w tej grupie jest poznanie wybranej metodologii w jednym z obszarów: statystycznej analizy danych, analizy danych 
nieustrukturyzowanych, analizy wyborów dyskretnych, ekonometrii przestrzennej, ekonometrycznej analizy danych, modeli 
optymalizacji decyzji, ekonomicznej analizy danych, metod eksploracji danych, analizy wielowymiarowej, metodologii przetwarzania 
i wizualizacji danych lub hurtowni i baz danych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test, projekt. 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 3 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U02, K_U04, K_K01, 
K_K02 

Informatyka, 
matematyka, ekonomia 
i finanse 

Treści programowe  

Celem seminarium jest poznanie pogłębionych teorii naukowych z wybranych dziedzin (np. ekonomii i finansów), kierunki ich rozwoju 
i najnowsze osiągnięcia badawcze, a także pogłębioną metodologię przeprowadzania badań naukowych, w tym projektowanie 
i programowanie własnych narzędzi. Celem jest przeprowadzenie wysoko wyspecjalizowanej analizy danych, sformułowanie 
i rozwiązanie złożonego i nietypowego problemu ekonomicznego, właściwie dobranie metody ilościowej i innowacyjnego narzędzia 
informatycznego i analitycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 990  
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Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
OGUN 

30        30 3   

Treści programowe  
Przedmiot do wyboru z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich mający na celu poszerzenie wiedzy z innych dziedzin nauki – 
w tym wypadku przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

Obowiązkowe 
przedmioty 
kierunkowe do wyboru 
6 (jeden z puli: 
Równania różniczkowe 
i różnicowe, 
Prognozowanie 
i symulacje, 
Zaawansowana analiza 
szeregów czasowych, 

 30       30 4 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_U02, K_K01, K_K03 

Ekonomia i finanse, 
Informatyka, 
matematyka 
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Zaawansowane bazy 
danych, 
Zaawansowane 
programowanie 
komputerowe, 
Modelowanie danych 
panelowych, Analiza 
wyborów dyskretnych) 

Treści programowe  
Celem grupy zajęć do wyboru jest poznanie pogłębionej teorii i metodologii badań w zakresie jednego z obszarów obejmujących 
równania różniczkowe, prognozowanie i symulacje, analizę szeregów czasowych, zaawansowane programowanie i bazy danych, 
modelowanie danych panelowych, analizę wyborów dyskretnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z wyborem - egzamin pisemny, test, projekt. 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 23 K_W01, K_W02, K_W04, 
K_U01, K_U02, K_U04, 
K_K01, K_K02 

Informatyka, 
matematyka, ekonomia 
i finanse 

Treści programowe  

Celem seminarium jest poznanie pogłębionych teorii naukowych z wybranych dziedzin (np. ekonomii i finansów), kierunki ich 
rozwoju i najnowsze osiągnięcia badawcze, a także pogłębioną metodologię przeprowadzania badań naukowych, w tym 
projektowanie i programowanie własnych narzędzi. Celem jest przeprowadzenie wysoko wyspecjalizowanej analizy danych, 
sformułowanie i rozwiązanie złożonego i nietypowego problemu ekonomicznego, właściwie dobranie metody ilościowej 
i innowacyjnego narzędzia informatycznego i analitycznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praca magisterska. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 990  
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse 57% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych matematyka 13% 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych informatyka 17% 

”. 
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Załącznik nr 59 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 69 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW  

International Business Program 
 

nazwa kierunku studiów International Business Program 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

International Business Program 

język wykładowy język angielski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

75 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

6 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki Społeczne Nauki o Zarządzaniu i Jakości 72% Nauki o Zarządzaniu i Jakości 

Nauki Społeczne Ekonomia i Finanse 19%  

Nauki Społeczne Nauki Prawne 9%  

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów  odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia PRK 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki 
o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne). 
 

 
P7S_WG Zakres i głębia 

K_W02 Zna i rozumie metody, procedury i praktyki efektywnego zarządzania w organizacji działającej na 
rynkach międzynarodowych w stopniu pogłębionym. 
 

K_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania organizacji 
i całej gospodarki.  
 

K_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania prawne funkcjonowania organizacji i całej 
gospodarki, w tym w kontekście międzynarodowym. 
 

K_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki 
w kontekście międzynarodowym, w tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego. 
 

 
P7S_WK 
Kontekst/uwarunkowania, 
skutki 

K_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym 
i globalnym.  

 

 

 

 



4 
 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania 
i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z kluczowymi funkcjami 
w organizacji oraz ich integrowania w ramach strategii organizacji, w tym w kontekście 
międzynarodowym, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub 
opracowując nowe metody. 
 

 
 
P7S_UW 
Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy 
i wykonywane zadania 

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, 
w tym w kontekście globalnym, stosując właściwy dobór źródeł. 
 

K_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych 
i nietypowych problemów związanych z funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki 
krajowej, a także globalnej oraz komunikatywnie je prezentować w języku angielskim - 
wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 
 

P7S_UK Komunikowanie 
się / odbieranie 
i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym 
i posługiwanie się 
językiem obcym 

K_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie C1 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia 
Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i 
jakości.  
 

K_U05 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową, w tym zespołów międzynarodowych 
 

P7S_UO Organizacja 
pracy / planowanie 
i praca zespołowa 

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych 
w tym zakresie.  

P7S_UU  Uczenie się / 
planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych 
osób 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych 
z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki, w tym w kontekście globalnym. 
 

P7S_KK Oceny / 
krytyczne podejście 

K_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym.  P7S_KO 
Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie 
na rzecz interesu 
publicznego 

K_K03 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych. 
 

P7S_KR Rola zawodowa 
/ niezależność i rozwój 
etosu 

 

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności  z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa specjalności: Global Management  

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 Zna i rozumie pogłębioną terminologię dotyczącą  zarządzania globalnego w zakresie dyscypliny 
nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki 
prawne). 
 

K_W01 

S1_W02 Zna i rozumie metody, procedury i praktyki efektywnego zarządzania działalnością na rynku 
globalnym w organizacji w stopniu pogłębionym. 
 

K_W02 

S1_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania ekonomiczne decyzji organizacyjnych, 
strategicznych, marketingowych, finansowych w organizacji działającej na rynkach 
międzynarodowych.  
 

K_W03 

S1_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania prawne prowadzenia działalności na rynkach 
międzynarodowych. 
 

K_W04 

S1_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektu globalnego, w tym zasady  ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego. 
 

K_W05 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach 
uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania 
i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z działalnością na rynkach 
międzynarodowych oraz ich integrowania w ramach strategii organizacji, stosując właściwy dobór 
źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 
 

K_U01 

S1_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na prowadzenie działalności na 
rynkach międzynarodowych przez organizację stosując właściwy dobór źródeł. 
 

K_U02 

S1_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych 
i nietypowych problemów związanych z działalnością na rynkach międzynarodowych oraz 
komunikatywnie je prezentować w języku angielskim - wykorzystując zaawansowane narzędzia 
informatyczno-komunikacyjne.  
 

K_U03 
 

S1_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie C1 Europejskiego Systemu opisu 
Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny nauki 
o zarządzaniu i jakości. 
 

K_U04 

S1_U05 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową, w tym zespołów międzynarodowych. 
 

K_U05 
 

S1_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania 
innych w tym zakresie.  
 

K_U06 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z działalnością 
międzynarodową organizacji.  

K_K01 

S1_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy na rynkach międzynarodowych. K_K02 

S1_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

K_K03 

 

 

Nazwa specjalności: International Financial Management  

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 Zna i rozumie pogłębioną terminologię w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz 
w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne). 
 

K_W01 

S2_W02 Zna i rozumie metody, procedury i praktyki efektywnego zarządzania finansami w organizacji 
działającej na rynkach międzynarodowych w stopniu pogłębionym. 
 

K_W02 

S2_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania ekonomiczne zarządzania finansami 
w aspekcie międzynarodowym w organizacji działającej na rynku globalnym.  
 

K_W03 

S2_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania prawne zarządzania finansami w organizacji 
działającej na rynkach międzynarodowych.  
 

K_W04 

S2_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym 
zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 
 

K_W05 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania 
złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacji 
działającej na rynkach międzynarodowych, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując 
istniejące lub opracowując nowe metody. 
 

K_U01 

S2_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na zarządzanie finansami w organizacji 
działającej na rynkach międzynarodowych stosując właściwy dobór źródeł. 
 

K_U02 

S2_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych 
i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem finansami w ujęciu międzynarodowym oraz 
komunikatywnie je prezentować w języku angielskim - wykorzystując zaawansowane narzędzia 
informatyczno-komunikacyjne. 
 

K_U03 
 

S2_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie C1 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia 
Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości 
oraz ekonomia i finanse.  
 

K_U04 

S2_U05 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową, w tym w zespołach 
międzynarodowych. 
 

K_U05 
 

S2_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych 
w tym zakresie.  
 

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem 
finansami w organizacji działającej w otoczeniu międzynarodowym.  
 

K_K01 

S2_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy na rynkach międzynarodowych. K_K02 

S2_K03 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych. 
 

K_K03 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 

 

 

Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

OBJAŚNIENIA skrótów użytych do opisu sposobów weryfikacji efektów kształcenia w tabelach poniżej: 

– EU - egzamin ustny 

– EP - egzamin pisemny 

– SP - sprawdzian pisemny 

– T - test 

– E - esej 

– Proj - projekt 

– PP - praca pisemna 

– PR - praca roczna 
Inne (należy podać jakie):  CS - studia przypadków (case studies), R - referaty, AZ - aktywność na zajęciach, GD - gra 

decyzyjna 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy   

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
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Strategic 
Management 

30 
 

       30 4 K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości 

Treści programowe  

This course focuses on key issues in formulating and implementing strategies in business organisations in a way to create a 
sustainable competitive advantage. These issues are approached from the perspective of a general manager, responsible for 
organisational success in today's global, turbulent economy. The emphasis is on pragmatic and action oriented general 
management skills. However, a considerable body of theory has evolved within different disciplines that have salient 
implications for the strategy discipline. Therefore, the course will emphasise an interdisciplinary nature of the strategy field. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU, EP, Proj, CS, R, AZ 

Corporate finance 

30        30 4 K_W01 
K_W02 
K_W03 

Ekonomia i 
Finanse 
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K_W04 
K_W05 
K_U01 
K_U04 
K_K01 
K_K02 

Treści programowe  

The objective of this course is to provide an integrated overview of the most important ideas in corporate finance from the point 
of view of the manager of a non-financial corporation. During the course, we shall revise and develop such concepts as 
corporate valuation, real option valuation, financing decisions, dividends and repurchases, mergers & acquisitions, corporate 
restructuring. The purpose of the decision shall be to create value for the owners. Discussed topics shall be illustrated with 
practical examples and/or case studies. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU, EP, Proj, CS, R, AZ 

Doing business in 
Europe 

 30       30 4 K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U04 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości 

Treści programowe  

The objective of this course is to provide an overview of the business environment in the European Union. Topics include: 
discussion of economic, political and social dimensions, key concepts of the European business law and legal environment. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 
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Marketing 
management 

 30       30 4 K_W01 
K_W02 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K01 
K_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości 

Treści programowe  

The course examines the development and implementation of marketing strategy by locating marketing in a strategic context 
and demonstrating how the available range of theoretical models can be applied at different levels of strategic marketing 
decisions. Topics cover: mission and objectives, analysis of product portfolio, strategic gap analysis, growth and consolidation 
strategies among others. The course requires that students have a strong foundation of marketing knowledge gained from 
introductory marketing courses. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

Law in international 
business 

30        30 4 K_W01 
K_W04 
K_W06 
K_U04 
K_K01 
K_K03 

Nauki Prawne 

Treści programowe  

The course addresses key legal issues in relation to international business practises. Firstly, the course provides an overview 
of what is the role of law in international business and what are the main institutions and organisations that play a role in this 
field. Secondly, the course gives an overview of specific areas of law that are most relevant to a company operating in cross-
border markets with a particular focus on electronic markets. These may include an introduction to selected contracts, a 
discussion of data protection concerns, role of Intellectual Property, a review of e-commerce rules and introduction to basics 
of antitrust law. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU, EP, Proj, CS, R, AZ 
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Intercultural 
communication 

 30       30 4 K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
 

Treści programowe  

The course aims at analysis and understanding of various issues connected with intercultural communication. Topics include: 
a linguistic analysis of communication in everyday life, with an emphasis on semantics; critical analysis communication 
scenarios; and an overview of the most popular media manipulation strategies and communication styles is based on the 
theories of post-truth and the principles of natural semantic meta-science. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

Konwersatorium 
English 1 

 14       14 2 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe– uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
lub Ekonomia 
i Finanse 

Treści programowe   

Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych studentom 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, SP, T, PP, AZ 

Konwersatorium 
English 2 

 14       14 2 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe– uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
lub Ekonomia 
i Finanse 

Treści programowe   

Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych studentom 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 Proj, SP, T, PP,AZ 

Konwersatorium 
English 3 

 14       14 2 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe– uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
lub Ekonomia 
i Finanse 

Treści programowe   
Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych studentom 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, SP, T, PP, AZ 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 222  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 964 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów  

dla specjalności: Global Management 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Konwersatorium 
English 4 

 14       14 2 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe – uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
lub Ekonomia 
i Finanse  

Treści programowe   
Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, SP, T, PP, AZ 

Konwersatorium 
English 5 

 14       14 2 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe  – 
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
lub Ekonomia 
i Finanse 
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Treści programowe   

Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, SP, T, PP, AZ 

przedmioty do wyboru*  - wspólne dla wszystkich specjalności 
(*do wyboru 3 kursów z 5, łącznie za 6 ECTS) 

Corporate social 
responsibility 

 14       14 2 K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
 

Treści programowe  

The course focuses on various issues of corporate social responsibility. Topics include: theoretical models of CSR, quality of 
life and quality of life at work, work-life balance, privacy, norms and standards, environmental responsibility and reporting 
among others. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

Organisational 
ethnography 

 14       14 2 K_W01 
K_W05 
K_U01 
K_U04 
K_U05 
K_K01 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
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Treści programowe  

During the course the ethnography is presented as a way to understand and analyse organisational reality. Culture as a root 
metaphor for organisations is used in this course. Different methods as well as approaches to interpretation of data are 
presented. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj, PP, R, AZ 

Experience marketing 

 14       14 2 K_W01 
K_W02 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
 

Treści programowe  

The course introduces the concept of the experience economy and experience marketing. Topics include: origin of the 
experience economy, definitions and key concepts of the experience marketing, strategic experiential modules, process of 
creation of memorable experiences. experience touchpoints, customer journey mapping. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

Corporate 
governance 

 14       14 2 K_W01 
K_W02 
K_W04 
K_W05 
K_U02 
K_U04 
K_K01 
K_K02 

Nauki Prawne 

Treści programowe  

Students learn about various forms of doing business, i.e.: sole ownership (sole entrepreneur), partnerships and companies. 
Students analyse the internal and external conditions of modern corporations. Both practical and theoretical aspects of 
corporate governance are presented and discussed. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

Financial psychology 

 14       14 2 K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
 

Treści programowe  

The aim of this course is to introduce the most current theoretical and practical knowledge on the consequences of cognitive, 
emotional, cultural, and social factors on people's financial decisions and behaviour. During this course we will draw from the 
most influential research performed in the area of economic psychology and behavioural economics to better understand our 
daily choices related to money. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 
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przedmioty do wyboru* - właściwe dla danej specjalności 
(*do wyboru 5 kursów z 7, łącznie za 20 ECTS) 

Process management 

 30       30 4 S1_W01 
S1_W02 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U04 
S1_U06 
S1_K01 
S1_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
 

Treści programowe  

The course offers an introduction to fundamental concepts and techniques of business process management. Students will 
learn to identify, map and analyse processes. After completing the course, students should be able to identify and analyse 
basic organisational processes and solve practical problems related to the ineffectiveness of processes. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

International 
Economics 

30        30 4 S1_W02 
S1_W03 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Ekonomia 
i Finanse 

Treści programowe  

The goal of the course is to familiarise students with main determinants of international trade and its impact on national 
economies. Topics include: determinants of international trade, contemporary theories of trade, balance of payments and their 
determinants, FDI's and portfolio investments among others. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU, EP, Proj, CS, R, AZ 
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Human resource 
management 

 30       30 4 S1_W02 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U04 
S1_U06 
S1_K01 
S1_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
 

Treści programowe  

This course focuses on presenting and discussing the various principles and concepts of Human Resources Management. It 
stresses the policies, programs and methods that have been developed and implemented successfully in the field. This course 
includes the discussion of the various functional activities of Human Resource Management such as planning, recruitment, 
selection, job analysis, performance appraisal, training and development, compensation, career planning and promotion, 
safety and health, and labour relations. It also discusses HRM challenges in turbulent times: cross-cultural competencies, 
coping with stress and managerial social skills. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

Market research 

 30       30 4 S1_W01 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U04 
S1_U05 
S1_U06 
S1_K01 
S1_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
 

Treści programowe  

The course focuses on the role of marketing research data in the marketing-mix decisions-making. Marketing research 
process. Problem definition, formulating objectives, gathering data. Quantitative, qualitative, and experimental research. 
Secondary, Syndicated, and primary data. Constructing marketing Research tools. Analysis and interpretation of data. 
Reporting the results. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 
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Business 
negotiations 

 30       30 4 S1_W02 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U04 
S1_U05 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
 

Treści programowe  

The course combines theoretical and practical aspects of conflict and business negotiations. Topics include: costs and benefits 
of conflict, circle of conflict - types of conflict, conflict of interests, strategies of conflict resolution, definition of negotiations, 
preparation and negotiating strategies, among others. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

EU market law 

30        30 4 S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_U01 
S1_U02 
S1_U04 
S1_U05 
S1_K01 

Nauki Prawne 

Treści programowe  

The course aims at familiarising students with principal rules that govern the functioning of the EU Single Market. They set the 
framework within which business activity is conducted in the EU and are therefore crucial for students of management studies 
in Europe to understand. The course is divided into three major parts. The first one sets the stage by explaining what is entailed 
by market integration, what the EU Single Market is and what its objectives are. The second part discusses in detail EU Single 
Market Freedoms: free movement of goods, free movement of people, free movement of services, freedom of establishment 
and free movement of capital. The third part is focused on EU competition rules, and in particular rules that prohibit firms from 
entering into anti-competitive agreements and abusing dominant position. The real-life cases which established the principles 
of EU Single Market serve as the course’s backbone. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU, EP, Proj, CS, R, AZ 
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International 
management 

 30       30 4 S1_W01 
S1_W03 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U04 
S1_U06 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
 

Treści programowe  

The International Management course aims to introduce basic concepts of management in international companies including: 
born global companies,  multinational corporations, social enterprises, alliances and networks. A variety of educational 
methods are applied to introduce concepts and challenges of internationalisation including: field studies, case studies, Oxford 
debate, action learning, guest speakers and workshops.   

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 220  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 964 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
/ humanistyczne 

       60 60 6   

Treści programowe   
 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposób zaliczenia wynika ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu. 
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przedmioty do wyboru*  - wspólne dla wszystkich specjalności 
(*do wyboru 3 kursów z 5, łącznie za 6 ECTS) 

Consumer behaviour 

 14       14 2 K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości 

Treści programowe  

The course aims to present the specificity of consumer behaviour on the market in the context of purchasing processes. Key 
topics include: analysis of factors influencing consumer purchasing behaviour: psychological, demographic, social and 
cultural, as well as analysis of the purchasing process, its participants and their roles. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj, PP, R, AZ 

Business intelligence 

 14       14 2 K_W01 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U06 
K_K01 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości 

Treści programowe  

The main objectives of the course are: passing on basic knowledge about the fundamentals of computer science extending 
knowledge on Business Intelligence Systems in theory and in practice, providing an opportunity to discuss related to the main 
categories of BIS and their possibility of application, supplying of the skills of good communication with the main users of the 
IT market and good communications in team  analysing main problems of BIS, giving systematic possibility lectures and brain 
storms on the most important theories in the field of BIS and its usage in management.  Students will have: knowledge about 
BIS and their practical use, consciousness of main problems connected with application of the systems and how to solve 
them; some basic abilities in practical use of BI tools. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj, PP, R, AZ 

Business ethics 

 14       14 2 K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U04 
K_U05 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości 

Treści programowe  

Introduction to the main themes of Business Ethics in an explicitly multicultural and international context and examining the 
critical discussions of the scope of CSR in general as well as many specific ethical issues of international business. The topics 
include: introduction to the idea of company social responsibility, stakeholder theory, globalizations, sustainability as well as 
leading approaches to moral philosophy among others. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj, PP, R, AZ 

Banking law 

 14       14 2 K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_U01 
K_U03 
K_U04 
K_K01 

Nauki Prawne 

Treści programowe  

The course covers legal regulation of financial institutions, with a focus on banking law. It addresses the legislative and 
regulatory schemes that govern the wide range of entities that participate in the financial services system. The course provides 
a foundation in the regulation of depository institutions, including banks, savings institutions, credit unions, and bank holding 
companies, as well as securities firms, insurance companies, and other nonbank financial services providers. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj, PP, R, AZ 
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Financial economics 

 14       14 2 K_W03 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U06 
K_K01 

Ekonomia 
i Finanse 

Treści programowe  

The course covers economic aspects of finance; how money and finance impact and interact with the rest of the economy. 
Topics include: Investment decision rules; decision-making under uncertainty; rationality and behavioural economics; role of 
money in the macroeconomic circular flow; monetary policy; capital asset pricing model and Efficient Markets Hypothesis; 
international dimensions of money flows, risky assets, foreign exchange rates and optimal currency areas; ethical issues 
surrounding the role of finance in the economy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj, PP, R, AZ 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Research methods in 
management 

 30       30 4 S1_W01 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U04 
S1_U06 
S1_K01 
S1_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  

Treści programowe  

The course is an introduction to organisation research methods, which can be useful both in the preparation of theses, as well 
as in the practice of organisation management. In particular, it introduces students to the logic of scientific research, teaches 
how to define research problems and hypotheses, shows the advantages and disadvantages of qualitative and quantitative 
research methods, introduces the principles of assessing the reliability and validity of research, familiarises students with the 
basic methods of interpretation and presentation of the collected data, and allows them to prepare a project of their own 
research on the organisation. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

Seminarium 
magisterskie 

  30      30 3 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe – uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium. 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  

Treści programowe  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj 

przedmioty do wyboru* - właściwe dla danej specjalności 
(*do wyboru 3 kursów z 5, łącznie za 12 ECTS) 

International 
marketing 

 30       30 4 S1_W05 
S1_U02 
S1_U04 
S1_U06 
S1_K01 
S1_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
 

Treści programowe  

The course covers issues of the specificity of marketing activities in foreign markets, with particular emphasis on the analysis 
of micro- and macro-environment, entry strategies into foreign markets, globalisation of markets and marketing consequences 
of this process. Discussion is focused on Polish small and medium enterprises operating in foreign markets. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

Entrepreneurship 

 30       30 4 S1_W01 
S1_W02 
S1_W04 
S1_U01 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
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S1_U04 
S1_U05 
S1_U06 
S1_K01 
S1_K02 
S1_K03 

Treści programowe  

The course presents main principles and concepts of contemporary entrepreneurship theory and practice.  It aims to improve 
the understanding of organisations, their creation and development. Topics include: definitions and context of 
entrepreneurship, entrepreneurial process, business model creation and innovations among others. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

Organisational 
behaviour 

 30       30 4 S1_W01 
S1_W05 
S1_U02 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
 

Treści programowe  

The course aims at discussing various aspects of the functioning of an organisation from a human perspective. Topics include: 
psychological and motivational aspects of employee behaviour in an organisation, agency and participation, interpersonal 
communication, teamwork and team-building, organisational conflict, creativity and organisational culture among others. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

International logistics 

 30       30 4 S1_W03 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U04 
S1_K01 
S1_K02 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
 

Treści programowe  

The course introduces the practical aspects of logistics in an international perspective. There will be discussed factors 
determining the development of international logistics and international supply chains. Students will get in touch with the 
issues of regional and global logistic infrastructure and modern technical solutions in logistics. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

Management 
information system 

 30       30 4 S1_W01 
S1_W02 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U04 
S1_U06 
S1_K01 
S1_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
 

Treści programowe  

Systems definition, the role and place of MIS in organisation. Three ways of management system development: logic 
architecture complication, functional integration, the extent and form networks. E-commerce state and development. E-
banking and e-payments foundations. The chosen methods of IT assessment – website evaluation. Introduction of the main 
concepts of effective use of IT in organisation, Enterprise architecture, IT governance IT portfolio management, Technology 
management – typical concepts. Analysing data inputs to ERP systems on chosen examples (RFID technology). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 252  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 964 
 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 
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dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Praktyki/wymiana/ 
projekt 

       240 240 20 K_U01 i inne efekty 
kierunkowe– uzależnione 
od  miejsca / stanowiska 
praktyki/wymiany/projektu  

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  

Treści programowe   

The internship should last at least 4 hours a day, 5 days a week and take place over a period of at least 3 months (and cover 
at least 240 hours).  

 
Upon the successful completion of the internship, the student will be awarded up to 20 ECTS. 

 
The internship may take the form of professional work or business activity. It can take place in external entities whose scope 
of activity, human resources potential and infrastructure correspond to the goals and learning outcomes defined for the 
internship (medium and large enterprises operating internationally).  

 
Students are obliged to find a company in which they will carry out the internship by themselves, and then present to the head 
of studies a preliminary agreement on the internship containing the scope of the intern's duties and the expected learning 
outcomes. After completing the internship, students submit a written report signed by the representative of the company where 
the internship was carried out. The report contains a detailed description of the tasks performed, the learning outcomes 
achieved as well as the assessment of the intern.  



32 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Seminarium 
magisterskie i praca 
magisterska 

  30      30 9 S1_W01 i inne efekty 
kierunkowe– uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium. 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  

Treści programowe  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj, EU 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 964 

 

 

  



33 
 

 

dla specjalności: International Financial Management 

 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Konwersatorium 
English 4 

 14       14 2 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe – uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
lub Ekonomia 
i Finanse  

Treści programowe   
Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych studentom 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, SP, T, PP, AZ 
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Konwersatorium 
English 5 

 14       14 2 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe – uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
lub Ekonomia 
i Finanse 

Treści programowe   

Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych studentom 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, SP, T, PP, AZ 

przedmioty do wyboru*  - wspólne dla wszystkich specjalności 
(*do wyboru 3 kursów z 5, łącznie za 6 ECTS) 

Corporate social 
Responsibility 

 14       14 2 K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
 

Treści programowe  

The course focuses on various issues of corporate social responsibility. Topics include: theoretical models of CSR, quality of 
life and quality of life at work, work-life balance, privacy, norms and standards, environmental responsibility and reporting 
among others. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj, PP, R, AZ 

Organisational 
ethnography 

 14       14 2 K_W01 
K_W05 
K_U01 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
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K_U04 
K_U05 
K_K01 

 

Treści programowe  

The course aims at discussing various aspects of the functioning of an organisation from a human perspective. Topics include: 
psychological and motivational aspects of employee behaviour in an organisation, agency and participation, interpersonal 
communication, teamwork and team-building, organisational conflict, creativity and organisational culture among others. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj, PP, R, AZ 

Experience marketing 

 14       14 2 K_W01 
K_W02 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
 

Treści programowe  

The course introduces the concept of the experience economy and experience marketing. Topics include: origin of the 
experience economy, definitions and key concepts of the experience marketing, strategic experiential modules, process of 
creation of memorable experiences. experience touchpoints, customer journey mapping. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj, PP, R, AZ 

Corporate 
governance 

 14       14 2 K_W01 
K_W02 
K_W04 
K_W05 
K_U02 
K_U04 
K_K01 
K_K02 

Nauki Prawne 
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Treści programowe  

Students learn about various forms of doing business, i.e.: sole ownership (sole entrepreneur), partnerships and companies. 
Students analyse the internal and external conditions of modern corporations. Both practical and theoretical aspects of 
corporate governance are presented and discussed. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj, PP, R, AZ 

Financial psychology 

 14       14 2 K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  
 

Treści programowe  

The aim of this course is to introduce the most current theoretical and practical knowledge on the consequences of cognitive, 
emotional, cultural, and social factors on people's financial decisions and behaviour. During this course we will draw from the 
most influential research performed in the area of economic psychology and behavioural economics to better understand our 
daily choices related to money. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj, PP, R, AZ 
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przedmioty do wyboru* - właściwe dla danej specjalności 
(*do wyboru 5 kursów z 7, łącznie za 20 ECTS) 

International financial 
markets 

30        30 4 S2_W01 
S2_W02 
S2_W03 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U04 
S2_U05 
S2_U06 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 

Ekonomia 
i Finanse 

Treści programowe  

The course focuses on key aspects of international financial markets. The topics include: international macroeconomic 
environment with emphasis on modern theories of exchange rate determination (purchasing power parity, balance of payments 
and portfolio theories), as well as the impact of macroeconomic policy (fiscal and monetary) on exchange rate determination 
among others. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU, EP, Proj, CS, R, AZ 

Financial institutions 

30        30 4 S2_W03 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U04 
S2_K01 

Ekonomia 
i Finanse 

Treści programowe  

The course covers the following issues: 1) Financial institutions and financial system: Features – financial institutions and 
financial markets, structure of financial system; From regulated entities to unregulated shadow financial institutions ; systemic 
risk, financial stability, idiosyncratic risks; 2) Economic analysis of financial institutions; 3) Risks in financial institutions; 4) 
Regulation and supervision of financial institutions: financial safety net and moral hazard; micro-prudential versus 
macropruden-tial regulations; financial stability and financial crises. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU, EP, Proj, CS, R, AZ 

International 
accounting standards 

 30       30 4 S2_W01 
S2_W03 
S2_W04 
S2_U04 
S2_U06 
S2_K01 
S2_K03 

Ekonomia 
i Finanse 

Treści programowe  

This course is designed to develop knowledge and skills in understanding and applying accounting standards and the 
theoretical framework in the preparation of financial statements of entities, including groups and how to analyse and interpret 
those financial statements. Topics include: financial statements, inventories, revenue, costs, assets and accounting policies 
among others. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

Financial data 
analysis 

 30       30 4 S2_W01 
S2_W02 
S2_W03 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U03 
S2_U04 
S2_U05 
S2_U06 
S2_K01 
S2_K02 

Ekonomia 
i Finanse 

Treści programowe  

The course aims to present types of financial data sources: public versus private. During the course students will be exposed 
to various econometric tools in the area of financial data analysis. Students will practice application of econometric modelling 
in testing links between financial phenomena. Topics include: data sources in financial analysis, analysis of links between 
efficiency-risks-competition, analysis of the link between capital ratios and bank loans among others. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

Advanced financial 
management 

30        30 4 S2_W03 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U04 
S2_K01 
S2_K03 

Ekonomia 
i Finanse 

Treści programowe  

The course is a continuation of corporate finance. It aims at revising and developing concepts such as corporate valuation, 
financing decisions, dividends and repurchases, mergers and acquisitions, corporate restructuring and risk management 
among others. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU, EP, Proj, CS, R, AZ 

Investment and 
Portfolio 
Management 

 30       30 4 S1_W01 
S1_W02 
S1_W03 
S1_W04 
S1_W05 
S1_U01 
S1_U03 
S1_U04 
S1_U05 
S1_U06 
S1_K01 

Ekonomia 
i Finanse 

Treści programowe  

The concept and characteristics of financial investments, with particular emphasis on investment decisions (goals and 
restrictions of investors). The rate of return and risk of financial investment. Characteristics of financial markets (assets and 
market participants). Analysis and valuation of investments in debt and equity instruments. Investment efficiency and 
benchmarking. The concept and use of derivatives for risk management. During the classes all topics will be developed and 
supported by examples. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

Behavioural Finance 

 30       30 4 S2_W03 
S2_W05 
S2_U02 
S2_U04 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 

Ekonomia 
i Finanse 

Treści programowe  

The aim of the course is to present modern concepts of the influence of human behaviour on decisions in the field of capital 
management. Students learn the genesis and main concepts of behavioural finance. The point of reference will be the basic 
elements of the neoclassical approach to finance. Approaches in terms of psychological determinants of decision-making 
(perspective theory) will be presented and discussed. Practical examples of models for collective investment and the 
development of other techniques will be discussed, taking into account the learning process. In addition, the latest trends in 
behavioural finance will be presented, i.e. the behavioural determinants of financial crises and the socio-ethical premises of 
investing in the stock market. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 220  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 964 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
/ humanistyczne 

       60 60 6   

Treści programowe   
 

Treści wynikają ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia wynika ze specyfiki wybranego przez studenta przedmiotu. 
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przedmioty do wyboru*  - wspólne dla wszystkich specjalności 
(*do wyboru 3 kursów z 5, łącznie za 6 ECTS) 

Consumer behaviour 

 14       14 2 K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości 

Treści programowe  

The course aims to present the specificity of consumer behaviour on the market in the context of purchasing processes. Key 
topics include: analysis of factors influencing consumer purchasing behaviour: psychological, demographic, social and 

cultural, as well as analysis of the purchasing process, its participants and their roles. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj, PP, R, AZ 

Business intelligence 

 14       14 2 K_W01 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U06 
K_K01 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości 

Treści programowe  

The main objectives of the course are: passing on basic knowledge about the fundamentals of computer science extending 
knowledge on Business Intelligence Systems in theory and in practice, providing an opportunity to discuss related to the main 
categories of BIS and their possibility of application, supplying of the skills of good communication with the main users of the 
IT market and good communications in team  analysing main problems of BIS, giving systematic possibility lectures and brain 
storms on the most important theories in the field of BIS and its usage in management.  Students will have: knowledge about 
BIS and their practical use, consciousness of main problems connected with application of the systems and how to solve 
them; some basic abilities in practical use of BI tools. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj, PP, R, AZ 

Business ethics 

 14       14 2 K_W02 
K_W05 
K_U01 
K_U04 
K_U05 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości 

Treści programowe  

Introduction to the main themes of Business Ethics in an explicitly multicultural and international context and examining the 
critical discussions of the scope of CSR in general as well as many specific ethical issues of international business. The topics 
include: introduction to the idea of company social responsibility, stakeholder theory, globalizations, sustainability as well as 
leading approaches to moral philosophy among others 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj, PP, R, AZ 

Banking law 

 14       14 2 K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_U01 
K_U03 
K_U04 
K_K01 

Nauki Prawne 

Treści programowe  

The course covers legal regulation of financial institutions, with a focus on banking law. It addresses the legislative and 
regulatory schemes that govern the wide range of entities that participate in the financial services system. The course provides 
a foundation in the regulation of depository institutions, including banks, savings institutions, credit unions, and bank holding 
companies, as well as securities firms, insurance companies, and other nonbank financial services providers. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj, PP, R, AZ 
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Financial economics 

 14       14 2 K_W03 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U06 
K_K01 

Ekonomia 
i Finanse 

Treści programowe  

The course covers economic aspects of finance; how money and finance impact and interact with the rest of the economy. 
Topics include: Investment decision rules; decision-making under uncertainty; rationality and behavioural economics; role of 
money in the macroeconomic circular flow; monetary policy; capital asset pricing model and Efficient Markets Hypothesis; 
international dimensions of money flows, risky assets, foreign exchange rates and optimal currency areas; ethical issues 
surrounding the role of finance in the economy. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj, PP, R, AZ 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Research methods in 
financial management 

 30       30 4 S2_W01 
S2_W03 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U03 
S2_U04 
S2_U06 
S2_K01 
S2_K03 

Ekonomia 
i finanse 

Treści programowe  

Qualitative and quantitative methods; analysis of competition, financial stability, profitability, efficiency; research aims and 
hypotheses in finance; cross-sectional and panel data analysis of financial datasets; analysis of descriptive statistics, 
correlation matrices and regression results with the use of financial datasets. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 
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Seminarium 
magisterskie 

  30      30 3 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe– uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium. 

Ekonomia 
i finanse 

Treści programowe  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj 

przedmioty do wyboru* - właściwe dla danej specjalności 
(*do wyboru 3 kursów z 5, łącznie za 12 ECTS) 

International taxation 

 30       30 4 S2_W01 
S2_W02 
S2_W03 
S2_W05 
S2_U02 
S2_U04 
S2_K01 
S2_K03 

Ekonomia 
i finanse 

Treści programowe  

The course provides basic orientation in international taxation issues and knowledge of methods and measures for avoidance 
of international double taxation. Topics include: basic elements of international tax law and international double taxation law, 
including analysis of the OECD Model Convention on Avoidance of Double Taxation on Income and Capital among others. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

Regulating (Fin)tech 
markets 

 30       30 4 S2_W02 
S2_W03 
S2_W04 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U04 

Nauki Prawne 
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S2_K01 

Treści programowe  

The course addresses the most crucial intersections between regulation and the increasingly relevant tech and data-driven 
markets. In particular, the course will provide students with the tools to better understand how regulation is implemented in 
the data economy and technology markets, with a focus on the fintech segment. To this end, the progress of the European 
policy framework will be discussed and the regulatory models operating in Europe that foster the development of activities in 
the tech and fintech sectors will be examined. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

Managerial 
accounting 

 30       30 4 S2_W02 
S2_W03 
S2_W05 
S2_U02 
S2_U03 
S2_U04 
S2_U05 
S2_U06 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 

Ekonomia 
i finanse 

Treści programowe  

Managerial accounting provides key data to managers for planning and controlling, costing products, services, even 
customers. This course focuses on how managerial and cost accounting helps managers make better decisions, as cost 
accountants are increasingly becoming integral members of their company’s decision-making teams. By focusing on concepts 
of the “different costs for different purposes”, analyses, uses, and procedure instead of procedures alone, we recognize cost 
accounting as a managerial tool for business strategy and implementation. The course prepares students for the rewards and 
challenges they face in the professional cost accounting world of today and tomorrow. This course emphasises both the 
development of analytical skills such as Excel to leverage available information technology and the values and behaviours 
that make cost accountants effective in the workplace. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 
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International banking 

 30       30 4 S2_W01 
S2_W03 
S2_W05 
S2_U02 
S2_U04 
S2_K01 

Ekonomia 
i finanse 

Treści programowe  

The course aims to broaden the understanding of following issues: international bank regulation and supervision; 
microprudential and macroprudential instruments in the banking industry; financial stability; liquidity and capital adequacy of 
banks; bank safety net; heterogeneity in banking e.g.: conventional and non-conventional banks. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

Competition and 
consumer protection 

 30       30 4 S2_W01 
S2_W02 
S2_W04 
S2_W05 
S2_U01 
S2_U02 
S2_U04 
S2_U05 
S2_U06 
S2_K01 
S2_K02 
S2_K03 

Nauki Prawne 

Treści programowe  

The course explores how competition and consumers are protected in market economies. The course’s focus is Europe (the 
EU and the major EU Member States) but the discussion is set against the experiences of non-European countries including 
the U.S. and Asian countries in the context of globalisation and international trade. The course examines the regulatory 
framework governing competition among firms, identifying and analysing the existing limitations and challenges in this regard. 
In particular, it looks into anti-competitive practises such as cartels, vertical restraints and monopolies. It also explains how 
mergers are screened by competition authorities, and when state aid to private firms is impermissible. Finally, the course 
analyses the rules which protect consumers against misinformation and manipulation by firms. The course is based on real-
life case studies involving the world-known companies such as Google, Amazon, or Gazprom. Students are invited to actively 
analyse them. In addition, the cases of restriction of competition on financial markets are also subject to attention. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, PP, AZ, Proj, R 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 252  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 964 
 

 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Praktyki/wymiana/ 
projekt 

       240 240 20 K_U01 i inne efekty 
kierunkowe – uzależnione 
od  miejsca / stanowiska 
praktyki/wymiany/projektu  

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości  

Treści programowe   

The internship should last at least 4 hours a day, 5 days a week and take place over a period of at least 3 months (and cover 
at least 240 hours).  

 
Upon the successful completion of the internship, the student will be awarded up to 20 ECTS. 
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The internship may take the form of professional work or business activity. It can take place in external entities whose scope 
of activity, human resources potential and infrastructure correspond to the goals and learning outcomes defined for the 
internship (medium and large enterprises operating internationally).  

 
Students are obliged to find a company in which they will carry out the internship by themselves, and then present to the 
head of studies a preliminary agreement on the internship containing the scope of the intern's duties and the expected 
learning outcomes. After completing the internship, students submit a written report signed by the representative of the 
company where the internship was carried out. The report contains a detailed description of the tasks performed, the 
learning outcomes achieved as well as the assessment of the intern.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Seminarium 
magisterskie i praca 
magisterska 

  30      30 9 S2_W01 i inne efekty 
kierunkowe– uzależnione 
od treści wybranego 
seminarium. 

Nauki 
o Zarządzaniu 
i Jakości 

Treści programowe  

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj, EU 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 964 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których 

przyporządkowano kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 

Procentowy udział liczby 
punktów ECTS w łącznej 
liczbie punktów  
ECTS dla każdej 
z dyscyplin 

     Nauki Społeczne Nauki o Zarządzaniu i Jakości 
68% 

     Nauki Społeczne Ekonomia i Finanse 
19% 

     Nauki Społeczne Nauki Prawne 
8% 

”. 
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Załącznik nr 60 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 72 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

inżynieria nanostruktur 

nazwa kierunku studiów inżynieria nanostruktur 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Nanostructure Engineering 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

70 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych  

i przyrodniczych 
nauki fizyczne 

nauki chemiczne 

nauki fizyczne 88% 

nauki chemiczne 12% 

nauki fizyczne 

    

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne, szczególnie w zakresie fizyki materii skondensowanej, 
nanotechnologii i inżynierii nanostruktur. 

P7S_WG 

K_W02 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki chemiczne, szczególnie w zastosowaniu do nanotechnologii 
i inżynierii nanostruktur 

P7S_WG 
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K_W03 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym matematykę i metody matematyczne stosowane w fizyce materii 
skondensowanej, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur 

P7S_WG 

K_W04 zna i rozumie zaawansowane techniki numeryczne, obliczeniowe i informatyczne stosowane w fizyce materii 
skondensowanej, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur oraz odpowiednie technologie informacyjne  
i komunikacyjne 

P7S_WG 

K_W05 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne i obserwacyjne, budowę i działanie aparatury naukowej, 
badawczej oraz częściowo aparatury przemysłowej wykorzystywanej w inżynierii nanostruktur 

P7S_WG 

K_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w dziedzinie nauk fizycznych, 
szczególnie w zakresie fizyki materii skondensowanej, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur 

P7S_WG 

K_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę w zakresie fizyki 
materii skondensowanej, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur 

P7S_WK 

K_W08 ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową 
i dydaktyczną 

P7S_WK 

K_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 
oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji 
patentowych 

P7S_WK 

K_W10 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z fizyki, 
chemii, nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi zaplanować i wykonać obserwacje, doświadczenia i obliczenia z zakresu fizyki, szczególnie w zakresie 
fizyki materii skondensowanej, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur 

P7S_UW 

K_U02 potrafi krytycznie ocenić wyniki doświadczeń i obliczeń teoretycznych oraz przeprowadzić analizę ich 
dokładności, szczególnie w zakresie fizyki materii skondensowanej, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur 

P7S_UW 

K_U03 potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach; zna 
podstawowe czasopisma naukowe dotyczące fizyki, chemii, nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur  

P7S_UW 

K_U04 potrafi zastosować zdobytą wiedzę, umiejętności oraz metodykę fizyki i chemii do rozwiązywania problemów z 
dziedzin pokrewnych 

P7S_UW 

K_U05 potrafi przedstawić wiedzę, wyniki badań i odkrycia naukowe w sposób jasny i systematyczny trafnie 
rozpoznając i uwypuklając najważniejsze aspekty rozważanego zagadnienia oraz prezentując przyjętą 
metodologię a także omawiając  znaczenie uzyskanych wyników na tle innych podobnych badań 

P7S_UK 
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K_U06 potrafi skutecznie komunikować się ze specjalistami oraz niespecjalistami w zakresie fizyki, chemii, 
nanotechnologii i inżynierii nanostruktur oraz dziedzin pokrewnych, nawiązując dyskusję naukową lub 
przyczyniając się do popularyzacji wiedzy 

P7S_UK 

K_U07 potrafi samodzielnie uczyć się oraz określić kierunki swego dalszego kształcenia P7S_UU 

K_U08 potrafi przygotować różnych typy komunikatów pisemnych, w tym plakatu, opisu, artykułu oraz średnio 
zaawansowanej rozprawy naukowej z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur oraz 
dziedzin pokrewnych, w języku polskim i angielskim, z zastosowaniem komputerowych narzędzi składania 
tekstu oraz graficznej wizualizacji wyników 

P7S_UK 

K_U09 potrafi przygotować wystąpienie ustne, w tym seminarium oraz referatu konferencyjnego z zakresu fizyki, 
chemii, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur oraz dziedzin pokrewnych, w języku polskim i angielskim,  
z zastosowaniem komputerowych technik prezentacji multimedialnej 

P7S_UK 

K_U10 potrafi komunikować się na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem terminologii fizycznej, chemicznej oraz stosowanej w nanotechnologii oraz 
inżynierii nanostruktur 

P7S_UK 

K_U11 potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową, również w funkcji lidera zespołu, zwłaszcza 
przy realizacji badań z zakresu nanotechnologii i inżynierii nanostruktur 

P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz do inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych 
osób 

P7S_KK 

K_K02 jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, w różnych rolach P7S_KR 

K_K03 jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania 

P7S_KR 

K_K04 jest gotów do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania związanych z wykonywaniem zawodu dylematów, 
zarówno natury merytorycznej, jak i metodycznej, organizacyjnej oraz etycznej 

P7S_KR 

K_K05 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania i poszerzania 
wiedzy; jest świadomy zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

P7S_KR 

K_K06 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji 
oraz do uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 
związanej z tym odpowiedzialności 

P7S_KO 
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K_K07 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 

Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Advanced quantum 
mechanics for 
nanotechnology 
lub 
Spektroskopia 
molekularna z 
elementami chemii 
kwantowej  

30 
 
 
 
 

30 
 
 

  30 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   60 
 
 
 
 

30 
 
 

6 
 
 
 
 

3 
 
 

K_W01, K_W03, K_U02, 
K_K01 

nauki fizyczne 
 
 
 
 

nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
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i 
Spektroskopia 
molekularna z 
elementami chemii 
kwantowej, 
laboratorium  
lub 
inny przedmiot o 
określonych 
treściach 
programowych 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 
 
 
 
 
 

60 

 
 

3 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 

nauki fizyczne 
nauki chemiczne 

 
 
 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Mechanika kwantowa fermionów i bozonów.  Druga kwantyzacja; operatory pola.  Metody obliczeń w zaawansowanej mechanice 
kwantowej. Oddziaływanie z polem elektromagnetycznym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Przedmiot do wyboru 
z listy Fizyka 
statystyczna  
 

 
 

 
30 
 
 
 
 

   
30 
 
 
 
 

     
60 
 
 
 
 

 
6 

 
 

K_W01, K_W03, K_U02, 
K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Podstawowe pojęcia mechaniki statystycznej.  Zespoły równowagowe. Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki. Kwantowe gazy 
doskonałe. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Przedmiot do wyboru 
z listy Analiza 
numeryczna 

 

 
 
 
 

        
60 

 
6 

K_W04, K_U01, K_U02, 
K_K01, K_K03 

nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
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Treści programowe  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych w naukach fizycznych i naukach chemicznych, na poziomie 

rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Zaawansowana 
pracownia inżynierii 
nanostruktur cz. I 
lub  
Advanced Laboratory 
for Nanostructure 
Engineering part 1  

    45 
 
 
 

45 

   45 
 
 
 

45 

4 
 
 
 

4 

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_K01, 
K_K03, K_K04, K_K06 

 
 

nauki fizyczne 
nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wykonywanie zaawansowanych ćwiczeń z inżynierii nanostruktur w ramach aktualnie prowadzonych w grupach badawczych 
projektów naukowych – pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę# 

Analiza 
instrumentalna i 
spektroskopia 
molekularna, 
laboratorium  
 

    45    45 4 K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_K01, 
K_K03, K_K04, K_K06 

nauki chemiczne 

Treści programowe  

Wybrane zajęcia doświadczalne, rozwijające umiejętności wykorzystania technik spektroskopii molekularnej i innych metod analizy 
instrumentalnej stosowanych w laboratoriach naukowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 
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Analiza 
instrumentalna i 
spektroskopia 
molekularna, wykład  
 

 
30 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

 
30 

 
3 

K_W02, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U04, 
K_K01 

nauki chemiczne 

Treści programowe  

Podstawy teoretyczne wykorzystania technik spektroskopii molekularnej i innych metod analizy instrumentalnej stosowanych w 
laboratoriach naukowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Wariant A: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 
 
Wariant B: 
 
Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość z 
projektem 
zespołowym  

 
 
 

30 
 
 
 
 
 

30 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 

30 
 
 
 
 
 

90 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 

K_W09, K_W10, K_U07, 
K_U11, K_K02, K_K03, 
K_K07 

 

Treści programowe  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej 
prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. 
Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, 
inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/projekt 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 31 (wariant A) lub 34 (wariant B)  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 (wariant A) lub 405 (wariant B) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1405 
 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Raze
m: 

liczb
a  

godzi
n 

zajęć 

Raze
m: 

punk
ty 

ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

Wy
kła
d 

Ko
nw
ers
ato
riu
m 

Se
mi
na
riu
m 

Ćw
icz
eni
a 

La
bo
rat
ori
um 

Wa
rsz
tat
y 

Pr
oje
kt 

Inn
e 

Zaawansowana 
pracownia inżynierii 
nanostruktur cz. II  
 

    60    60 6 K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_W08, 
K_U01, K_U04, K_K01, 
K_K03, K_K04, K_K06 

nauki fizyczne 
nauki chemiczne 

Treści programowe  
Rozwój umiejętności stosowania do badania właściwości fizykochemicznych specyficznych dla nanomateriałów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 
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Fizyka materii 
skondensowanej i 
struktur 
półprzewodnikowych  
 

 
30 
 
 
 
 

   
30 
 
 
 
 

     
60 

 
6 
 

 
 
 

K_W01, K_U02, K_U04, 
K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Materia skondensowana, kryształy, ciała amorficzne. Metale, izolatory, półprzewodniki. Relacje dyspersyjne, struktura pasmowa. 
Przybliżenie masy efektywnej. Własności dynamiczne swobodnych nośników. Dynamika sieci krystalicznej. Półprzewodniki. 
Transport nośników prądu. Struktury o obniżonej wymiarowości. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Low-dimensional 
systems and 
nanostructures   
lub  
Wybrane aspekty 
nanotechnologii  

 

 
45 
 
 
 

45 

   
30 

 
 
 

30 

     
75 
 
 
 

75 

 
6 
 
 
 

6 

K_W01, K_W06, K_U02, 
K_K01 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Najważniejsze kierunki badan w nanotechnologii, m.in. chemiczna synteza nanostruktur, heterostruktury, nośniki prądu w 
zewnętrznych polach magnetycznych i elektrycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Przedmioty 
specjalistyczne   
 
Wariant A 
 
Wariant B 

   
 

      
 
 

90 
 

60 
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6 

K_W01, K_W02, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U04, 
K_U07, K_K01 

 
 
 

nauki fizyczne 
nauki chemiczne 
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Treści programowe  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej, inżynierii nanostruktur i 
nanotechnologii. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e)* 
 

 
30 

 
 

       
 
 
 
 

 
30 

 

 
2 

 
 

  

Treści programowe  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinie spoza nauk fizycznych i nauk chemicznych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem przedmiotu 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 29 (wariant B) lub 26 (wariant A)  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 345 (wariant B) lub 315 (wariant A) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1405 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w
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z
e

n
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L
a

b
o
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ri
u

m
 

W
a
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z
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P
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k

t 
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n

e
 

Praktyki zawodowe 
INZN 

        80 4 K_U06, K_U07, K_K02, 
K_K04, K_K06, K_K07 

 

Treści programowe  

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku studiów. 
Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą badania naukowe, 
wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. 
studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o zgodę na 
realizację praktyk zawodowych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie 
studiów, przedstawiając dokumenty określające zakres działań studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej 
i uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach 
wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. 
studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki merytoryczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest 
zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę z praktyk. 
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Pracownia 
specjalistyczna do 
wyboru IN  

 
 

 
 

 

   
 

 

 
120 

    
120 

 

 
12 

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W07, K_W08, K_W09, 
K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U08, K_K03, 
K_K05 

 
nauki fizyczne 

nauki chemiczne 

Treści programowe  

Badania doświadczalne mające na celu rozwój wiedzy i umiejętności w wybranym obszarze badawczym oraz ułatwienie wyboru 
tematu pracy magisterskiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 
 

Przedmioty 
specjalistyczne  

 
 
 
 

     
 
 
 

   
80 
 

 
8 

K_W01, K_W02, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U04, 
K_U07, K_K01 

 
nauki fizyczne 

nauki chemiczne 

Treści programowe  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej, inżynierii nanostruktur 
i nanotechnologii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Proseminarium 
magisterskie IN 

   
30 

      
30 

 
2 

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W06, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_U09, K_K02, 
K_K05 

 
nauki fizyczne 

 

Treści programowe  

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe prezentacje przedstawiające plan swoich badań w ramach pracowni specjalizacyjnej (i 
ew. magisterskiej).  Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej dziedzinie. 
Omówiona powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
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Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(
e) 

        60 4   

Treści programowe  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinie spoza nauk fizycznych i nauk chemicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Określone w sylabusie przedmiotu. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 370 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1405 

 

Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
Raze
m: 

liczb
a  

godzi
n 

zajęć 

Raze
m: 

punk
ty 

ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

Wy
kła
d 

Ko
nw
ers
ato
riu
m 

Se
mi
na
riu
m 

Ćw
icz
eni
a 

La
bo
rat
ori
um 

Wa
rsz
tat
y 

Pr
oje
kt 

Inn
e 

Pracownia 
specjalistyczna II w 
tym praca mgr. 

        240 20 K_W01, K_W02, K_W08, 
K_U01, K_U03, K_U05, 
K_U07, K_U08, K_K01, 
K_K03, K_K05, K_K06 

 
nauki fizyczne 

nauki chemiczne 
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Treści programowe  Badania doświadczalne związane z tematem pracy magisterskiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

Przedmioty 
specjalistyczne  
 

 
 
 
 

   
 
 
 

     
 

30 
 

 
 

3 
 

K_W01, K_W02, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U04, 
K_U07, K_K01 

 
 

nauki fizyczne 
nauki chemiczne 

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej, inżynierii nanostruktur i 
nanotechnologii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny/egzamin ustny 

Proseminarium 
magisterskie B2+ 
(doświadczalne)   
 

 
 
 
 

  
 

      
30 

 
3 

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W06, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U09, K_U10, K_K02 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Prezentacje studenckie dotyczące głównych kierunków badań fizyki materii skondensowanej, inżynierii nanostruktur i 
nanotechnologii. Rozwój technik prezentacji naukowej oraz technik korzystania z narzędzi komunikacji w środowisku naukowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

Seminarium 
specjalistyczne  
 

   
 
 

      
60 

 
4 

K_W06, K_U06, K_U10, 
K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K06 

nauki fizyczne 

Treści programowe  
Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli akademickich 
prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 
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Wariant A: 
 
Zespołowy projekt 
studencki** 

 
 

       
 

 
75 

 
5 

 
 

K_W01, K_U04, K_U07, 
K_U11, K_K02, K_K03 

 
nauki fizyczne 

Treści programowe  Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki fizyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie na ocenę 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1405 

Uwagi 
*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** W wariancie A Zespołowy projekt studencki można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w 
programie studiów, jeżeli organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. W wariancie B odpowiednie efekty uczenia się są 
zapewniane realizacją przedmiotu Własność intelektualna i przedsiębiorczość z projektem zespołowym. 

#zaliczenie na ocenę oznacza, że ocena wystawiana jest na podstawie jednego lub więcej pisemnego sprawdzianu wiedzy odbywającego 
się w okresie odbywania się zajęć dydaktycznych lub na podstawie jednej lub więcej prac pisemnych realizowanych w okresie odbywania 
się zajęć dydaktycznych – zgodnie z sylabusem przedmiotu 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki ścisłe i przyrodnicze nauki fizyczne 56% 

Nauki ścisłe i przyrodnicze nauki chemiczne 34% 

”. 
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Załącznik nr 61 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 82 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej  

nazwa kierunku studiów kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Cultural Studies of Central and Eastern Europe 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 
ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia 

86 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

5 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 83% Nauki o kulturze i religii 

Nauki humanistyczne historia 13%  

Nauki humanistyczne językoznawstwo 4%  

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K2_W01  w pogłębionym stopniu ujęcia teoretyczne i metodologiczne nauk humanistycznych, przede 
wszystkim kulturoznawstwa (ze szczególnym uwzględnieniem jego interdyscyplinarności); rozumie 
ich wzajemne związki i inspiracje, posiada zaawansowaną wiedzę na temat szkół i kierunków 
badawczych, z odniesieniem do dziedzictwa kulturowego oraz historycznych i współczesnych 
uwarunkowań społeczno-politycznych Europy Środkowo-Wschodniej 

P7S_WG Zakres i głębia  

K2_W02  w pogłębionym stopniu terminologię nauk o kulturze z uwzględnieniem perspektywy badawczej 
Europy Środkowo-Wschodniej (kierunki, teksty, badacze z zakresu nauk o kulturze) i specyfiki 

P7S_WG Zakres i głębia  
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rozwoju tych nauk w krajach regionu; zna w zaawansowanym zakresie terminologię dyscyplin 
pokrewnych, niezbędną w poznawaniu i rozumieniu zjawisk kultury krajów regionu  

K2_W03  w pogłębionym stopniu specyfikę różnych modeli kultury w ujęciu antropologicznym (tradycyjna, 
szlachecka, mieszczańska, masowa), procesy ich transformacji i wzajemne powiązania oraz 
emanacje w sferze symbolicznej i semiotycznej, a więc w przestrzeni kultury i sztuki, literatury i 
języka oraz historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej  

P7S_WG Zakres i głębia  

K2_W04  w pogłębionym stopniu historię i współczesność regionu (dwóch wybranych państw Europy 
Środkowo-Wschodniej) oraz zagadnienia, pojęcia i koncepcje historyczne związane z 
wyodrębnianiem Europy Środkowo-Wschodniej jako regionu, ze szczególnym uwzględnieniem 
procesów i zjawisk kulturowych w kontekście przemian społecznych i politycznych   

P7S_WG Zakres i głębia  

P7S_WK 
Kontekst/uwarunkowania, 
skutki  

K2_W05  w pogłębionym stopniu kontekst europejski i globalny procesów kulturowych – potrafi zastosować 
tę wiedzę w odniesieniu do kultury, sztuki, literatury, zjawisk lingwistycznych, a także politycznych, 
społecznych i gospodarczych krajów regionu na każdym etapie ich rozwoju  

P7S_WG Zakres i głębia  

P7S_WK 
Kontekst/uwarunkowania, 
skutki  

K2_W06  w pogłębionym stopniu zagadnienia dotyczące kształtowania się relacji narodowościowych i 
religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej  

P7S_WG Zakres i głębia  

P7S_WK 
Kontekst/uwarunkowania, 
skutki  

K2_W07  w pogłębionym stopniu szeroko rozumiany kontekst interkulturowy; ma pogłębioną wiedzę o 
człowieku jako podmiocie konstruującym struktury społeczne i wytwory kulturowe, ma świadomość 
zasad ich funkcjonowania i wynikających stąd różnic w postrzeganiu życia społecznego przez 
przedstawicieli różnych narodowości, grup ideologicznych i wyznaniowych oraz różnie 
rozumianych mniejszości 

P7S_WG Zakres i głębia  

P7S_WK 
Kontekst/uwarunkowania, 
skutki  

K2_W08  w pogłębionym zakresie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym w 
szczególności prawa autorskiego  

P7S_WK 
Kontekst/uwarunkowania, 
skutki  

K2_W09  w pogłębionym stopniu kompleksową naturę języka, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu 
kulturowego krajów regionu 

P6S_WG Zakres i głębia  

P6S_WK 
Kontekst/uwarunkowania, 
skutki/podstawowe zasady 
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tworzenia różnych form 
przedsiębiorczości 

K2_W010  w pogłębionym stopniu zasady działalności instytucji kultury i dziedzictwa narodowego; orientuje 
się we współczesnym życiu kulturalnym i jego uwikłaniach w dyskursy polityczne i społeczne 
przynajmniej dwóch wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

P6S_WG Zakres i głębia  

P6S_WK 
Kontekst/uwarunkowania, 
skutki/ podstawowe 
zasady tworzenia różnych 
form przedsiębiorczości  

Umiejętności: absolwent potrafi 

K2_U01  wyszukać, selekcjonować, analizować i wykorzystywać potrzebne mu informacje z różnych źródeł, 
w tym obcojęzycznych w nieprzewidywalnych warunkach 

P7S_UW 
Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy  
i wykonywane zadania  

K2_U02  formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia badawcze oraz 
prowadzić samodzielnie i pod kierunkiem opiekuna naukowego badania z zakresu 
kulturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych, dotyczących regionu Europy Środkowo-Wschodniej w 
nieprzewidywalnych warunkach 

P7S_UW 
Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy  
i wykonywane zadania  

K2_U03  rozwijać swoje umiejętności badawcze, samodzielnie i korzystając ze wsparcia opiekuna 
naukowego zdobywać wiedzę, umiejętnie formułować myśli, prezentować wyniki badań w postaci 
wypowiedzi ustnej lub pisemnej (różnego typu) w nieprzewidywalnych warunkach 

P7S_UW 
Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy  
i wykonywane zadania  

K2_U04  posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla 
kulturoznawstwa w typowych i nietypowych sytuacjach profesjonalnych  

P7S_UW 
Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy  
i wykonywane zadania  

K2_U05  przeprowadzić krytyczną pogłębioną analizę wytworów kultury właściwych dla danej epoki w 
rozwoju dwóch wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej; rozpoznać różne rodzaje 
wytworów kultury krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przeprowadzić ich krytyczną pogłębioną 
analizę, odróżniać różne perspektywy spojrzenia na rozwój kultury, mając świadomość istnienia 
różnic tożsamości kulturowych i kontekstu 

P7S_UW 
Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy  
i wykonywane zadania  
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K2_U06  odwołując się do zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej wykorzystać ją w typowych i 
nietypowych wypowiedziach profesjonalnych dotyczących historii i współczesności wybranych 
krajów regionu, a także specyfiki regionu jako całości w kontekście globalnym, logicznie je 
konstruować, odwołując się do stanowisk innych uczestników tych sytuacji komunikacyjnych  

P7S_UW 
Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy  
i wykonywane zadania  

K2_U07  porozumiewać się za pomocą różnych kanałów i technik komunikacyjnych, w tym technik 
translatorskich, w języku polskim i obcym ze specjalistami na tematy kulturoznawcze, 
literaturoznawcze, językoznawcze, historyczne dotyczące krajów regionu 

P7S_UK Komunikowanie 
się / odbieranie  
i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w 
środowisku naukowym  

K2_U08  przygotować wypowiedź pisemną i ustną, w języku polskim i obcym, na wybrane tematy z zakresu 
teorii kultury oraz problematyki krajów regionu (kultura, polityczne, społeczne i gospodarcze źródła, 
konsekwencje i konteksty zjawisk kulturowych, literatura i język jako media i świadectwa kultury, 
media audiowizualne i elektroniczne, relacje i więzi społeczne i religijne etc.). prezentować wyniki 
swojej pracy na forum grupy  

P7S_UW 
Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy  
i wykonywane zadania  

K2_U09  posługiwać się minimum dwoma językami obcymi, w tym przynajmniej jednym na poziomie min. 
B2+ 

P7S_UK Komunikowanie 
się / odbieranie  
i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w 
środowisku naukowym i 
posługiwanie się językiem 
obcym  

K2_U10  
 

planować i organizować pracę indywidualną oraz planować, organizować i kierować pracą zespołu; 
samodzielnie planować i realizować proces samodzielnego zdobywania wiedzy, w tym wiedzy 
specjalistycznej i ukierunkowywać innych w tym zakresie 

P7S_UO Organizacja 
pracy /planowanie i praca 
zespołowa  
P7S_UU Uczenie się / 
planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych 
osób 
P7S_KK 

K1_U11   stosować współczesne technologie komunikacyjne i informacyjne w swojej pracy P6S_UU Uczenie się/ 
planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych 
osób  
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K2_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy, ciągłego dokształcania się i uzupełniania zdobytej wiedzy P7S_UO Organizacja 

pracy /planowanie i praca 

zespołowa  

P7S_UU Uczenie się / 

planowanie własnego 

rozwoju i rozwoju innych 

osób 

P7S_KK 

K2_K02  efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w tym również w społeczeństwie 
odmiennym kulturowo od własnego, kierowania pracą grupy, radzenia sobie w sytuacjach 
typowych i wyjątkowych, do weryfikacji swoich poglądów na drodze rzeczowej dyskusji oraz oceny 
posiadanej wiedzy 

P7S_KK  

K2_K03  określania priorytetów służących realizacji wyznaczonego przez siebie i innych zadania w zakresie 
zobowiązań społecznych  

P7S_KO  

K2_K04  prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających 
się potrzeb społecznych 

P7S_KR  

K2_K05  aktywnego uczestniczenia, w życiu kulturalnym, organizowania go i korzystania z jego 
różnorodnych form 

P7S_KO  

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Antropologia kultury 
EŚW 

 30       30 4 K2_W01, K2_W02, 
K2_W03, K2_W07,  
K2_W08; 
K2_U02, K2_U03, 
K2_U04, K2_U08; 
K2_K01 

Nauki o kulturze  
i religii 

Treści programowe  

Zajęcia są wprowadzeniem do pogłębionej refleksji nad kulturą z perspektywy antropologicznej, z zaakcentowaniem 
kontekstów kultur Europy Środkowo-Wschodniej. Mają na celu prezentację najważniejszych obszarów zainteresowań 
antropologii kultury (m.in. przestrzeń, czas, ciało, typy więzi społecznych, pojęcie osoby oraz historycznie ukształtowane 
modele kultury), przedstawienie kategorii badawczych, kierunków i zakresów analizy zjawisk kultury (m.in. wzór kultury, 
współczynnik humanistyczny, typ idealny i relatywizm kulturowy), jak również  przygotowanie do wykorzystania tych 
kategorii w opisie antropologicznym kultur regionu. Omówieniu ujęć metodologicznych towarzyszy przedstawienie 
koncepcji teoretycznych, kluczowych w dziejach myśli kulturoznawczej i stosowanych współcześnie. Zajęcia są też 
próbą przybliżenia postawy poznawczej określanej jako „wyobraźnia antropologiczna” w kontekście badania  
i rozumienia specyfiki kulturowej Europy Środkowo-Wschodniej. 
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Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Projekt pracy pisemnej (konspekt). 

Klucz do kultury 
regionu: literatura, 
sztuka, folklor 
(student wybiera 2 
kraje) 

 60       60 4 K2_W02; K2_W03; 
K2_W07; 
 K2_U01; K2_U02; 
K2_U05; 
 K2_K01; K2_K05 

Nauki o kulturze  
i religii 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone są omówieniu (wybranych) współczesnych zjawisk kulturowych w zakresie literatury, sztuki (sztuki 
plastyczne, architektura, muzyka, kino) i mediów poszczególnych krajów regionu. Istotną rolę będzie odgrywać analiza 
recepcji kultury tych krajów w Polsce oraz diagnoza stanu wybranych elementów kultury na podstawie wiedzy na temat 
innych zjawisk (politycznych, społecznych, gospodarczych itp.) w tych krajach oraz sytuacji międzynarodowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj., PP. 

Przedmiot 
fakultatywny x2 

 60       60 4 K2_W01, K2_W02, 
K2_W03, K2_W04, 
K2_W05, K2_W06, 
K2_W07,  
K2_U06, K2_U010, 
K2_U011 
K2_K02 

Nauki o kulturze 
i religii / historia / 
językoznawstwo / 
literaturoznawstwo 

Treści programowe  

Bogata i urozmaicona tematycznie oferta przedmiotów fakultatywnych skierowanych do studentów II stopnia ma na celu 
pogłębienie oraz uszczegółowienie ich wiedzy na temat Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza jej kultury 
ujmowanej w różnych aspektach i kontekstach. Założeniem proponowanych zajęć jest zapoznanie studentów z wybraną 
problematyką z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, w tym wpływu wschodniego chrześcijaństwa na 
kulturę narodów Europy Środkowo-Wschodniej, stosunków międzywyznaniowych, folkloru, historii, sztuk filmowych  
i teatralnych, sztuk muzycznych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o bezpieczeństwie, a także polityki  
i administracji.  
Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę na temat: 
- historii i współczesności regionu ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w kontekście 
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przemian społecznych i politycznych;  
- specyfiki różnych modeli kultury oraz ich transformacji i wzajemnych powiązań na przykładzie kultury krajów regionu;  
- kontekstu europejskiego i globalnego procesów kulturowych, jak również wprowadzenie w zagadnienia dotyczące 
kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej.  
Zajęcia mają w zamyśle kształtować u studentów umiejętność adekwatnego wykorzystywania zdobytej wiedzy  
i prezentacji jej z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i technologicznych w wypowiedziach 
dotyczących historii i współczesności wybranych krajów regionu oraz jego specyfiki jako całości, a także postawę 
otwarcia i gotowości do efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w tym – odmiennym kulturowo od 
własnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Według wymogów prowadzącego lub: inne (prezentacja), PP, EP. 

Nauka języka kraju 
regionu (student 
wybiera języki 2 
krajów 

   180     180 12 K2_W09,  
K2_U01, K2_U07,  
K2_U08, K2_U09, 
K2_U10, K2_U11, 
K2_K01, K2_K02 

0231 Nauka języków / 
nauki o kulturze i religii 

Treści programowe  

Student wybiera dwa języki krajów regionu na odpowiednim dla siebie poziomie (A1-C1) i w trakcie całych studiów ma 
obowiązek zaliczenia czterech semestrów tego przedmiotu (4 x 2 x 90 =720 godzin). Poziomy zaawansowania ulegają 
zmianie na wyższy w miarę następowania semestrów. Nauczanie języków odbywa się zgodnie z Europejskim 
Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment: http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl). Każdemu poziomowi 
zaawansowania odpowiada odpowiednia część materiału w podręczniku (lub skrypcie). Stałym elementem nauczania 
jest przekazywanie wiedzy o innych kulturach (przedstawienie specyfiki kulturowej obszaru danego języka, 
uwrażliwienie na różnice kulturowe). Lektoraty są dostosowane do specjalizacji i przyszłej pracy zawodowej 
absolwentów. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

T, PP, ZU, ZP, WU. 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl
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Współczesne 
kierunki i metody 
badań 
kulturoznawczych 

 30       30 2 K2_W01, K2_W02, 
K2_W03, K2_W07;  
K2_U02, K2_U03, 
K2_U04, K2_U08; 
K2_U10, K2_U11 
K2_K01 

Nauki o kulturze  
i religii 

Treści programowe  

Zajęcia stanowią uzupełnienie i rozszerzenie zajęć z Antropologii kultury. Ich celem jest pogłębiona i kontekstowa 
prezentacja współczesnych koncepcji i propozycji teoretycznych i metodologicznych w badaniach nad kulturą, takich jak 
podejścia poststrukturalne, zwłaszcza teoria praktyki i teoria wiedzy i władzy, szkoła Annales, szkoła komunikacji  
z Toronto, postkolonializm, feminizm i gender studies, interpretacjonizm i opis gęsty oraz nurty postmodernistyczne,  
a także przedstawienie nowych obszarów zainteresowań antropologii kultury, jak codzienność, rzeczy, mniejszości, 
literatura, audiowizualność i nowe media, pogranicza i regiony czy pamięć. Zadaniem zajęć jest nie tylko rozszerzenie 
wiedzy teoretycznej, lecz także przygotowanie do własnych badań nad kulturami Europy Środkowo-Wschodniej  
z wykorzystaniem poznanych kategorii opisu i metod analizy. Na zajęciach omawiane będą teksty analityczne  
i teoretyczne przedstawicieli poszczególnych kierunków oraz studia badaczy z Europy Środowo-Wschodniej, 
reprezentujące zastosowania prezentowanych ujęć metodologicznych.   

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

PP, test wyboru. 

Media w Europie 
Środkowo-
Wschodniej 

 30       30 2 K2_W05, K2_W06, 
K2_W07, K2_W07, 
K2_W010; 
 K2_U01; K2_U02; 
K2_U06; K2_U10, 
K2_U11,  
K2_K01; K2_K02; 
K2_K04 

Nauki o kulturze  
i religii 

Treści programowe  

Celem zajęć jest prezentacja i analiza roli, funkcji i zasięgu mediów w procesach kulturowych, zachodzących w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej na przełomie XX-XXI w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu przemian ustrojowych 
po roku 1989. 
Media rozumiane są tu jako tzw. media masowe (prasa, radio, telewizja, portale informacyjne i sieci społecznościowe), 
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czyli instytucje produkujące przekazy informacyjne i rozrywkowe rozpowszechniane masowo i docierające jednocześnie 
do wielkich rozproszonych zbiorowości odbiorców, które wywierają wpływ na życie społeczne, polityczne oraz kulturowe. 
Na zajęciach media analizowane są w kontekście ich najnowszych dziejów w regionie oraz oddziaływania przede 
wszystkim na życie intelektualne oraz kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach zajęć omawiane są cechy 
systemu medialnego w poszczególnych krajach regionu, zagadnienia relacji „media-państwo” media publiczne, media 
komercyjne, media rządowe), specyfika prawa prasowego w wybranych krajach regionu, a także oddziaływanie 
komercjalizacji i tabloidyzacji mediów na kulturę, kwestie etyki dziennikarskiej oraz problem cenzury i autocenzury  
w środkach masowego przekazu regionu. Omawiane są również nowe media w Europie Środkowo-Wschodniej jako 
alternatywa dla mediów „tradycyjnych” oraz ich kulturotwórcza rola w krajach regionu. Kształtowana jest także 
umiejętność krytycznej analizy oraz umiejętności zastosowania technik komunikacyjnych i technologicznych. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

PP, ZU. 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki* 

        30 2  
 

 

Treści programowe  
Przedmioty ogólnouniwersyteckie mają na celu poszerzenie wiedzy studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze 
studiowanym kierunkiem. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Według wymagań prowadzącego. 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 420 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1440 

OBJAŚNIENIA 
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Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– ZU – zaliczenie ustne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie): 
– PP – praca pisemna 
– WU – wypowiedź ustna 
– *  - w ramach  przedmiotów ogólnouniwersyteckich studenci mają uzyskać wskazaną liczbę punktów ECTS z zakresu nauk 

społecznych 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
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Antropologia kultury 
EŚW 

 30       30 6 K2_W01, K2_W02, 
K2_W03, K2_W07, 
K2_W08;  
K2_U02, K2_U03, 
K2_U04, K2_U08; 
K2_K01 

Nauki o kulturze  
i religii 

Treści programowe  

Zajęcia są wprowadzeniem do pogłębionej refleksji nad kulturą z perspektywy antropologicznej, z zaakcentowaniem 
kontekstów kultur Europy Środkowo-Wschodniej. Mają na celu prezentację najważniejszych obszarów zainteresowań 
antropologii kultury (m.in. przestrzeń, czas, ciało, typy więzi społecznych, pojęcie osoby oraz historycznie ukształtowane 
modele kultury), przedstawienie kategorii badawczych, kierunków i zakresów analizy zjawisk kultury (m.in. wzór kultury, 
współczynnik humanistyczny, typ idealny i relatywizm kulturowy), jak również  przygotowanie do wykorzystania tych 
kategorii w opisie antropologicznym kultur regionu. Omówieniu ujęć metodologicznych towarzyszy przedstawienie 
koncepcji teoretycznych, kluczowych w dziejach myśli kulturoznawczej i stosowanych współcześnie. Zajęcia są też 
próbą przybliżenia postawy poznawczej określanej jako „wyobraźnia antropologiczna” w kontekście badania  
i rozumienia specyfiki kulturowej Europy Środkowo-Wschodniej. 
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Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Praca roczna. 

Klucz do kultury 
regionu: literatura, 
sztuka, folklor 
(student wybiera 2 
kraje) 

 60       60 6 K2_W02; K2_W03; 
K2_W07; 
 K2_U01; K2_U02; 
K2_U05; 
 K2_K01; K2_K05 

Nauki  
o kulturze  
i religii  

 

Treści programowe  

Zajęcia poświęcone są omówieniu (wybranych) współczesnych zjawisk kulturowych w zakresie literatury, sztuki (sztuki 
plastyczne, architektura, muzyka, kino) i mediów Białorusi i Rosji. Istotną rolę będzie odgrywać analiza recepcji kultury 
tych krajów w Polsce oraz diagnoza stanu wybranych elementów kultury Rosji i Białorusi na podstawie wiedzy na temat 
innych zjawisk (politycznych, społecznych, gospodarczych itp.) w tych krajach oraz sytuacji międzynarodowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj., PP. 

Przedmiot 
fakultatywny 

 30       30 2 K2_W01, K2_W02, 
K2_W03, K2_W04, 
K2_W05, K2_W06, 
K2_W07,  
K2_U06, K2_U010, 
K2_U011 
K2_K02 

Nauki o kulturze  
i religii / 
językoznawstwo / 
literaturoznawstwo / 
historia 

Treści programowe  

Bogata i urozmaicona tematycznie oferta przedmiotów fakultatywnych skierowanych do studentów II stopnia ma na celu 
pogłębienie oraz uszczegółowienie ich wiedzy na temat Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza jej kultury 
ujmowanej w różnych aspektach i kontekstach. Założeniem proponowanych zajęć jest zapoznanie studentów z wybraną 
problematyką z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, w tym wpływu wschodniego chrześcijaństwa na 
kulturę narodów Europy Środkowo-Wschodniej, stosunków międzywyznaniowych, folkloru, historii, sztuk filmowych  
i teatralnych, sztuk muzycznych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o bezpieczeństwie, a także polityki  
i administracji.  
Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę na temat: 
- historii i współczesności regionu ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w kontekście 
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przemian społecznych i politycznych;  
- specyfiki różnych modeli kultury oraz ich transformacji i wzajemnych powiązań na przykładzie kultury krajów regionu;  
- kontekstu europejskiego i globalnego procesów kulturowych, jak również wprowadzenie w zagadnienia dotyczące 
kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej.  
Zajęcia mają w zamyśle kształtować u studentów umiejętność adekwatnego wykorzystywania zdobytej wiedzy  
i prezentacji jej z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i technologicznych w wypowiedziach 
dotyczących historii i współczesności wybranych krajów regionu oraz jego specyfiki jako całości, a także postawę 
otwarcia i gotowości do efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w tym – odmiennym kulturowo od 
własnego.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Według wymogów prowadzącego lub: inne (prezentacja), PP, EP. 

Nauka języka kraju 
regionu (student 
wybiera języki 2 
krajów 

   180     180 12 K2_W09,  
K2_U01, K2_U07,  
K2_U08, K2_U09, 
K2_U10, K2_U11,  
K2_K01, K2_K02 

0231 Nauka języków / 
nauki o kulturze i religii 

Treści programowe  

Student wybiera dwa języki krajów regionu na odpowiednim dla siebie poziomie (A1-C1) i w trakcie całych studiów ma 

obowiązek zaliczenia czterech semestrów tego przedmiotu (4 x 2 x 90 =720 godzin). Poziomy zaawansowania ulegają 

zmianie na wyższy w miarę następowania semestrów. Nauczanie języków odbywa się zgodnie z Europejskim 

Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

Teaching, Assessment: http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl). Każdemu poziomowi 

zaawansowania odpowiada odpowiednia część materiału w podręczniku (lub skrypcie). Stałym elementem nauczania 

jest przekazywanie wiedzy o innych kulturach (przedstawienie specyfiki kulturowej obszaru danego języka, 

uwrażliwienie na różnice kulturowe). Lektoraty są dostosowane do specjalizacji i przyszłej pracy zawodowej 

absolwentów. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl
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Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

T, PP, ZU, ZP, WU. 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki* 

        30 4   

Treści programowe  
Przedmioty ogólnouniwersyteckie mają na celu poszerzenie wiedzy studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze 
studiowanym kierunkiem. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Według wymogów prowadzącego. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1440 
 
OBJAŚNIENIA 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– ZU – zaliczenie ustne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie): 
– PP – praca pisemna 
– WU – wypowiedź ustna 
– *  - w ramach  przedmiotów ogólnouniwersyteckich studenci mają uzyskać wskazaną liczbę punktów ECTS z zakresu nauk 

społecznych 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny,  

do których odnosi 
się przedmiot 
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Antropologia słowa 

 30       30 5 K2_W01, K2_W02, 
K2_W03, K2_W07;  
K2_U02, K2_U03, 

K2_U04, K2_U08; 

K2_U10, K2_U11 

K2_K01 

Nauki o kulturze  
i religii 

Treści programowe  

Celem zajęć jest przedstawienie i analiza zagadnień związanych z językiem rozumianym jako kulturowy atrybut 
człowieka i jako medium kultury, ujętych tu przede wszystkim z perspektywy antropologicznej. Program zajęć dzieli się 
na dwa bloki. Przedmiotem pierwszego bloku jest prezentacja reprezentujących różne dziedziny wiedzy koncepcji 
teoretycznych dotyczących języka jako fenomenu kulturowego oraz językowego charakteru ludzkiej aktywności. Drugi 
blok prezentuje historycznie wykształcone formy użycia języka: oralność, pismo, druk i media elektroniczne – poprzez 
analizę wybranych kierunków refleksji, praktyk związanych z tymi formami i ich implikacji kulturowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zjawisk i procesów dostrzeganych w dziejach kultur Europy Środkowo-Wschodniej. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Praca pisemna. 
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Klucz do kultury 
regionu: konflikty – 
relacje (student 
wybiera 2 kraje) 

 60       60 4 K2_W04, K2_W05, 

K2_W06; 

K2_U01, K2_U02, 

K2_U05, K2_U06, 

K2_U07, K2_U08, 

K2_U10, K2_U11 

K2_K01, K2_K02, 

K2_K05 

 

Historia, Nauki  
o kulturze i religii 

Treści programowe  

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów w pogłębionym stopniu z najważniejszymi procesami związanymi  
z rozwojem stosunków interkulturowych, zachodzącymi na przestrzeni wieków w wybranym kraju Europy Środkowo-
Wschodniej, pojmowanej jako przestrzeń wielokulturowa, kształtowana historycznie i definiująca się współcześnie nie 
tylko w ramach kultur poszczególnych krajów regionu, ale poprzez napięcia, konflikty, wpływy, transmisję wzorów  
i doświadczeń oraz inne formy współoddziaływania między kulturami. Zjawiska te będą tu analizowane przez pryzmat 
formowania się odrębności danej kultury i tożsamości jej uczestników, z uwzględnieniem kontekstu religijnego, 
językowego, społecznego, politycznego, ekonomicznego, wymiaru komunikacji społecznej i ekspresji artystycznej. 
Szczególny nacisk położony zostanie na omówienie tych aspektów, które mają charakter konfliktogenny w stosunkach 
międzynarodowych i są przedmiotem różnych i sprzecznych wyobrażeń zbiorowych. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

ZU, Proj, PP, EU. 

Przedmiot 
fakultatywny  

 30       30 2 K2_W01, K2_W02, 
K2_W03, K2_W04, 
K2_W05, K2_W06, 
K2_W07,  
K2_U06, K2_U010, 
K2_U011 
K2_K02 

Nauki o kulturze  
i religii / historia / 
językoznawstwo / 
literaturoznawstwo 
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Treści programowe  

Bogata i urozmaicona tematycznie oferta przedmiotów fakultatywnych skierowanych do studentów II stopnia ma na celu 
pogłębienie oraz uszczegółowienie ich wiedzy na temat Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza jej kultury 
ujmowanej w różnych aspektach i kontekstach. Założeniem proponowanych zajęć jest zapoznanie studentów z wybraną 
problematyką z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, w tym wpływu wschodniego chrześcijaństwa na 
kulturę narodów Europy Środkowo-Wschodniej, stosunków międzywyznaniowych, folkloru, historii, sztuk filmowych  
i teatralnych, sztuk muzycznych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o bezpieczeństwie, a także polityki  
i administracji.  
Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę na temat: 
- historii i współczesności regionu ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w kontekście 
przemian społecznych i politycznych;  
- specyfiki różnych modeli kultury oraz ich transformacji i wzajemnych powiązań na przykładzie kultury krajów regionu;  
- kontekstu europejskiego i globalnego procesów kulturowych, jak również wprowadzenie w zagadnienia dotyczące 
kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej.  
Zajęcia mają w zamyśle kształtować u studentów umiejętność adekwatnego wykorzystywania zdobytej wiedzy  
i prezentacji jej z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i technologicznych w wypowiedziach 
dotyczących historii i współczesności wybranych krajów regionu oraz jego specyfiki jako całości, a także postawę 
otwarcia i gotowości do efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w tym – odmiennym kulturowo od 
własnego.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Według wymogów prowadzącego lub: inne (prezentacja), PP, EP. 

Nauka języka kraju 
regionu (student 
wybiera języki 2 
krajów 

   180     180 12 K2_W09; 
K2_U01, K2_U07,  
K2_U08, K2_U09, 
K2_U10, K2_U11;  
K2_K01, K2_K02 

0231 Nauka języków / 
nauki o kulturze i religii 

Treści programowe  

Student wybiera dwa języki krajów regionu na odpowiednim dla siebie poziomie (A1-C1) i w trakcie całych studiów ma 

obowiązek zaliczenia czterech semestrów tego przedmiotu (4 x 2 x 90 =720 godzin). Poziomy zaawansowania ulegają 

zmianie na wyższy w miarę następowania semestrów. Nauczanie języków odbywa się zgodnie z Europejskim 

Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
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Teaching, Assessment: http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl). Każdemu poziomowi 

zaawansowania odpowiada odpowiednia część materiału w podręczniku (lub skrypcie). Stałym elementem nauczania 

jest przekazywanie wiedzy o innych kulturach (przedstawienie specyfiki kulturowej obszaru danego języka, 

uwrażliwienie na różnice kulturowe). Lektoraty są dostosowane do specjalizacji i przyszłej pracy zawodowej 

absolwentów. 

 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

T, PP, ZU, ZP, WU. 

Seminarium 
magisterskie, 
przygotowanie pracy 
magisterskiej 
(student wybiera 2 
seminaria 
dyplomowe z 
różnych dyscyplin) 

  60      60 7 K2_W08,  
K2_U01, K2_U02, 
K2_U03, K2_U010, 
K2_U011,  
K2_K01, K2_K02, 
K2_K03, K2_K04 

Nauki o kulturze  
i religii / 
językoznawstwo / 
literaturoznawstwo 
/historia 

Treści programowe  

Zajęcia przewidują dyskutowanie wszystkich spraw związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej, opracowanie  
i redagowanie pracy magisterskiej. Ustalenie koncepcji oraz napisanie pozostałych rozdziałów pracy. Zwrócenie uwagi 
studenta na konieczność samodyscypliny i racjonalnego gospodarowania czasem na ostatnim roku studiów. 
Przygotowanie do egzaminu magisterskiego. 
Seminarium koncentruje się na doskonaleniu umiejętności w zakresie: 
1. stylistyki prac naukowych, 
2. umiejętności przygotowania redakcyjnej strony tekstu o charakterze naukowym z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii komunikacyjnych i informacyjnych 
3. umiejętności logicznego konstruowania celów pracy, przeprowadzania analizy badawczej i formułowania wniosków. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

ZU, Proj. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl


21 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1440 
 
OBJAŚNIENIA 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– ZU – zaliczenie ustne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie): 
– PP – praca pisemna 
– WU – wypowiedź ustna 
– *  - w ramach  przedmiotów ogólnouniwersyteckich studenci mają uzyskać wskazaną liczbę punktów ECTS z zakresu nauk 

społecznych 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Klucz do kultury 
regionu: konflikty – 
relacje (student 
wybiera 2 kraje) 

 60       60 4 K2_W04, K2_W05, 
K2_W06; 
K2_U01, K2_U02, 
K2_U05, K2_U06, 
K2_U07, K2_U08, 
K2_U10, K2_U11; 
K2_K01, K2_K02, 
K2_K05 

Historia, Nauki  
o kulturze i religii 

Treści programowe  

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów w pogłębionym stopniu z najważniejszymi procesami związanymi  
z rozwojem stosunków interkulturowych, zachodzącymi na przestrzeni wieków w wybranym kraju Europy Środkowo-
Wschodniej, pojmowanej jako przestrzeń wielokulturowa, kształtowana historycznie i definiująca się współcześnie nie 
tylko w ramach kultur poszczególnych krajów regionu, ale poprzez napięcia, konflikty, wpływy, transmisję wzorów  
i doświadczeń oraz inne formy współoddziaływania między kulturami. Zjawiska te będą analizowane przez pryzmat 
formowania się odrębności danej kultury i tożsamości jej uczestników, z uwzględnieniem kontekstu religijnego, 
językowego, społecznego, politycznego, ekonomicznego, wymiaru komunikacji społecznej i ekspresji artystycznej. 
Szczególny nacisk położony zostanie na omówienie tych aspektów, które mają charakter konfliktogenny w stosunkach 
międzynarodowych i są przedmiotem różnych i sprzecznych wyobrażeń zbiorowych. 
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Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

ZU, Proj, PP, EU. 

Przedmiot 
fakultatywny 

 30       30 2 K2_W01, K2_W02, 
K2_W03, K2_W04, 
K2_W05, K2_W06, 
K2_W07,  
K2_U06, K2_U010, 
K2_U011 
K2_K02 

Nauki o kulturze  
i religii / historia / 
językoznawstwo / 
literaturoznawstwo 

Treści programowe  

Bogata i urozmaicona tematycznie oferta przedmiotów fakultatywnych skierowanych do studentów II stopnia ma na celu 
pogłębienie oraz uszczegółowienie ich wiedzy na temat Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza jej kultury 
ujmowanej w różnych aspektach i kontekstach. Założeniem proponowanych zajęć jest zapoznanie studentów z wybraną 
problematyką z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, w tym wpływu wschodniego chrześcijaństwa na 
kulturę narodów Europy Środkowo-Wschodniej, stosunków międzywyznaniowych, folkloru, historii, sztuk filmowych  
i teatralnych, sztuk muzycznych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o bezpieczeństwie, a także polityki  
i administracji.  
Zajęcia mają na celu wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę na temat: 
- historii i współczesności regionu ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w kontekście 
przemian społecznych i politycznych;  
- specyfiki różnych modeli kultury oraz ich transformacji i wzajemnych powiązań na przykładzie kultury krajów regionu;  
- kontekstu europejskiego i globalnego procesów kulturowych, jak również wprowadzenie w zagadnienia dotyczące 
kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej.  
Zajęcia mają w zamyśle kształtować u studentów umiejętność adekwatnego wykorzystywania i zaprezentowania  
z wykorzystaniem technologii komunikacyjnych i informacyjnych zdobytej wiedzy w wypowiedziach dotyczących historii  
i współczesności wybranych krajów regionu oraz jego specyfiki jako całości, a także postawę otwarcia i gotowości do 
efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w tym – odmiennym kulturowo od własnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Według wymogów prowadzącego lub: inne (prezentacja), PP, EP. 
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Nauka języka kraju 
regionu (student 
wybiera języki 2 
krajów 

   180     180 12 K2_W09;  
K2_U01, K2_U07,  
K2_U08, K2_U09, 
K2_U10, K2_U11; 
K2_K01, K2_K02 

0231 Nauka języków / 
nauki o kulturze i religii 

Treści programowe  

Student wybiera dwa języki krajów regionu na odpowiednim dla siebie poziomie (A1-C1) i w trakcie całych studiów ma 
obowiązek zaliczenia czterech semestrów tego przedmiotu (4 x 2 x 90 =720 godzin). Poziomy zaawansowania ulegają 
zmianie na wyższy w miarę następowania semestrów. Nauczanie języków odbywa się zgodnie z Europejskim 
Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment: http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl). Każdemu poziomowi 
zaawansowania odpowiada odpowiednia część materiału w podręczniku (lub skrypcie). Stałym elementem nauczania 
jest przekazywanie wiedzy o innych kulturach (przedstawienie specyfiki kulturowej obszaru danego języka, 
uwrażliwienie na różnice kulturowe). Lektoraty są dostosowane do specjalizacji i przyszłej pracy zawodowej 
absolwentów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PP, ZU, ZP, WU. 

Seminarium 
magisterskie, 
przygotowanie pracy 
magisterskiej 
(student wybiera 2 
seminaria 
dyplomowe z 
różnych dyscyplin) 

  60      60 12 K2_W08;  
K2_U01, K2_U02, 
K2_U03, K2_U010, 
K2_U011;  
K2_K01, K2_K02, 
K2_K03, K2_K04 

Nauki o kulturze  
i religii, historia / 
językoznawstwo / 
literaturoznawstwo 

Treści programowe  

Zajęcia przewidują dyskutowanie wszystkich spraw związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej, opracowanie  
i redagowanie pracy magisterskiej. Ustalenie koncepcji oraz napisanie pozostałych rozdziałów pracy. Zwrócenie uwagi 
studenta na konieczność samodyscypliny i racjonalnego gospodarowania czasem na ostatnim roku studiów. 
Przygotowanie do egzaminu magisterskiego. 
Seminarium koncentruje się na doskonaleniu umiejętności w zakresie: 
1. stylistyki prac naukowych, 
2. umiejętności przygotowania redakcyjnej strony tekstu o charakterze naukowym, z wykorzystaniem nowoczesnych 
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technologii komunikacyjnych i informacyjnych 
3. umiejętności logicznego konstruowania celów pracy, przeprowadzania analizy badawczej i formułowania wniosków. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

WU, PM. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1440 
 
OBJAŚNIENIA 
 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– ZP – zaliczenie pisemne 
– ZU – zaliczenie ustne 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie): 
– PP – praca pisemna 
– WU – wypowiedź ustna 
– *  - w ramach  przedmiotów ogólnouniwersyteckich studenci mają uzyskać wskazaną liczbę punktów ECTS z zakresu nauk 

społecznych 
 
 
 

 



26 
 

Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów – nie dotyczy 

(tabela dotyczy kierunku studiów, na którym prowadzona jest specjalność; tabelę należy przygotować dla każdego semestru studiów i dla każdej 
specjalności odrębnie) 

Rok studiów: pierwszy (piszemy słownie) 

Semestr: pierwszy (piszemy słownie) 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Nazwa przedmiotu A 
(zajęcia lub grupa 
zajęć) 

            

Treści programowe  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna, praca dyplomowa 

Nazwa przedmiotu B  
(zajęcia lub grupa 
zajęć) 
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Treści programowe  

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna, praca dyplomowa 

przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Nazwa przedmiotu C  
(zajęcia lub grupa 
zajęć) 

            

Treści programowe  

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna, praca dyplomowa 

Nazwa przedmiotu D  
(zajęcia lub grupa 
zajęć) 

            

Treści programowe  

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, esej, projekt, praca roczna, praca dyplomowa 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze):  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze):  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 77% 

Nauki humanistyczne historia 12% 

Nauki humanistyczne językoznawstwo 5% 

”. 
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Załącznik nr 62 
do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

„Załącznik nr 86 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

logistyka i administrowanie w mediach 

nazwa kierunku studiów logistyka i administrowanie w mediach 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Logistics and Administration in the Media 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil praktyczny 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

87 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

6 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych 

informatyka techniczna i 
telekomunikacja 

13%  

Dziedzina nauk społecznych 

ekonomia i finanse 3%  

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

57% nauki o komunikacji społecznej i mediach 

nauki o zarządzaniu i jakości 27%  

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, zorientowanych na zastosowania praktyczne 
w wybranej sferze działalności kulturalnej, gospodarczej, medialnej. 

P7S_WG 

K_W02 
budowę i funkcje systemów społecznych , w kontekście tworzenia rozwiązań o charakterze systemowym, w 
zakresie mediów. 

P7S_WG 

K_W03 wiedzę o zarządzaniu i stosowanych narzędziach; wiedzę na temat zarządzania projektami internetowymi. P7S_WG 

K_W04 
techniki i sposoby badania podstawowych podmiotów zmediatyzowanej relacji w ramach komunikacji 
społecznej - nadawcy i odbiorcy. 

P7S_WG 

K_W05 
podstawowe i innowacyjne metody oraz narzędzia w badaniach społecznych w tym opinii publicznej i w 
nowych technologiach. 

P7S_WG 
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K_W06 przekazy medialne - ich specyfiki, technologii, różnorodności, wydźwięku, efektywności. P7S_WG 

K_W07 
treści dotyczące projektowania i wykonywania zadań, norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w 
instytucjach mediowych. 

P7S_KW 

K_W08 informacje z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności. P7S_KW 

K_W09 modele komunikacji i komunikowania społecznego P7S_KW 

K_W10 
zasady etyki i prawa związane z tworzeniem i przetwarzaniem różnorakich utworów dziennikarskich w tym 
multimedialnych. 

P7S_KW 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
rozpoznać główne problemy struktur społeczno-ekonomicznych, politycznych i kulturowych oraz tłumaczyć 
zależności zachodzące między wskazanymi podsystemami. 

P7S_UW 
 

K_U02 
identyfikować  zjawiska i procesy w społecznej przestrzeni medialnej w wymiarze politycznym, ekonomicznym 
i kulturowym. 

P7S_UW 
 

K_U03 
oceniać, kategoryzować,  prognozować zjawiska i zachowania podmiotów rynku medialnego oraz podejmować 
samodzielne decyzje. 

P7S_UW 

K_U04 
aplikować normy prawne i etyczne uczestniczenia, współtworzenia oraz zarządzania relacjami między 
poszczególnymi jednostkami, grupami i instytucjami w charakterze pracownika mediów - menedżera, 
dziennikarza, redaktora, specjalisty od public relations i reklamy, czy też badacza rynku mediów. 

P7S_UW 

K_U05 
identyfikować najważniejsze elementy biznesowej  rzeczywistości poszczególnych podsystemów: 
politycznych, ekonomicznych, oraz społecznych. 

P7S_UW 
 

K_U06 
posługiwać się standardowymi i innowacyjnymi metodami oraz narzędziami analitycznymi stosowanymi w 
zarządzaniu i przedsiębiorczości 

P7S_UW 

K_U07 posługiwać się nowymi technologiami i  nowymi mediami. P7S_UW 

K_U08 

porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także 
w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej, potrafi 
przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych 
zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów 

P7S_UK 
 

K_U09 
komunikować się w języku obcym w zakresie zarządzania i mediów, na poziomie zgodnym z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

P7S_UK 
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K_U10 
zaprojektować i przeprowadzić, używając różnorodnych technik i metod badawczych, interdyscyplinarną 
analizę medialno-biznesowa. 

P7S_UO 
 

K_U11 
formułować cele i problemy badawcze związane z funkcjonowaniem  systemu medialnego oraz zidentyfikować 
kierunki samokształcenia. 

P7S_UU 
 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
Identyfikowania specyfiki relacji, zachodzących między różnymi podmiotami medialnymi, biznesowymi i 
instytucjami społeczno-politycznymi oraz dostrzega celowość nieustannego aktualizowania wiedzy. 

P7S_KK 
 

K_K02 
dostrzega niejednoznaczność ryzyka uogólnień oraz błędy nadmiernej szczegółowości w identyfikowania, 
opisywania i analizowaniu procesów i zjawisk, zachodzących w strukturach   społecznych, politycznych i 
ekonomicznych. Zdobywaną wiedzę poddaje nieustannej weryfikacji oraz syntezie i wnioskowaniu. 

P7S_KK 
 

K_K03 
zestawiania różnorodnych opinii, eksponowania wad i zalet argumentacji, przez co jest w stanie zajmować 
zracjonalizowane stanowisko. 

P7S_KK 
 

K_K04 
samodzielnego wychwytywania manipulacji informacyjnej, korzystania z poszerzonej wiedzy umożliwiającej 
unikanie w praktyce naruszeń etyki i prawa oraz innych przepisów związanych z pracą zawodową. 

P7S_KK 
 

K_K05 zdiagnozowania priorytetów technologicznych mających na celu osiągnięcie założonych rezultatów. P7S_KO 

K_K06 
posługiwania się podstawowymi pojęciami i zasadami z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej 

P7S_KO 
 

K_K07 kierowania pracą w zespole P7S_KO 

K_K08 rozwiązywania postawionych problemy i zadań w sposób systemowy. P7S_KO 

K_K09 przyjmowania roli lidera w projektach medialnych, biznesowych, kulturalnych i politycznych. P7S_KO 

K_K10 myślenia kreatywnego i podejmowania innowacyjnych działań w swoim środowisku pracy P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Zajęcia fakultatywne w 
j. angielskim 

 30       30 4 K_U08, K_U09 
nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Na zajęciach studenci mają możliwość ćwiczenia nad swobodą wypowiedzi, formułowaniem argumentów w dyskusji oraz rozwój 
zasobu słownictwa w j. angielskim. 
Studenci mają do wyboru kilka przedmiotów z których wybierają jeden. Ich tematyka koncentruje się na roli informacji  
w społeczeństwie w kontekście technologii cyfrowych. 
Poruszane są między innymi takie tematy jak: 
- rola dziennikarstwa i dziennikarzy 
- trendy i przewidywania rozwoju mediów i technologii medialnych 
- internet jako sfera publiczna 
- problem fake news 
- aktywizm w dobie mediów społecznościowych 
- problemy z prywatnością i bezpieczeństwem w mediach społecznościowych 
- podział cyfrowy a nierówności społeczne 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (egzamin) 
 

Ekonomia 
przedsiębiorstwa 
mediowego 

 30       30 3 

K_W01, K_W05, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06,  
K_K02 

ekonomia i finanse 
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Treści programowe  
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomiki mediów i zarządzania w firmach medialnych, zajmuje się 
charakterystyką mediów jako dóbr ekonomicznych, rynkami medialnymi, strukturami rynkowymi oraz problemami zachowań 
innowacyjnych przedsiębiorstw mediowych w warunkach rozwoju technologii cyfrowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test (zaliczenie na ocenę) 
 

Gatunki i formaty we 
współczesnych 
mediach 

 30       30 3 
K_W04  
K_U02,  
K_K01, 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Test (zaliczenie na ocenę) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

W ramach zajęć zaprezentowane zostaną gatunki i formaty medialne obecne w polskich mediach, zarówno w prasie, jak i w mediach 
elektronicznych oraz nowych mediach. Podczas zajęć analizowana będzie oferta medialna oraz jej zbieżność ze znanymi z literatury 
tematu normami gatunkowymi. Przedstawiane będą także obecne w mediach elektronicznych formaty medialne. 
Przedmiot, zgodnie z założeniem, ma formę konwersatorium, co oznacza, że wymagać będzie aktywnej obecności i zaangażowania 
studentów. 

Europejskie systemy 
mediowe - prawo i 
instytucje 

30        30 3 

K_W02, K_W04, K_W05, 
K_W07, 
K_U01, K_U02, K_U05, 
K_U11, 
K_K01, K_K02 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Podczas zajęć studenci zapoznają się z systemami medialnymi, kluczowymi regulacjami oraz standardami kreowanymi przez ważne 
organizacje europejskie, w tym Unię Europejską i Radę Europy w obszarze mediów. 
W procesie nauczania student otrzyma informacje dotyczące wybranych systemów medialnych w Europie. Zostanie też 
wprowadzony w ogólne zagadnienia dotyczące regulacji prawnych oraz standardów kreowanych w obszarze mediów w procesie 
governance przez Radę Europy,  Unię Europejską oraz inne organizacje (biznes, sektor pozarządowy) w celu promocji i wspierania 
rozwoju wspólnego rynku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test (egzamin) 

Organizacja pracy 
menadżera 

 24       24 3 

K_W07 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U10,  
K_K01, K_K04, K_K07, 
K_K08 

nauki o zarządzaniu  
i jakości 
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Treści programowe  
Zajęcia mają na celu przedstawienie aktualnej wiedzy na temat roli i funkcji kierownika we współczesnych organizacjach, 
zapoznanie studentów z metodami pracy na stanowisku kierowniczym, a także zdobycie wiedzy na temat pracy i obowiązków 
kadry menedżerskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, projekt, inne (aktywność na zajęciach)  
(zaliczenie na ocenę) 

Edytory multimediów     30    30 3 
K_W01, K_U07,  
K_K04, K_K08,  K_K10 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Przygotowanie studentów do wykorzystania w pracy zawodowej technologii oraz oprogramowania służącego edycji materiałów 
publikowanych w mediach (grafiki rastrowej i wektorowej, audio, wideo, audio-wideo). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (egzamin) 
 

Prawo "o sieci" i 
ochrona własności 
intelektualnej  

16        16 3 
K_W10,  
K_U04, K_U08, K_U09 
K_K04 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Przedmiot przybliża studentom zasady odpowiedzialności prawnej za naruszenie w sieci dóbr osobistych, praw autorskich, prawa 
prasowego i gospodarczego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (zaliczenie na ocenę) 
 

Zajęcia fakultatywne         
60 
(minimu
m) 

8 
K_W01, K_W05 
K_U04, K_U08, K_U09 
K_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako zajęcia do 
wyboru organizowane przez Wydział. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu  

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 250 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1072 
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Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Propedeutyka 
zarządzania 

 24       24 2 

K_W01, K_W03, K_W08,  
K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K06, 
K_K10 

nauki o zarządzaniu  
i jakości 
 

Treści programowe  

Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące prowadzenia przedsięwzięcia biznesowego związanego z produkcją mediów 
audiowizualnych. Studenci zapoznają się z opracowaniem koncepcyjne i przygotowaniem przedsięwzięcia biznesowego związanego 
z koprodukcją trójstronną projektu audiowizualnego – od wczesnego pomysłu do ostatecznego planu finansowania do strategii 
sprzedaży. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test (egzamin) 
 

Prawo gospodarcze (w 
tym upadłościowe i 
naprawcze) 

 24       24 3 
K_W01, K_W08, K_W10,  
K_U04, K_U08,  
K_K02, K_K04 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot przybliża studentom najważniejsze problemy prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  
W szczególności omówione zostają zasady rejestracji tej działalności, wady i zalety wyboru konkretnej formy tej działalności 
(działalność prowadzona indywidualnie, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Przedstawiona też zostaje 
problematyka dotycząca podatków od osób fizycznych oraz podatku od wartości dodanej. Ponadto zaprezentowano zasady 
dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, sporządzania i analizy umów oraz  prowadzenia postępowania upadłościowego 
i naprawczego. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, inne (praca zaliczeniowa)  
(zaliczenie na ocenę) 

Propedeutyka IT 30    30    60 3 
K_W01, K_W06,  
K_U03, K_U07,  
K_K08, K_K09, K_K10 

informatyka techniczna  
i telekomunikacja 

Treści programowe  

Studenci zapoznają się ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów. Tematyka: formy informacji, korzystanie 
ze współczesnych urządzeń IT i oprogramowania. 
 
Zajęcia przedstawiają także istotę Internetu – jego historię, stan obecny i perspektywy, a w szczególności formy obecności Web 2.0 
w wirtualnym świecie i ich powiązania ze światem realnym. Podkreślono uwarunkowania techniczne funkcjonowania Sieci (dostęp 
do Internetu), usługi w Sieci, narzędzia do wyszukiwania zasobów i usług oraz wybrane aspekty komercji (handel, giełdy, płatności) 
w Internecie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – egzamin pisemny, test(zaliczenie na ocenę) 
Laboratorium – test (zaliczenie) 

Reklama online 30        30 2 

K_W01, K_W03, K_W06, 
K_W07,  
K_U04, K_U10,   
K_K06, K_K09, K_K10 

informatyka techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe  

Studenci zapoznają się z różnymi typami reklam internetowych począwczy od klasycznego e-mailingu do reklamy natywnej. Kolejny 
wątkiem jest poznanie narzędzi takich jak,  AdWords, Yahoo! Search Marketing, Google AdSense, które umożliwiają umieszczanie 
reklam na odpowiednich stronach internetowych lub obok wyników wyszukiwania słów kluczowych. Ostatnim elementem programu 
są najczęsciej praktykowane sposoby, za pomocą których reklama internetowa jest kupowana. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt (zaliczenie na ocenę) 

Technologie mediów  24       24 3 
K_W01, K_W08,  
K_U05, K_U06,  
K_K03, K_K05 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
W toku nauczania przedmiotu analizowane i przedstawione są technologie i techniki drukarskie jako część systemu multimedialnego. 
Przedstawiony jest zarys historyczny technik drukarskich ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technologii poligraficznych 
takich jak; drukowanie cyfrowe, procesy wykończeniowe oraz systemy integracji procesów poligraficznych (workflow). 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (zaliczenie na ocenę) 

Analiza statystyczna w 
badaniach społecznych 

 14   14    28 2 

K_W01, K_W04, K_W05, 
K_W07,  
K_U03, K_U04, K_U10, 
K_K01, K_K03 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z zagadnieniami jak: podstawowe pojęcia statystyczne. Etapy badań. Pomiar jako 
element badania. Wybrane metody opracowywania danych. Analiza danych. Metody badania siły i kierunku zależności korelacyjnej 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Konwersatorium – test, (Zaliczenie na ocenę) 
Laboratorium – test, zaliczenie 

Proseminarium 
dyplomowe 

  30      30 2 

K_W01, K_W04 
K_U01, K_U02, K_U09, 
K_U11,  
K_K02, K_K06, K_K10 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór właściwych narzędzi 
badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Przygotowanie koncepcji pracy (zaliczenie) 

Zajęcia fakultatywne         
60 
(minimum) 

10 
K_W01, K_W05 
K_U04, K_U08, K_U09 
K_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako zajęcia do 
wyboru organizowane przez Wydział. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu  

Przedmiot 
ogólnouniwersyteckie z 
obszaru nauk 
humanistycznych 

        
15 
(minimum) 

3   



11 
 

Treści programowe  Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku studiów 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 295 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1072 
 

 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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 Symbole efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Użyteczność danych 
sieciowych 
 

 30       30 3 
K_W01,  
K_U03, K_U06,  
K_K01, K_K04 

informatyka techniczna  
i telekomunikacja 

Treści programowe  

Cel: omówienie zestawu narzędzi (procedur, oprogramowania i sprzętu) do rafinacji Big Data (sieć zasobów informacyjnych). 
Narzędzia te mogą zapewnić prawdziwy obraz przeszłości, obraz w czasie rzeczywistym i prognozy. 
 
W trakcie kursu zostaną przedstawione podstawowe etapy rafinacji:  
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1. Zbieranie informacji (robot);  
2. Rozpoznawanie wpisów tekstowych dostępnych w formacie nietekstowym;  
3. podsystemowe uczące się uczucia identyfikacji;  
4. Analiza podsystemu treści wiadomości;  
5. Tworzenie modelu badanego procesu;  
6. Podsystem prezentacji wyników; Przykłady: studia przypadków. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test (egzamin) 
 

Nowoczesna 
organizacja i procesy 
zarządzania firmą 
mediową 

24   20     44 3 

K_W01, K_W02, K_W07, 
K_W08,  
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U08,  
K_K01, K_K02, K_K05, 
K_K06, K_K07, K_K08, 
K_K09 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Współczesne organizacje  borykają się  z konkurencją, szybkością zmian, elastycznością działania. Oczekuje się od nich szybkiego 
dostosowania do zmian, aby stały się innowacyjne i rozpoznawalne na rynku. W ramach przedmiotu zostaną przedstawione 
zagadnienia związane z zarządzeniem i funkcjonowaniem organizacji, wskazanie na interdyscyplinarny charakter procesu 
zarządzania i zaprezentowanie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzaniem przedsiębiorstwem medialnym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – egzamin pisemny, (egzamin) 
Ćwiczenia – test, projekt,(zaliczenie) 

Multimedia     30    30 2 
K_W01, K_W03, K_W10,  
K_U07,  
K_K05 

informatyka techniczna  
i telekomunikacja, 

Treści programowe  
Przygotowanie studentów do kompleksowego wykorzystania - w pracy zawodowej - potencjału technologii informacyjnych w zakresie 
komputerowego opracowania do publikacji materiałów multimedialnych (fotograficznych, filmowych, graficznych i dźwiękowych)  
w Internecie 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt. (zaliczenie na ocenę) 
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Nowe media (media 
mobilne - usługi 
komercyjne w sieci) - 
funkcje i wykorzystanie 

   30     30 2 
K_W01, K_W06,  
K_U07 
K_U08, K_K05 

informatyka techniczna  
i telekomunikacja 

Treści programowe  
Przygotowanie studentów do kompleksowego wykorzystania - w pracy zawodowej - potencjału technologii informacyjnych  
i komunikacji sieciowej w zakresie nowych mediów (usługi sieciowe w szczególności: portale społecznościowe, wideo internetowe 
wraz z elementami aktywnymi, sieć TOR) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt. inne (aktywność na zajęciach)(zaliczenie na ocenę) 

Oprogramowanie do 
zarządzania  

    30    30 2 

K_W01, K_W03, K_W08,  
K_U03, K_U05, K_U07, 
K_K05,  
K_K06, K_K10 

nauki o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe  

W ramach przedmiotu zaprezentowane zostaną zagadnienia związanymi z Systemami Informatycznymi Zarządzania (SIZ)  
i kluczowymi procesami w działalności przedsiębiorstw wspieranymi przez narzędzia informatyczne. W ramach zajęć zostanie 
przeprowadzona analiza funkcjonalności narzędzia Comarch ERP Optima jako przykładowego systemu do zarządzania 
przedsiębiorstwem. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Specjalizacja 
zarządzanie i 
marketing w mediach 
cz. I 

 60       60 3 

K_W02, K_W03, K_W06, 
K_W07, K_W09,  
K_U02, K_U04, K_U05, 
K_U08, K_U10 
K_K03, K_K06, K_K08, 
K_K10 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Specjalizacja 
zarządzanie nowymi 
technologiami w 
mediach cz. I 

Specjalizacja 
organizacja produkcji 
audiowizualnej cz. I 
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Treści programowe  

Specjalizacja zarządzanie i marketing w mediach oraz Specjalizacja zarządzanie nowymi technologiami w mediach są przedmiotami 
do wyboru. W każdym z nich studenci zapoznają się różnymi zagadnieniami dotyczącymi .  
W specjalizacji zarządzanie i marketing medialny omawiane są między innymi moduły: 
• Retoryka praktyczna negocjacje kultura języka 
• Teoria i praktyka komunikacji społecznej 
• Public relations 
• Źródła dokumentacji multimedialnej   
W specjalizacji zarządzanie nowymi technologiami omawiane są między innymi moduły: 
• Konstrukcja i użyteczność stron i aplikacji internetowych 
• Zastosowanie urządzeń mobilnych w mediach 
• Bazy danych 
• Użyteczność i dostępność produktów sieciowych 
Specjalizacja: organizacja produkcji audiowizualnej: 
W ramach proponowanej specjalności studenci zapoznawać się będą z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi 
produkcji audiowizualnej. W ramach poszczególnych bloków tematycznych realizowanych w ramach specjalności, studenci poprzez 
zajęcia realizowane z teoretykami i praktykami zapoznawać się będą z zagadnieniami dotyczącymi podstaw technologii produkcji 
telewizyjnej i filmowej, analizy scenariusza, pracy na planie filmowym, finansowania produkcji filmowych i telewizyjnych, procesów 
postprodukcji oraz  promocji produkcji w mediach tradycyjnych i nowych mediach. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, projekt, (zaliczenie na ocenę) 

Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 4 

K_W01, K_W04,  
K_U01, K_U02, K_U09, 
K_U11,  
K_K02, K_K06, K_K10 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór właściwych narzędzi 
badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Poziom zaawansowania pracy magisterskiej na poziomie minimum 60% (Zaliczenie) 
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Zajęcia fakultatywne         
60 
(minimu
m) 

8 
K_W01, K_W05 
K_U04, K_U08, K_U09 
K_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako zajęcia do 
wyboru organizowane przez Wydział. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu  

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk 
humanistycznych 

        
15 
(minimu
m) 

3   

Treści programowe  Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku studiów 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 329 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1072 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 
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Zarządzanie   
bezpieczeństwem IT 

 30       30 2 

K_W02, K_W07,  
K_U05, K_U07,  
K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K08, 

nauki o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe  

Szkolenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem IT daje studentom świadomość zagrożeń czekających w codziennej pracy 
z narzędziami informatycznymi. Dowiadują się z niego w jaki sposób cyberprzestępcy mogą pozyskać wrażliwe dane firmy lub przejąć 
kontrolę nad komputerem (np. żądając później okupu) oraz jak się przed nimi chronić. Dokumentacja związana 
z bezpieczeństwem. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, (egzamin) 

RTV w Internecie  24       24 2 
K_W01, K_W08, K_W09,  
K_U07, 
K_K05 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przygotowanie studentów do kompleksowego wykorzystania - w pracy zawodowej - potencjału informacyjnego radia i telewizji 
internetowej.  
Przedmiot obejmuje aspekty techniczne, prawne, warsztat pracy dziennikarza i kadry technicznej, produkcję materiałów 
informacyjnych w zakresie radia i telewizji internetowej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (zaliczenie na ocenę) 

Zarządzanie projektami 
internetowymi 

 24       24 3 

K_W02, K_W03, K_W07, 
K_W08, K_W09,  
K_U07, K_U08, K_U11,  
K_K05, K_K06, K_K10 

nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe  

Podstawowe wiadomości dotyczące projektów, metodyki i zarządzanie projektami, analiza i ocena ryzyka. Otoczenie medialne. 
Studenci zapoznają się między innymi z podstawowymi zagadnieniami takimi jak: 
1.Wykład wprowadzający, zapoznanie studentów z tematyką przedmiotu, literaturą oraz wymaganiami koniecznymi do zaliczenia 
przedmiotu. Kontekst – Internet. Czym jest projekt. 
2.Omówienie zmian w konsumpcji mediów: nadawcy i odbiorcy współczesnych mediów, multitasking mediów tradycyjnych i nowych. 
Krajobraz rynku medialnego w kontekście kierunków rozwoju: media wyjścia i media dopełniające. 
3.Równanie równowagi projektu. Cele projektowe projektu - SMART (Specyficzny, Mierzalny, Ambitny, Realny, Terminowy). Wykresy 
Gantta. Certyfikaty. Project Management Institute. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Specjalizacja 
zarządzanie  
i marketing w mediach 
cz. II 

 60       60 3 

K_W02, K_W03, K_W06, 
K_W07, K_W09,  
K_U02, K_U04, K_U05, 
K_U08, K_U10 
K_K03, K_K06, K_K08, 
K_K10 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Specjalizacja 
zarządzanie nowymi 
technologiami w 
mediach cz. II 

Specjalizacja 
organizacja produkcji 
audiowizualnej cz. II 
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Treści programowe  

Specjalizacja zarządzanie i marketing w mediach oraz Specjalizacja zarządzanie nowymi technologiami w mediach są przedmiotami 
do wyboru. W każdym z nich studenci zapoznają się różnymi zagadnieniami dotyczącymi .  
W specjalizacji zarządzanie i marketing medialny omawiane są między innymi moduły: 
• Retoryka praktyczna negocjacje kultura języka 
• Teoria i praktyka komunikacji społecznej 
• Public relations 
• Źródła dokumentacji multimedialnej   
W specjalizacji zarządzanie nowymi technologiami omawiane są między innymi moduły: 
• Konstrukcja i użyteczność stron i aplikacji internetowych 
• Zastosowanie urządzeń mobilnych w mediach 
• Bazy danych 
• Użyteczność i dostępność produktów sieciowych 
Specjalizacja: organizacja produkcji audiowizualnej: 
W ramach proponowanej specjalności studenci zapoznawać się będą z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi 
produkcji audiowizualnej. W ramach poszczególnych bloków tematycznych realizowanych w ramach specjalności, studenci poprzez 
zajęcia realizowane z teoretykami i praktykami zapoznawać się będą z zagadnieniami dotyczącymi podstaw technologii produkcji 
telewizyjnej i filmowej, analizy scenariusza, pracy na planie filmowym, finansowania produkcji filmowych i telewizyjnych, procesów 
postprodukcji oraz  promocji produkcji w mediach tradycyjnych i nowych mediach. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, projekt., (zaliczenie na ocenę) 

Psychologia biznesu 
medialnego 

 30       30 4 

K_W01, K_W07, K_U02, 
K_K01, K_K04,  
K_K07 
K_K09, K_K10 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Psychologia biznesu mediowego to nauka, która koncentruje się na rozumieniu kluczowych mechanizmów ludzkich zachowań  
w kontekście mediów. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyka psychologii potrzebną w tworzeniu i rozwoju 
biznesu mediowego 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, test, (Zaliczenie na ocenę) 
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Seminarium 
dyplomowe 

  30      30 4 

K_W01, K_W04,  
K_U01, K_U02, K_U09, 
K_U11,  
K_K02, K_K06, K_K10 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór właściwych narzędzi 
badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Student powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Przygotowanie finalnej wersji pracy magisterskiej, która przeszła weryfikacje antyplagiatową przez system JSA (Zaliczenie) 

Praktyki studenckie         

6 
miesięcy 
(480 
godz.) 

12 
K_U03, K_U04, K_U06, 
K_U07 
 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

TREŚCI PROGRAMOWE: 
Praktyki studenckie praktyczne przygotowują studentkę/studenta do wymagań współczesnego rynku mediów. Poprzez rozwijanie 
umiejętności warsztatowych związanych z konkretnymi rodzajami mediów (prasa, radio, telewizja, internet) oraz różnorodnymi 
gatunkami i formami dziennikarskimi. Nie mniej istotnym elementem jest także poszerzenie kompetencji studentów z zakresu 
umiejętności autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. Praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych 
instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) 
oraz zaplecza medialnego takich jako koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR. 
 
FORMA PRAKTYK: 
Praktyki zawodowe mogą mieć formę: 

1. praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych, 
2. pracy zawodowej, 
3. praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.     

 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYK: 

1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia, spójną z planem studiów i programem kształcenia  

z uwzględnieniem efektów kształcenia i podlegają zaliczeniu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zasadach 

odbywania praktyk zawodowych na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.  Praktyki zawodowe należą do grupy 
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przedmiotów obowiązkowych, a ich zaliczenie w wymaganym terminie oznacza uzyskanie określonej liczby punktów zgodnie 

z systemem punktacji ECTS przyjętym dla oceny indywidualnych dokonań studenta. Wśród efektów kształcenia wymienia 

się: 

2. Posiadanie ugruntowanej wiedzy na temat zakresów i efektów oddziaływania mediów masowych na poszczególne grupy 

odbiorców w ramach szerokich (krajowych oraz międzynarodowych) audytoriów, struktur społecznych, politycznych, 

ekonomicznych i kulturalnych. 

3. Umiejętność diagnozowania wielowymiarowych zjawisk i procesów zmediatyzowanej rzeczywistości współczesnych 

systemów politycznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz zajmowania stanowisk, podlegających kryteriom rzetelności  

i uczciwości, względem różnych perspektyw teoretycznych i badawczych. 

4. Umiejętność krytycznego odbieranych treści oraz poddawania konstruktywnej krytyce działania innych osób. 

5. Odbywanie praktyki w formie pracy zawodowej wymaga zgody opiekuna praktyk zawodowych na kierunku Dziennikarstwo  

i medioznawstwo, który zobowiązany jest zweryfikować czy zakres działalności podmiotu, w którym pracuje 

student/studentka oraz zakres obowiązków pracowniczych studenta/studentki zapewnia możliwość osiągnięcia efektów 

uczenia się zdefiniowanych dla praktyk oraz czy pracodawca gotowy jest udzielić informacji niezbędnych do oceny stopnia 

osiągnięcia przez studenta/studentkę efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk zawodowych.    

6. Praktyki powinny odbywać się w instytucjach gwarantujących realizację programu praktyk. Do tych instytucji należą przede 

wszystkim: publiczne i niepubliczne instytucje związane z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, 

biura prasowe, portale internetowe), koncerny medialne, drukarnie, wydawnictwa, firmy PR-owe, agencje reklamowe, biura 

prasowe jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, 

Urząd Wojewódzki), biura prasowe organów władzy państwowej, organizacji pozarządowych i instytucji kultury (teatry, opera, 

muzea). 

7. Oprócz wymienionych, przykładowych instytucji studentka/t ma możliwość realizacji praktyki w innym niż wskazane miejsca. 

Wówczas konsultuje swój wybór z opiekunem praktyk z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW i po uzyskaniu 

pozytywnej rekomendacji może rozpocząć praktykę. 

8. Studentka/student jest zobowiązana/ny do odbycia zawodowej praktyki ciągłej w ciągu 2 lat studiów drugiego stopnia,  

w systemie stacjonarnym. Oznacza to, że całą lub część praktyki można odbyć już na I roku studiów. Ostatecznym terminem 

rozliczenia praktyki ciągłej jest IV semestr studiów drugiego stopnia. 

9. Rozliczenie praktyki ciągłej jest warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej. 

10. Studentka/student, jest zobowiązana/y nie późnej niż miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, przedłożyć opiekunowi praktyki 

samodzielnie wypełnione skierowanie na praktyki w celu uzyskania akceptacji i podpisu.  
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11. Rozliczenie praktyk następuje w IV semestrze studiów drugiego stopnia, nie później niż miesiąc przez obroną pracy 

dyplomowej. Oznacza to, iż studentka/t musi przedłożyć opiekunowi praktyk z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 

UW wypełniony komplet dokumentów nie później niż do 15 sierpnia. 

12. Wymiar praktyk zawodowych określa program studiów. Studenci są zobowiązani do zrealizowania: 

13. 360 godzin – w przypadku studiów drugiego stopnia, w systemie stacjonarnym. 

14. Praktyki realizowane są w ciągu roku, bądź w terminach poza rokiem akademickim (lipiec, sierpień, wrzesień), zgodnie  

z programem kształcenia, programem studiów, w tym planem studiów i siatką godzin danego kierunku bądź specjalności, 

zgodnie z zapisami w sylabusie. 

15. Podczas trwania praktyki studentka/t powinna/en wykazać się zdolnością samodzielnego, krytycznego myślenia, 

analizowania zjawisk oraz procesów dotyczących szeroko pojętej branży medialnej.   

16. Praktyka może być realizowana w całości w jednej instytucji lub podzielona na kilka części w różnych placówkach. 

17. Praktyki można odbywać u wielu organizatorów praktyk. W celu zaliczenia praktyk odbywanych u różnych organizatorów 

praktyk sumuje się wymiar godzinowy praktyk odbytych u wszystkich organizatorów praktyk. 

18. Decyzję o zmianach w zakresie terminu czy sposobu organizacji odbywania praktyk, podejmuje opiekun praktyk zawodowych. 

19. Praktyka zawodowa zaliczana jest na ocenę przez opiekuna praktyk zawodowych. Podstawą do wystawienia oceny  
z praktyki odbytej w jednostce UW lub w podmiocie zewnętrznym (także z praktyki odbytej w formie pracy zawodowej) jest 
zaświadczenie o przebiegu praktyk i osiągniętych efektach uczenia się wystawione przez podmiot przyjmujący studenta na 
praktyki, opinia o wykonywaniu obowiązków służbowych wystawiona przez przełożonego oraz ankieta ewaluacyjna o 
przebiegu praktyk i osiągniętych efektach uczenia się wypełniona przez studenta.  

20. Studentka/student ma obowiązek zaliczyć praktyki (lub uzyskać zgodę na uznanie praktyk za odbyte) w terminie wskazanym 

w planie studiów, jednak nie później niż  miesiąc przed obroną pracy dyplomowej. 

21. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyk jest dokonanie przez opiekuna praktyk zawodowych wpisu do USOSa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaświadczenie o przebiegu praktyk, opinia o wykonywaniu obowiązków służbowych, ankieta (auto)ewaluacyjna o przebiegu 
praktyk  

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 198 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1072 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano kierunek 
studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych informatyka techniczna i telekomunikacja 10% 

Dziedzina nauk społecznych 

ekonomia i finanse 2% 

nauki o komunikacji społecznej i mediach 74% 

nauki o zarządzaniu i jakości 9% 

”. 
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Załącznik nr 63 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 87 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW  

logistyka i administrowanie w mediach 

nazwa kierunku studiów logistyka i administrowanie w mediach 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Logistics and Administration in the Media 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil praktyczny 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia niestacjonarne (zaoczne) 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

87 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

6 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych 

informatyka techniczna  
i telekomunikacja 

13%  

Dziedzina nauk społecznych 

ekonomia i finanse 3%  

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

57% nauki o komunikacji społecznej i mediach 

nauki o zarządzaniu i jakości 27%  

Razem: - 100% - 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, zorientowanych na zastosowania praktyczne 
w wybranej sferze działalności kulturalnej, gospodarczej, medialnej. 

P7S_WG 

K_W02 
budowę i funkcje systemów społecznych , w kontekście tworzenia rozwiązań o charakterze systemowym, w 
zakresie mediów. 

P7S_WG 

K_W03 wiedzę o zarządzaniu i stosowanych narzędziach; wiedzę na temat zarządzania projektami internetowymi. P7S_WG 
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K_W04 
techniki i sposoby badania podstawowych podmiotów zmediatyzowanej relacji w ramach komunikacji 
społecznej - nadawcy i odbiorcy. 

P7S_WG 

K_W05 
podstawowe i innowacyjne metody oraz narzędzia w badaniach społecznych w tym opinii publicznej i w 

nowych technologiach. 
 

P7S_WG 

K_W06 przekazy medialne - ich specyfiki, technologii, różnorodności, wydźwięku, efektywności. P7S_WG 

K_W07 
treści dotyczące projektowania i wykonywania zadań, norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w 
instytucjach mediowych. 

P7S_KW 

K_W08 informacje z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności. P7S_KW 

K_W09 modele komunikacji i komunikowania społecznego P7S_KW 

K_W10 
Zasady etyki i prawa związane z tworzeniem i przetwarzaniem różnorakich utworów dziennikarskich w tym 
multimedialnych. 

P7S_KW 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
rozpoznać główne problemy struktur społeczno-ekonomicznych, politycznych i kulturowych oraz tłumaczyć 
zależności zachodzące między wskazanymi podsystemami. 

P7S_UW 
 

K_U02 
identyfikować  zjawiska i procesy w społecznej przestrzeni medialnej w wymiarze politycznym, ekonomicznym 
i kulturowym. 

P7S_UW 
 

K_U03 
oceniać, kategoryzować,  prognozować zjawiska i zachowania podmiotów rynku medialnego oraz podejmować 
samodzielne decyzje. 

P7S_UW 

K_U04 
aplikować normy prawne i etyczne uczestniczenia, współtworzenia oraz zarządzania relacjami między 
poszczególnymi jednostkami, grupami i instytucjami w charakterze pracownika mediów - menedżera, 
dziennikarza, redaktora, specjalisty od public relations i reklamy, czy też badacza rynku mediów. 

P7S_UW 

K_U05 
identyfikować najważniejsze elementy biznesowej  rzeczywistości poszczególnych podsystemów: 
politycznych, ekonomicznych, oraz społecznych. 

P7S_UW 
 

K_U06 
posługiwać się standardowymi i innowacyjnymi metodami oraz narzędziami analitycznymi stosowanymi w 

zarządzaniu i przedsiębiorczości 
 

P7S_UW 

K_U07 posługiwać się nowymi technologiami i  nowymi mediami. P7S_UW 
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K_U08 

porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także 
w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej, potrafi 
przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych 
zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów 

P7S_UK 
 

K_U09 
komunikować się w języku obcym w zakresie zarządzania i mediów, na poziomie zgodnym z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

P7S_UK 
 

K_U10 
zaprojektować i przeprowadzić, używając różnorodnych technik i metod badawczych, interdyscyplinarną 
analizę medialno-biznesowa. 

P7S_UO 
 

K_U11 
formułować cele i problemy badawcze związane z funkcjonowaniem  systemu medialnego oraz zidentyfikować 
kierunki samokształcenia. 

P7S_UU 
 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
Identyfikowania specyfiki relacji, zachodzących między różnymi podmiotami medialnymi, biznesowymi i 
instytucjami społeczno-politycznymi oraz dostrzega celowość nieustannego aktualizowania wiedzy. 

P7S_KK 
 
 

K_K02 
dostrzega niejednoznaczność ryzyka uogólnień oraz błędy nadmiernej szczegółowości w identyfikowania, 
opisywania i analizowaniu procesów i zjawisk, zachodzących w strukturach   społecznych, politycznych i 
ekonomicznych. Zdobywaną wiedzę poddaje nieustannej weryfikacji oraz syntezie i wnioskowaniu. 

P7S_KK 
 

K_K03 
zestawiania różnorodnych opinii, eksponowania wad i zalet argumentacji, przez co jest w stanie zajmować 
zracjonalizowane stanowisko. 

P7S_KK 
 

K_K04 
samodzielnego wychwytywania manipulacji informacyjnej, korzystania z poszerzonej wiedzy umożliwiającej 
unikanie w praktyce naruszeń etyki i prawa oraz innych przepisów związanych z pracą zawodową. 

P7S_KK 
 

K_K05 
zdiagnozowania priorytetów technologicznych mających na celu osiągnięcie założonych rezultatów. 

 
P7S_KO 

 

K_K06 
posługiwania się podstawowymi pojęciami i zasadami z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej 

P7S_KO 
 

K_K07 kierowania pracą w zespole. 
P7S_KO 

 

K_K08 rozwiązywania postawionych problemy i zadań w sposób systemowy. 
P7S_KO 

 

K_K09 przyjmowania roli lidera w projektach medialnych, biznesowych, kulturalnych i politycznych. P7S_KO 
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K_K10 myślenia kreatywnego i podejmowania innowacyjnych działań w swoim środowisku pracy 
P7S_KR 

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a
ję

ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 Symbole efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Zajęcia fakultatywne w 
j. angielskim 

 18       18 4 K_U08, K_U09 
nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Na zajęciach studenci mają możliwość ćwiczenia nad swobodą wypowiedzi, formułowaniem argumentów w dyskusji oraz rozwój 
zasobu słownictwa w j. angielskim. 
Studenci mają do wyboru kilka przedmiotów z których wybierają jeden. Ich tematyka koncentruje się na roli informacji  
w społeczeństwie w kontekście technologii cyfrowych. 
Poruszane są między innymi takie tematy jak: 
- rola dziennikarstwa i dziennikarzy 
- trendy i przewidywania rozwoju mediów i technologii medialnych 
- internet jako sfera publiczna 
- problem fake news 
- aktywizm w dobie mediów społecznościowych 
- problemy z prywatnością i bezpieczeństwem w mediach społecznościowych 
- podział cyfrowy a nierówności społeczne 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (egzamin) 
 

Ekonomia 
przedsiębiorstwa 
mediowego 

 18       18 3 

K_W01, K_W05, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06,  
K_K02 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomiki mediów i zarządzania w firmach medialnych, zajmuje się 
charakterystyką mediów jako dóbr ekonomicznych, rynkami medialnymi, strukturami rynkowymi oraz problemami zachowań 
innowacyjnych przedsiębiorstw mediowych w warunkach rozwoju technologii cyfrowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test (zaliczenie na ocenę) 
 

Gatunki i formaty we 
współczesnych 
mediach 

 18       18 3 
K_W04  
K_U02,  
K_K01, 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  Test (zaliczenie na ocenę) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

W ramach zajęć zaprezentowane zostaną gatunki i formaty medialne obecne w polskich mediach, zarówno w prasie, jak i w mediach 
elektronicznych oraz nowych mediach. Podczas zajęć analizowana będzie oferta medialna oraz jej zbieżność ze znanymi z literatury 
tematu normami gatunkowymi. Przedstawiane będą także obecne w mediach elektronicznych formaty medialne. 
Przedmiot, zgodnie z założeniem, ma formę konwersatorium, co oznacza, że wymagać będzie aktywnej obecności i zaangażowania 
studentów. 

Europejskie systemy 
mediowe - prawo i 
instytucje 

18        18 3 

K_W02, K_W04, K_W05, 
K_W07, 
K_U01, K_U02, K_U05, 
K_U11, 
K_K01, K_K02 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  

Podczas zajęć studenci zapoznają się z systemami medialnymi, kluczowymi regulacjami oraz standardami kreowanymi przez ważne 
organizacje europejskie, w tym Unię Europejską i Radę Europy w obszarze mediów. 
W procesie nauczania student otrzyma informacje dotyczące wybranych systemów medialnych w Europie. Zostanie też 
wprowadzony w ogólne zagadnienia dotyczące regulacji prawnych oraz standardów kreowanych w obszarze mediów w procesie 
governance przez Radę Europy,  Unię Europejską oraz inne organizacje (biznes, sektor pozarządowy) w celu promocji i wspierania 
rozwoju wspólnego rynku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test (egzamin) 

Organizacja pracy 
menadżera 

 18       18 3 

K_W07 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U10,  
K_K01, K_K04, K_K07, 
K_K08 

nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe  
Zajęcia mają na celu przedstawienie aktualnej wiedzy na temat roli i funkcji kierownika we współczesnych organizacjach, zapoznanie 
studentów z metodami pracy na stanowisku kierowniczym, a także zdobycie wiedzy na temat pracy i obowiązków kadry 
menedżerskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, projekt, inne (aktywność na zajęciach)  
(zaliczenie na ocenę) 
 

Edytory multimediów     18    18 3 
K_W01, K_U07,  
K_K04, K_K08,  K_K10 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Przygotowanie studentów do wykorzystania w pracy zawodowej technologii oraz oprogramowania służącego edycji materiałów 
publikowanych w mediach (grafiki rastrowej i wektorowej, audio, wideo, audio-wideo). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (egzamin) 
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Prawo "o sieci" i 
ochrona własności 
intelektualnej  

15        15 3 
K_W10,  
K_U04, K_U08, K_U09 
K_K04 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Przedmiot przybliża studentom zasady odpowiedzialności prawnej za naruszenie w sieci dóbr osobistych, praw autorskich, prawa 
prasowego i gospodarczego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny (zaliczenie na ocenę) 
 

Zajęcia fakultatywne         
36 
(minimu
m) 

8 
K_W01, K_W05 
K_U04, K_U08, K_U09 
K_K02 

Nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako zajęcia do 
wyboru organizowane przez Wydział.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu  

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 159 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 703 
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Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Propedeutyka 
zarządzania 

 18       18 2 

K_W01, K_W03, K_W08,  
K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K06, 
K_K10 

nauki o zarządzaniu i 
jakości 
 

Treści programowe  

Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące prowadzenia przedsięwzięcia biznesowego związanego z produkcją mediów 
audiowizualnych. Studenci zapoznają się z opracowaniem koncepcyjne i przygotowaniem przedsięwzięcia biznesowego związanego 
z koprodukcją trójstronną projektu audiowizualnego – od wczesnego pomysłu do ostatecznego planu finansowania do strategii 
sprzedaży. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test (egzamin) 
 

Prawo gospodarcze (w 
tym upadłościowe i 
naprawcze) 

 18       18 2 
K_W01, K_W08, K_W10,  
K_U04, K_U08,  
K_K02, K_K04 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przedmiot przybliża studentom najważniejsze problemy prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  
W szczególności omówione zostają zasady rejestracji tej działalności, wady i zalety wyboru konkretnej formy tej działalności 
(działalność prowadzona indywidualnie, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Przedstawiona też zostaje 
problematyka dotycząca podatków od osób fizycznych oraz podatku od wartości dodanej. Ponadto zaprezentowano zasady 
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dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, sporządzania i analizy umów oraz  prowadzenia postępowania upadłościowego i 
naprawczego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, inne (praca zaliczeniowa)  
(zaliczenie na ocenę) 

Propedeutyka IT 18    18    36 3 
K_W01, K_W06,  
K_U03, K_U07,  
K_K08, K_K09, K_K10 

informatyka techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe  

Studenci zapoznają się ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów. Tematyka: formy informacji, korzystanie 
ze współczesnych urządzeń IT i oprogramowania. 
 
Zajęcia przedstawiają także istotę Internetu – jego historię, stan obecny i perspektywy, a w szczególności formy obecności Web 2.0 
w wirtualnym świecie i ich powiązania ze światem realnym. Podkreślono uwarunkowania techniczne funkcjonowania Sieci (dostęp 
do Internetu), usługi w Sieci, narzędzia do wyszukiwania zasobów i usług oraz wybrane aspekty komercji (handel, giełdy, płatności) 
w Internecie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – egzamin pisemny, test(zaliczenie na ocenę) 
Laboratorium – test (zaliczenie) 

Reklama online 18        18 2 

K_W01, K_W03, K_W06, 
K_W07,  
K_U04, K_U10,   
K_K06, K_K09, K_K10 

informatyka techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe  

Studenci zapoznają się z różnymi typami reklam internetowych począwczy od klasycznego e-mailingu do reklamy natywnej. Kolejny 
wątkiem jest poznanie narzędzi takich jak,  AdWords, Yahoo! Search Marketing, Google AdSense, które umożliwiają umieszczanie 
reklam na odpowiednich stronach internetowych lub obok wyników wyszukiwania słów kluczowych. Ostatnim elementem programu 
są najczęsciej praktykowane sposoby, za pomocą których reklama internetowa jest kupowana. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt (zaliczenie na ocenę) 
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Technologie mediów  18       18 3 
K_W01, K_W08,  
K_U05, K_U06,  
K_K03, K_K05 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
W toku nauczania przedmiotu analizowane i przedstawione są technologie i techniki drukarskie jako część systemu multimedialnego. 
Przedstawiony jest zarys historyczny technik drukarskich ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technologii poligraficznych 
takich jak; drukowanie cyfrowe, procesy wykończeniowe oraz systemy integracji procesów poligraficznych (workflow). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (zaliczenie na ocenę) 

Analiza statystyczna w 
badaniach społecznych 

 14   14    28 2 

K_W01, K_W04, K_W05, 
K_W07,  
K_U03, K_U04, K_U10, 
K_K01, K_K03 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z zagadnieniami jak: podstawowe pojęcia statystyczne. Etapy badań. Pomiar jako 
element badania. Wybrane metody opracowywania danych. Analiza danych. Metody badania siły i kierunku zależności korelacyjnej 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Konwersatorium – test, (Zaliczenie na ocenę) 
Laboratorium – test, zaliczenie 

proseminarium 
dyplomowe 

  18      18 3 

K_W01, K_W04 
K_U01, K_U02, K_U09, 
K_U11,  
K_K02, K_K06, K_K10 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór właściwych narzędzi 
badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Przygotowanie koncepcji pracy (zaliczenie) 
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Zajęcia fakultatywne         
36 
(minimu
m 

10 
K_W01, K_W05 
K_U04, K_U08, K_U09, 
K_K02 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako zajęcia do 
wyboru organizowane przez Wydział.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu  

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk 
humanistycznych 

        
15 
(minimu
m) 

3   

Treści programowe  Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku studiów 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 205 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 703 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a
ję

ć
 

R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 Symbole efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do których 
odnosi się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e
n

ia
 

L
a
b

o
ra

to
ri

u
m

 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Użyteczność danych 
sieciowych 
 

 18       18 3 
K_W01,  
K_U03, K_U06,  
K_K01, K_K04 

informatyka techniczna i 
telekomunikacja 

Treści programowe  

Cel: omówienie zestawu narzędzi (procedur, oprogramowania i sprzętu) do rafinacji Big Data (sieć zasobów informacyjnych). 
Narzędzia te mogą zapewnić prawdziwy obraz przeszłości, obraz w czasie rzeczywistym i prognozy. 
 
W trakcie kursu zostaną przedstawione podstawowe etapy rafinacji:  
1. Zbieranie informacji (robot);  
2. Rozpoznawanie wpisów tekstowych dostępnych w formacie nietekstowym;  
3. podsystemowe uczące się uczucia identyfikacji;  
4. Analiza podsystemu treści wiadomości;  
5. Tworzenie modelu badanego procesu;  
6. Podsystem prezentacji wyników; Przykłady: studia przypadków. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, test (egzamin) 
 

Nowoczesna 
organizacja i procesy 

18   18     36 3 
K_W01, K_W02, K_W07, 
K_W08,  

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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zarządzania firmą 
mediową 

K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U08,  
K_K01, K_K02, K_K05, 
K_K06, K_K07, K_K08, 
K_K09 

Treści programowe  

Współczesne organizacje  borykają się  z konkurencją, szybkością zmian, elastycznością działania. Oczekuje się od nich szybkiego 
dostosowania do zmian, aby stały się innowacyjne i rozpoznawalne na rynku. W ramach przedmiotu zostaną przedstawione 
zagadnienia związane z zarządzeniem i funkcjonowaniem organizacji, wskazanie na interdyscyplinarny charakter procesu 
zarządzania i zaprezentowanie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzaniem przedsiębiorstwem medialnym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład – egzamin pisemny, (egzamin) 
Ćwiczenia – test, projekt,(zaliczenie) 

Multimedia     18    18 2 
K_W01, K_W03, K_W10,  
K_U07,  
K_K05 

informatyka techniczna  
i telekomunikacja, 

Treści programowe  
Przygotowanie studentów do kompleksowego wykorzystania - w pracy zawodowej - potencjału technologii informacyjnych w zakresie 
komputerowego opracowania do publikacji materiałów multimedialnych (fotograficznych, filmowych, graficznych i dźwiękowych) w 
Internecie 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt. (zaliczenie na ocenę) 

Nowe media (media 
mobilne - usługi 
komercyjne w sieci) - 
funkcje i wykorzystanie 

   18     18 2 
K_W01, K_W06,  
K_U07 
K_U08, K_K05 

informatyka techniczna  
i telekomunikacja 

Treści programowe  
Przygotowanie studentów do kompleksowego wykorzystania - w pracy zawodowej - potencjału technologii informacyjnych  
i komunikacji sieciowej w zakresie nowych mediów (usługi sieciowe w szczególności: portale społecznościowe, wideo internetowe 
wraz z elementami aktywnymi, sieć TOR) 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt. inne (aktywność na zajęciach)(zaliczenie na ocenę) 

Oprogramowanie do 
zarządzania  

    18    18 2 

K_W01, K_W03, K_W08,  
K_U03, K_U05, K_U07, 
K_K05,  
K_K06, K_K10 

nauki o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe  

W ramach przedmiotu zaprezentowane zostaną zagadnienia związanymi z Systemami Informatycznymi Zarządzania (SIZ)  
i kluczowymi procesami w działalności przedsiębiorstw wspieranymi przez narzędzia informatyczne. W ramach zajęć zostanie 
przeprowadzona analiza funkcjonalności narzędzia Comarch ERP Optima jako przykładowego systemu do zarządzania 
przedsiębiorstwem. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Specjalizacja 
zarządzanie i 
marketing w mediach 
cz. I 

 36       36 
3 
 

K_W02, K_W03, K_W06, 
K_W07, K_W09,  
K_U02, K_U04, K_U05, 
K_U08, K_U10 
K_K03, K_K06, K_K08, 
K_K10 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Specjalizacja 
zarządzanie nowymi 
technologiami w 
mediach cz. I 

Specjalizacja 
organizacja produkcji 
audiowizualnej cz. I 

Treści programowe  

Specjalizacja zarządzanie i marketing w mediach oraz Specjalizacja zarządzanie nowymi technologiami w mediach są przedmiotami 
do wyboru. W każdym z nich studenci zapoznają się różnymi zagadnieniami dotyczącymi .  
W specjalizacji zarządzanie i marketing medialny omawiane są między innymi moduły: 
• Retoryka praktyczna negocjacje kultura języka 
• Teoria i praktyka komunikacji społecznej 
• Public relations 
• Źródła dokumentacji multimedialnej   
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W specjalizacji zarządzanie nowymi technologiami omawiane są między innymi moduły: 
• Konstrukcja i użyteczność stron i aplikacji internetowych 
• Zastosowanie urządzeń mobilnych w mediach 
• Bazy danych 
• Użyteczność i dostępność produktów sieciowych 
Specjalizacja: organizacja produkcji audiowizualnej: 
W ramach proponowanej specjalności studenci zapoznawać się będą z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi 
produkcji audiowizualnej. W ramach poszczególnych bloków tematycznych realizowanych w ramach specjalności, studenci poprzez 
zajęcia realizowane z teoretykami i praktykami zapoznawać się będą z zagadnieniami dotyczącymi podstaw technologii produkcji 
telewizyjnej i filmowej, analizy scenariusza, pracy na planie filmowym, finansowania produkcji filmowych i telewizyjnych, procesów 
postprodukcji oraz  promocji produkcji w mediach tradycyjnych i nowych mediach. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, projekt, (zaliczenie na ocenę) 

Seminarium 
dyplomowe 

  18      18 4 

K_W01, K_W04,  
K_U01, K_U02, K_U09, 
K_U11,  
K_K02, K_K06, K_K10 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór właściwych narzędzi 
badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Poziom zaawansowania pracy magisterskiej na poziomie minimum 60% (Zaliczenie) 

Zajęcia fakultatywne         
36 
(minimu
m) 

8 
K_W01, K_W05 
K_U04, K_U08 
K_K02 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
W ramach zajęć fakultatywnych wchodzą wykłady monograficzne, konwersatoria, projekty, laboratoria oznaczone jako zajęcia do 
wyboru organizowane przez Wydział.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu  

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki z 
obszaru nauk 
humanistycznych 

        
15 
(minimu
m) 

3   

Treści programowe  Zajęcia ogólnouniwersyteckie mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów o treści spoza kierunku studiów 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji określone w sylabusie przedmiotu (Zaliczenie na ocenę lub egzamin) 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 213 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 703 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Zarządzanie   
bezpieczeństwem IT 

 18       18 2 

K_W02, K_W07,  
K_U05, K_U07,  
K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K08, 

nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe  

Szkolenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem IT daje studentom świadomość zagrożeń czekających w codziennej pracy  
z narzędziami informatycznymi. Dowiadują się z niego w jaki sposób cyberprzestępcy mogą pozyskać wrażliwe dane firmy lub 
przejąć kontrolę nad komputerem (np. żądając później okupu) oraz jak się przed nimi chronić. Dokumentacja związana z 
bezpieczeństwem. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny, (egzamin) 

RTV w Internecie  18       18 2 
K_W01, K_W08, K_W09,  
K_U07, 
K_K05 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

Przygotowanie studentów do kompleksowego wykorzystania - w pracy zawodowej - potencjału informacyjnego radia i telewizji 
internetowej.  
Przedmiot obejmuje aspekty techniczne, prawne, warsztat pracy dziennikarza i kadry technicznej, produkcję materiałów 
informacyjnych w zakresie radia i telewizji internetowej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (zaliczenie na ocenę) 

Zarządzanie projektami 
internetowymi 

 18       18 3 

K_W02, K_W03, K_W07, 
K_W08, K_W09,  
K_U07, K_U08, K_U11,  
K_K05, K_K06, K_K10 

nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe  

Podstawowe wiadomości dotyczące projektów, metodyki i zarządzanie projektami, analiza i ocena ryzyka. Otoczenie medialne. 
Studenci zapoznają się między innymi z podstawowymi zagadnieniami takimi jak: 
1.Wykład wprowadzający, zapoznanie studentów z tematyką przedmiotu, literaturą oraz wymaganiami koniecznymi do zaliczenia 
przedmiotu. Kontekst – Internet. Czym jest projekt. 
2.Omówienie zmian w konsumpcji mediów: nadawcy i odbiorcy współczesnych mediów, multitasking mediów tradycyjnych i nowych. 
Krajobraz rynku medialnego w kontekście kierunków rozwoju: media wyjścia i media dopełniające. 
3.Równanie równowagi projektu. Cele projektowe projektu - SMART (Specyficzny, Mierzalny, Ambitny, Realny, Terminowy). 
Wykresy Gantta. Certyfikaty. Project Management Institute. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, (Zaliczenie na ocenę) 

Specjalizacja 
zarządzanie i marketing 
w mediach cz. II 

 36       36 3 

K_W02, K_W03, K_W06, 
K_W07, K_W09,  
K_U02, K_U04, K_U05, 
K_U08, K_U10 
K_K03, K_K06, K_K08, 
K_K10 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Specjalizacja 
zarządzanie nowymi 
technologiami w 
mediach cz. II 

Specjalizacja 
organizacja produkcji 
audiowizualnej cz. II 

Treści programowe  
Specjalizacja zarządzanie i marketing w mediach oraz Specjalizacja zarządzanie nowymi technologiami w mediach są 
przedmiotami do wyboru. W każdym z nich studenci zapoznają się różnymi zagadnieniami dotyczącymi .  
W specjalizacji zarządzanie i marketing medialny omawiane są między innymi moduły: 
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• Retoryka praktyczna negocjacje kultura języka 
• Teoria i praktyka komunikacji społecznej 
• Public relations 
• Źródła dokumentacji multimedialnej   
W specjalizacji zarządzanie nowymi technologiami omawiane są między innymi moduły: 
• Konstrukcja i użyteczność stron i aplikacji internetowych 
• Zastosowanie urządzeń mobilnych w mediach 
• Bazy danych 
• Użyteczność i dostępność produktów sieciowych 
Specjalizacja: organizacja produkcji audiowizualnej: 
W ramach proponowanej specjalności studenci zapoznawać się będą z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi 
produkcji audiowizualnej. W ramach poszczególnych bloków tematycznych realizowanych w ramach specjalności, studenci poprzez 
zajęcia realizowane z teoretykami i praktykami zapoznawać się będą z zagadnieniami dotyczącymi podstaw technologii produkcji 
telewizyjnej i filmowej, analizy scenariusza, pracy na planie filmowym, finansowania produkcji filmowych i telewizyjnych, procesów 
postprodukcji oraz  promocji produkcji w mediach tradycyjnych i nowych mediach. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Test, projekt., (zaliczenie na ocenę) 

Psychologia biznesu 
medialnego 

 18       18 4 

K_W01, K_W07, K_U02, 
K_K01, K_K04,  
K_K07 
K_K09, K_K10 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  
Psychologia biznesu mediowego to nauka, która koncentruje się na rozumieniu kluczowych mechanizmów ludzkich zachowań  
w kontekście mediów. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyka psychologii potrzebną w tworzeniu i rozwoju 
biznesu mediowego 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Projekt, test, (Zaliczenie na ocenę) 

Seminarium dyplomowe   18      18 4 

K_W01, K_W04,  
K_U01, K_U02, K_U09, 
K_U11,  
K_K02, K_K06, K_K10 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 
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Treści programowe  

Podczas seminarium zostanie wypracowana koncepcja pracy dyplomowej, jej plan, układ rozdziałów oraz dobór właściwych 
narzędzi badawczych i źródeł danych niezbędnych do opracowania rozprawy. 
Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego przez siebie zagadnienia. Student powinien umieć 
zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu oraz zaproponować podstawowe wnioski. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Przygotowanie finalnej wersji pracy magisterskiej, która przeszła weryfikacje antyplagiatową przez system JSA (Zaliczenie) 

Praktyki studenckie         

6 
miesięcy 
(480 
godz.) 

12 
K_U03, K_U04, K_U06, 
K_U07 
 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

Treści programowe  

TREŚCI PROGRAMOWE: 
Praktyki studenckie praktyczne przygotowują studentkę/studenta do wymagań współczesnego rynku mediów. Poprzez rozwijanie 
umiejętności warsztatowych związanych z konkretnymi rodzajami mediów (prasa, radio, telewizja, internet) oraz różnorodnymi 
gatunkami i formami dziennikarskimi. Nie mniej istotnym elementem jest także poszerzenie kompetencji studentów z zakresu 
umiejętności autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. Praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych 
instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) 
oraz zaplecza medialnego takich jako koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR. 
 
FORMA PRAKTYK: 
Praktyki zawodowe mogą mieć formę: 

1. praktyki odbywanej w podmiotach zewnętrznych, 
2. pracy zawodowej, 
3. praktyki odbywanej w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.     

 
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYK: 

1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia, spójną z planem studiów i programem kształcenia  

z uwzględnieniem efektów kształcenia i podlegają zaliczeniu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zasadach 

odbywania praktyk zawodowych na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.  Praktyki zawodowe należą do 

grupy przedmiotów obowiązkowych, a ich zaliczenie w wymaganym terminie oznacza uzyskanie określonej liczby punktów 

zgodnie z systemem punktacji ECTS przyjętym dla oceny indywidualnych dokonań studenta. Wśród efektów kształcenia 

wymienia się: 
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2. Posiadanie ugruntowanej wiedzy na temat zakresów i efektów oddziaływania mediów masowych na poszczególne grupy 

odbiorców w ramach szerokich (krajowych oraz międzynarodowych) audytoriów, struktur społecznych, politycznych, 

ekonomicznych i kulturalnych. 

3. Umiejętność diagnozowania wielowymiarowych zjawisk i procesów zmediatyzowanej rzeczywistości współczesnych 

systemów politycznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz zajmowania stanowisk, podlegających kryteriom rzetelności  

i uczciwości, względem różnych perspektyw teoretycznych i badawczych. 

4. Umiejętność krytycznego odbieranych treści oraz poddawania konstruktywnej krytyce działania innych osób. 

5. Odbywanie praktyki w formie pracy zawodowej wymaga zgody opiekuna praktyk zawodowych na kierunku Dziennikarstwo 

i medioznawstwo, który zobowiązany jest zweryfikować czy zakres działalności podmiotu, w którym pracuje 

student/studentka oraz zakres obowiązków pracowniczych studenta/studentki zapewnia możliwość osiągnięcia efektów 

uczenia się zdefiniowanych dla praktyk oraz czy pracodawca gotowy jest udzielić informacji niezbędnych do oceny stopnia 

osiągnięcia przez studenta/studentkę efektów uczenia się zdefiniowanych dla praktyk zawodowych.    

6. Praktyki powinny odbywać się w instytucjach gwarantujących realizację programu praktyk. Do tych instytucji należą przede 

wszystkim: publiczne i niepubliczne instytucje związane z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje 

radiowe, biura prasowe, portale internetowe), koncerny medialne, drukarnie, wydawnictwa, firmy PR-owe, agencje 

reklamowe, biura prasowe jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd 

Marszałkowski, Urząd Wojewódzki), biura prasowe organów władzy państwowej, organizacji pozarządowych i instytucji 

kultury (teatry, opera, muzea). 

7. Oprócz wymienionych, przykładowych instytucji studentka/t ma możliwość realizacji praktyki w innym niż wskazane miejsca. 

Wówczas konsultuje swój wybór z opiekunem praktyk z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW i po uzyskaniu 

pozytywnej rekomendacji może rozpocząć praktykę. 

8. Studentka/student jest zobowiązana/ny do odbycia zawodowej praktyki ciągłej w ciągu 2 lat studiów drugiego stopnia, w 

systemie niestacjonarnym. Oznacza to, że całą lub część praktyki można odbyć już na I roku studiów. Ostatecznym 

terminem rozliczenia praktyki ciągłej jest IV semestr studiów drugiego stopnia. 

9. Rozliczenie praktyki ciągłej jest warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej. 

10. Studentka/student, jest zobowiązana/y nie późnej niż miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, przedłożyć opiekunowi praktyki 

samodzielnie wypełnione skierowanie na praktyki w celu uzyskania akceptacji i podpisu.  

11. Rozliczenie praktyk następuje w IV semestrze studiów drugiego stopnia, nie później niż miesiąc przez obroną pracy 

dyplomowej. Oznacza to, iż studentka/t musi przedłożyć opiekunowi praktyk z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i 

Bibliologii UW wypełniony komplet dokumentów nie później niż do 15 sierpnia. 

12. Wymiar praktyk zawodowych określa program studiów. Studenci są zobowiązani do zrealizowania: 
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13. 360 godzin – w przypadku studiów drugiego stopnia, w systemie niestacjonarnym. 

14. Praktyki realizowane są w ciągu roku, bądź w terminach poza rokiem akademickim (lipiec, sierpień, wrzesień), zgodnie z 

programem kształcenia, programem studiów, w tym planem studiów i siatką godzin danego kierunku bądź specjalności, 

zgodnie z zapisami w sylabusie. 

15. Podczas trwania praktyki studentka/t powinna/en wykazać się zdolnością samodzielnego, krytycznego myślenia, 

analizowania zjawisk oraz procesów dotyczących szeroko pojętej branży medialnej.   

16. Praktyka może być realizowana w całości w jednej instytucji lub podzielona na kilka części w różnych placówkach. 

17. Praktyki można odbywać u wielu organizatorów praktyk. W celu zaliczenia praktyk odbywanych u różnych organizatorów 

praktyk sumuje się wymiar godzinowy praktyk odbytych u wszystkich organizatorów praktyk. 

18. Decyzję o zmianach w zakresie terminu czy sposobu organizacji odbywania praktyk, podejmuje opiekun praktyk 

zawodowych. 

19. Praktyka zawodowa zaliczana jest na ocenę przez opiekuna praktyk zawodowych. Podstawą do wystawienia oceny z 
praktyki odbytej w jednostce UW lub w podmiocie zewnętrznym (także z praktyki odbytej w formie pracy zawodowej) jest 
zaświadczenie o przebiegu praktyk i osiągniętych efektach uczenia się wystawione przez podmiot przyjmujący studenta 
na praktyki, opinia o wykonywaniu obowiązków służbowych wystawiona przez przełożonego oraz ankieta ewaluacyjna o 
przebiegu praktyk i osiągniętych efektach uczenia się wypełniona przez studenta.  

20. Studentka/student ma obowiązek zaliczyć praktyki (lub uzyskać zgodę na uznanie praktyk za odbyte) w terminie wskazanym 

w planie studiów, jednak nie później niż  miesiąc przed obroną pracy dyplomowej. 

21. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyk jest dokonanie przez opiekuna praktyk zawodowych wpisu do USOSa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaświadczenie o przebiegu praktyk, opinia o wykonywaniu obowiązków służbowych, ankieta (auto)ewaluacyjna o przebiegu 
praktyk  

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 126 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 703 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano kierunek 
studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych informatyka techniczna i telekomunikacja 10% 

Dziedzina nauk społecznych 

ekonomia i finanse 2% 

nauki o komunikacji społecznej i mediach 74% 

nauki o zarządzaniu i jakości 9% 

”. 
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Załącznik nr 64 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 89 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW WSPÓLNYCH 

Master in Food Systems 

nazwa kierunku studiów Master in Food Systems 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Master in Food Systems 

język wykładowy język angielski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnouniwersytecki 

liczba semestrów 

4 
Pierwszy semestr – Uczelnia macierzysta (Wydział Zarządzania 

UW) 

Drugi semestr – Uczelnia Partnerska oraz moduł wspólny (NoZiJ) 

Trzeci semestr – Uczelnia Partnerska inna niż na semestrze 
drugim oraz moduł wspólny (NoZiJ) 

Czwarty semestr – Uczelnia macierzysta (Wydział Zarządzania 
UW) 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom (nazwa kwalifikacji  
w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK)  

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

76,5 
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innych osób prowadzących zajęcia 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

 (ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych nauki o zarządzaniu i jakości 67% nauki o zarządzaniu i jakości 

Dziedzina nauk rolniczych technologia żywności i 
żywienia 

33%  

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia PRK 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty, obiekty i zjawiska oraz główne tendencje 
rozwojowe dotyczące dyscypliny zarządzania i jakości a także zaawansowaną 
metodologię badań w zakresie tej dyscypliny. 
 
 

P7S_WG Zakres i głębia 
 
W pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty 
i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 
wyjaśniające złożone należności między nimi, 
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K_W02 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zasady, procedury i praktyki 
efektywnego zarządzania organizacjami, związane z: analizowaniem, planowaniem, 
organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem i koordynowaniem w odniesieniu 
do całej organizacji i poszczególnych funkcji. 
 

stanowiące zaawansowaną wiedze ogólną z 
zakresu dyscyplin naukowych lub 
artystycznych, tworzących podstawy 
teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy 
szczegółowej – właściwej dla programu 
studiów 
 
główne tendencje rozwojowe dyscyplin 
naukowych lub artystycznych, do których jest 
przyporządkowany kierunek studiów 

K_W03 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz główne 
tendencje rozwojowe dotyczące dyscypliny technologia żywności i żywienia oraz 
dyscyplin komplementarnych z dziedziny nauk rolniczych. 

K_W04 Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane  
z systemem żywnościowym, w tym zarządzaniem innowacjami i nowymi 
technologiami, marketingiem a także konsumpcją produktów żywnościowych. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
 

Fundamentalne dylematy współczesnej 
cywilizacji 
 

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 
uwarunkowania różnych rodzajów działalności 
zawodowej związanej z kierunkiem studiów w 
tym zasady ochrony własności przemysłowej  
i prawa autorskiego 
 

Podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 
różnych form przedsiębiorczości 

K_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnorodnych typach 
organizacji systemu żywnościowego i w otaczającym je świecie, w tym także  zasady 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

K_W06 Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości w systemie żywnościowym. 

K_W07 Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane  
z systemem żywnościowym w zakresie żywienia, produkcji żywności i zapewniania 
bezpieczeństwa żywności. 

K_W08 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w procesie projektowania 
i produkcji żywności oraz uwarunkowania tego procesu.  
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk 
komplementarnych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów 
związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz ich integrowania w 
ramach strategii organizacji, formułując i weryfikując hipotezy, stosując właściwy 
dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody  

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i 
wykonywane zadania 
 
wykorzystywać posiadaną wiedzę 
-formułować i rozwiązywać złożone  
i nietypowe problemy oraz 
innowacyjnie wykonywać zadania  
w nieprzewidywalnych warunkach 
przez: 
*właściwy dobór źródeł i informacji  
z nich pochodzących, dokonywanie 
oceny, krytycznej analizy, syntezy, 
twórczej interpretacji i prezentacji tych 
informacji 
*dobór oraz stosowanie właściwych 
metod oraz narzędzi w tym 
zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych 
*przystosowanie istniejących lub 
opracowanie nowych metod i narzędzi 
 
wykorzystać posiadaną wiedzę: 
-formułować i testować hipotezy 

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne, ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości 
gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł i metod. 
 

K_U03 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu technologii żywności i żywienia 
oraz dyscyplin komplementarnych z dziedziny nauk rolniczych do formułowania i 
rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz innowacyjnie wykonywać 
zadania. 

K_U04 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy i diagnozy dotyczące 
funkcjonowania organizacji oraz komunikatywnie je prezentować i prowadzić 
debatę w zakresie analizowanej problematyki w języku angielskim na poziomie 
B2+. 
 

P7S_UK Komunikowanie się  
/ odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy  
w środowisku naukowym  
i posługiwanie się językiem obcym 
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K_U05 
 

Potrafi przeprowadzić analizę problemu z zakresu żywności i żywienia a następnie 
komunikatywnie zaprezentować wyniki swojej pracy oraz wnioski lub rozwiązania, 
a także podejmować dyskusję na temat analizowanego problemu w języku 
angielskim na poziomie B2+. 

komunikować się na tematy 
specjalistyczne ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców 
 
prowadzić debatę 
 
posługiwać się językiem obcym na 
poziomie B2+ Europejskiego Systemu 
opisu Kształcenia Językowego oraz 
specjalistyczną terminologią 
 

K_U06 
 

Potrafi planować, organizować pracę własną oraz zespołową.  
 

P7S_UO Organizacja pracy / 
planowanie i praca zespołowa 
 
kierować pracą zespołu 
 
współdziałać z innymi osobami  
w ramach prac zespołowych  
i podejmować wiodącą rolę w 
zespołach  

K_U07 Posiada zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji. 

P7S_UU  Uczenie się / planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych 
osób 
 
samodzielnie planować i realizować 
własne uczenie się przez całe życie  
i ukierunkowywać innych w tym 
zakresie 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk oraz zasięgania 
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P7S_KK Oceny / krytyczne 
podejście 
 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy  
i odbieranych treści 
 
uznawania znaczenia wiedzy  

w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych oraz 

zasięgania opinii ekspertów  

w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu 

K_K02 Gotów jest do przestrzegania standardów etycznych i działania na rzecz interesu 
publicznego. 
 
 

P7S_KO Odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 
 
wypełniania zobowiązań społecznych, 
inspirowania i organizowania 
działalności na rzecz środowiska 
społecznego 
 
inicjowania działań na rzecz interesu 
publicznego 
 
myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy 

K_K03 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. 

K_K04 Gotów jest do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w dziedzinie 
zarządzania w systemie żywnościowym 
 

P7S_KR Rola zawodowa / 
niezależność i rozwój etosu 
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odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych z uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb 
społecznych, w tym: 
- rozwijanie dorobku zawodu 
- podtrzymywania etosu zawodu 
- przestrzegania i rozwijania zasad 
etyki zawodowej oraz działania na rzec 
przestrzegania tych zasad 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 

 

      Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia 

Efekty z zakresu wiedzy weryfikowane będą w toku studiów za pomocą: 
egzamin ustny, egzamin pisemny, test, kolokwium, 

esej, praca dyplomowa 

Efekty z zakresu umiejętności weryfikowane będą w toku studiów za pomocą: 
projekt, praca roczna, case study, aktywność, 

odpowiedzi ustne, praca dyplomowa 

Efekty z zakresu kompetencji weryfikowane będą w toku studiów za pomocą: esej, projekt, case study, praca dyplomowa 
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   Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

   Semestr/rok studiów: pierwszy / pierwszy  - Uczelnia macierzysta (Wydział Zarządzania UW) 
 

Nazwa przedmiotu lub nazwa grupy 
zajęć 

Formy zajęć 

R
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c
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a
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a
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Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów 

 

An Introduction to Food Systems: 
Scientific, Technical and 
Socioeconomic Principles to 
Facilitate the Creation of Food 
Value Networks  
 
*joint module for all Universities in the 
consortium 

e-learning (asynchronous content + 
synchronous on-line seminars) 

at least 10 7,5 

K_W04;  
K_W05 
K_W06  
K_U01   
K_U02  
K_U06  
K_U07  
K_K02  

Treści programowe  

The course will introduce students to the concept of Food Systems, and the role of systems innovation to 
solve societal challenges. They will learn about the origins and potential use of these concepts to create 
new value-added products and services to facilitate more sustainable and healthier diets, and foster 
circularity and resource efficiency. System science principles will be introduced to analyse and optimise the 
workings of complex systems. Finally, specific elements of Food Systems will be discussed and possible 
cases of new networks considered. 
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o
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y
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m
 

Management  lecture 15 2 

K_W01 
K_W02  
K_W04  
K_W05  
K_U01  
K_U02  
K_U06  
K_U07  
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K_K01  
K_K02  
K_K03  
K_K04  

Treści programowe  

The teaching content of the subject covers issues in the field of organization management. The course 
aims to discuss: 
- the essence and functions of management,   
- evolution of management theory 
- planning principles,  
- organizing,  
- motivating  
- controlling, 
- issues related to strategic, operational and international management. 

Management of 
Innovation & 
Technology  

discussion-based seminar 15 2 

K_W01  
K_W02  
K_W04  
K_W05  
K_U01   
K_U02 
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K03  
K_K04 

Treści programowe 

The content of the subject covers the processes of creating innovations and technological solutions and 
launching them on the market. The course aims to discuss theoretical concepts and to review empirical 
studies relating to the importance of innovation for the organization, their formation and diffusion, as well as 
mechanisms of technologies  development and improvement. Issues related to Intellectual Property will be 
referred to. The models of sectoral, regional and national innovation systems are also tackled. 

Sustainable Supply 
Chains for Food 
Systems 

discussion-based seminar 15 2 

K_W04   
K_W06  
K_W05  
K_U01  
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K_U02  
K_U04  
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K03  
K_K04  

Treści programowe 

The content of the subject covers sustainable supply chain management issues. Based on the theory of 
management and the concept of sustainable development, the course will be used to train skills related to 
food supply chain analysis and the integration of stakeholders into the food value chain. The following issues 
will be discussed: Supply chains and value chains in the food industry, Sustainable and values-based food 
supply chains, Actors of the food supply chain, Role of external factors in the global food supply chain 
management, Environmental footprint and sustainability impact on the food supply chains, Innovation and 
IT for Food SCM. 

Food System Logistics  workshop 15 1,5 

K_W02  
K_W05  
K_U01  
K_U02  
K_U04  
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K03  
K_K04  

Treści programowe 

The content of the subject covers logistics and supply chain management. The course aims to discuss the 
basic logistic processes, as well as the methods of their analysis and logistics management functions from 
the perspective of integrating enterprises into the food system supply chain. The role of Information and 
communication technology (ITC) in food system logistic chains will be explained and basic skills in this area 
will be obtained. 
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Food System 
Marketing   

lecture 30 4 

K_W01 
K_W02  
K_W04  
K_W05  
K_U01  
K_U02  
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K03  
K_K04  

Treści programowe 

The content of the subject covers the field of marketing with particular emphasis on the food market 
perspective. The course explains and discusses: 
- the idea of marketing orientation,   
- basic issues related to market research  
- segmentation, targeting and positioning 
- detailed characterization of marketing tools and strategies for the food market. 

Consumer Behaviour  class 15 2 

K_W01  
K_W02  
K_W04  
K_U01  
K_U02  
K_U04   
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  

Treści programowe  

The content of the subject covers  the field of consumer behaviour. The course discusses  issues related to 
the decision-making process of the consumer  and the external and internal determinants of the consumer 
in which the decision-making processes take place. The course focuses also on the impact of marketing 
activities on consumer behaviour. 
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Project management 
for new product 
development 

workshop 15 1,5 

K_W02  
K_W05  
K_U01  
K_U02  
K_U04 
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K03  

Treści programowe 

The content of the subject covers the field of project management executed in projects of a marketing nature, 
such as  the development and launching of the product on the market. The course discusses the basics of 
project management. The course aims at giving the students the opportunity to design  projects related to 
the development and launch of a new product on the food market, building upon the  knowledge from the 
relevant subjects of Marketing and Consumer behaviour, and with the usage of the software dedicated to 
management support. The role of Information and communication technology (ITC) in management will be 
explained and basic skills in this area will be obtained. 
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Business Ethics  
 
*Corporate Social 
Responsibility in the 
2nd and 3rd Semester for 
the guest students from 
the Consortium 

lecture 30 4 

K_W01 
K_W02  
K_W04  
K_W05  
K_U01  
K_U02  
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K03  
K_K04 

Treści programowe 

Introduction to the main themes of Business Ethics in an explicitly multicultural and international context and 
examining the critical discussions of the scope of CSR in general as well as many specific ethical issues of 
international business. In specific the main goals of the lecture is to clarify two themes: (1) the relationship 
between ethics and effectiveness in business and corporations (2) the role of  ethics as one of the crucial 
social competencies of managers and (3) presentation of various approaches to moral dilemma in business 
and world. 
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Social Skills and Team 
Building  

workshop 15 1,5 

K_W02  
K_U01  
K_U02  
K_U04  
K_U06  
K_U06 
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K04  

Treści programowe 

Classes aimed to improve social and communication skills in course of interactive exercises. Classes will 
be carried out by interactive and activating methods that allow participants to practice and improve their 
social skills. The other objective is to facilitate problem-solving skills, reflective thinking, awareness, 
understanding of group dynamics and gain deeper insight into the functioning of teams. Workshops will be 
based on theory of social psychology, positive psychology and neuro-linguistic programming (NLP).    

Intercultural 
Communication in 
Business  

discussion-based seminar 15 2 

K_W02  
K_U01  
K_U02  
K_U04  
K_U06  
K_U06 
K_U07  
K_K01  
K_K02   
K_K04  

Treści programowe 

The purpose of the course: gaining general knowledge about different cultures in the world using a case 
studies approach, based on authentic situations or extensive cultural research, cultural differences, methods 
of avoiding of misunderstandings and conflicts in the business context, solving problems, consequences of 
lack of intercultural competence in business and  in various situations of professional and private life. 

 

Liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
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    Semestr/rok studiów:  drugi / pierwszy  - Uczelnia partnerska i moduł wspólny 
 

Nazwa przedmiotu lub nazwa grupy 
zajęć 

Formy zajęć  
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Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów 
 

Summer School: Introduction to 
entrepreneurship* 
 
*joint module for all Universities in the 
consortium 
 
 

lectures, workshops, project  at least 15 7,5 

K_W01  
K_W02  
K_W01,  
K_W07  
K_W05  
K_W06  
K_U01,  
K_U03  
K_U02  
K_U04  
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K03  
K_K04  

Treści programowe  

This course will refer to food systems. Students will learn to make use of scientific tools to create solutions 
for the practice along the food chain. The setup of multinational communication ways will improve the 
understanding of different stages of food production within different parts of Europe. The study is envisaged 
to be taught in a blended format (part online/part on-site). 
The course will cover following issues: Entrepreneurship in society; Models of entrepreneurship; Social vs 
conventional entrepreneurship; Entrepreneurial ethics; Different conceptualizations of the entrepreneurial 
method, with specific focus on effectuation theory; Ideation approaches; Business modeling, including 
building niches and pivoting; Building a business case Pitching; Legal forms for ventures, basics of 
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regulation; Financial management: cash flow, P&L, balance sheet funding; Risk and resource management, 
including team dynamics; Writing a business plan. 

Functional compounds in Food 
Systems* 
*(elective module) 

lectures, workshops, project, classes,  
lab classes 

at least 110 22,5 

K_W03  
K_W07  
K_W08  
K_U01,  
K_U03  
K_U05  
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K03  
K_K04 

Treści programowe  

The students will acquire knowledge related to the most important functional compounds in foods. 
Functionality will be referred to both the effect that those compounds can have to human health, but also to 
the food itself. As a matter of fact, foods (and food side streams) contain a number of functional compounds 
which can be used in food preparation to reach specific technological objectives (protection from oxidation, 
water retention, structure, etc.). The modules will focus on the description of those "active" components, 
their separation (extraction) from different sources (both raw and waste materials) and their valorization in 
the production of functional foods and towards human health. The course offered within this module will 
cover the following areas: 
1. Functional compounds and nutrition - the area of processes of safeguard active compounds in foods 
as well as issues connected with principles at the basis of the processing technology selected to obtain 
functional compounds. Sources of functional compounds in food production will be described. Students will 
learn how to interpret analytical reports on functional compounds analysis as well as how to  design 
processing technologies whose able to safeguard active compounds in suitable sources. They will also learn 
how to evaluate the efficiency of processing technologies to obtain functional compounds from various 
sources. 
2. Functional compounds applied to food processes - the content connected with the use of functional 
compounds in food processing. Students will discuss the applicability of new functional compounds obtained 
from side-streams of the food industry. The role of functional compounds in food formulation will be 
explained. Students will learn how to assess the impact of the addition of functional compounds in a food 
preparation and also how to design appropriate food formulation including functional compounds. Finally 
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they will obtain skills connected with linking suitable sources for functional compounds with food processing 
application. 
3. Natural sources and green extraction technologies to obtain bioactive compounds 
Natural sources and green extraction technologies to obtain bioactive compounds will be focused on the 
role of functional compounds in human health. Students will connote foods as source of functional 
compounds. Certain food categories in the supplementation of functional compounds will be clarified. 
Students will learn how to  analyze a diet in terms of functional compounds supplementation. They will link 
functional compounds to nutritional profiles. They will also learn how to evaluate the impact of functional 
compounds supplementation on human health. 

AgriFood Science  
and Engineering* 
*(elective module) 

lectures, workshops, project, classes,  
lab classes 

at least 110 22,5 

K_W03  
K_W05  
K_W07  
K_W08  
K_U03  
K_U04  
K_U05  
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K04 

Treści programowe  

This module will cover the "front" end of the food system namely primary production principles as well as 
conversion and processing to value added ingredients and innovative food products. Some knowledge on 
use of byproduct streams will be provided. With primary production, a focus will be on agricultural 
technologies as well as some plant sciences. The course offered within this module will cover the following 
areas: 
1. AgFoodTech - the content will takes an integrative systems approach to the agri-food sub-segment of 
the food system, from the combined perspectives of agrarian technology and food science, requiring 
students to take a systemic-integrative perspective on this sub-segment of the food system 
2. Food science or agricultural technology - students will be placed in elective courses by the UHOH 
team on the basis of availability, pedagogic fit and practicality of the combination. The goal is to provide 
knowledge of individual elements of agri-food area and teach how to identify critical elements within the agri-
food tech subsector of the food systems. 
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Functional Foods and Precision 
Nutrition* 
*(elective module) 

lectures, workshops, project, classes,  
lab classes 

at least 110 22,5 

K_W03  
K_W07  
K_W08  
K_U03  
K_U05  
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K03  
K_K04 

Treści programowe  

This module will allow the students to acquire knowledge and skills related to the action/s and effect/s of 
bioactive food compounds on human health status. The students will explore novel entrepreneurial venues 
through the application of functional foods specifically designed for precision nutrition, for both healthy 
individuals and chronic diseases patients. This objective will be pursued through training on cutting-edge 
methods and techniques within the area of Molecular Nutrition and Foodomics in order to understand the 
role of functional foods on maintaining/enhancing human health in a personalized manner. Concepts linked 
to genetics and genomics will be introduced so the students can immerse into the most recent aspects of 
precision nutrition and explore their relevance on consumer welfare. . The course offered within this module 
will cover the following areas: 
1. Personal Nutrition and Chronic diseases - the content focused on cardio-metabolism related diseases 
and specific nutritional needs of the cardiovascular and metabolic disease patients. Students will identify 
signaling pathways linking food metabolism to molecular altered processes in cardiovascular and metabolic 
disease and will evaluate putative molecular targets implicated in metabolic unbalances in cardio-metabolic 
disease. Possible molecular targets related to cardio-metabolic diseases for nutritional intervention will be 
explained. Students will be familiarized how to design precision nutrition strategies for cardio-metabolic 
disease patients. They will also learn how to identify normal and pathological molecular processes occurring 
during aging and will understand the specific nutritional needs of the aged population. The will learn how to 
identify signaling pathways linking food metabolism to molecular normal/altered processes present in aging. 
Possible molecular targets related to aging for nutritional intervention will be explained. Designing precision 
nutrition strategies for the aged population as well as clinical nutritional interventions for precision nutrition 
in aged consumers will be practiced. 
2. Omics Technologies - the content connected to nutritional genomics and related concepts: nutrigenetics, 
nutrigenomics, epigenetics. Theoretical and practical knowledge in the principles and applications of 
molecular biology techniques will be provided and basic skills on how to perform DNA and RNA analysis will 
be practiced. Then theory of  typical proteomics workflows will be explained and theoretical and practical 
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knowledge on gel- and non-gel-based approaches will be provided. Fundamentals of metabolomics and its 
importance in nutrition studies will be explained. 
3. Functional foods: design and validation - the content is focused on components present in foods,  their 
potential use as food ingredients for specific health uses. Students will learn about natural sources 
of bioactive food ingredients and about how to evaluate the biological activity of food ingredients. 
The concepts of bioaccessibility and bioavailability will be explained. Then Students will be familiarized with 
the methodologies of extraction of food ingredients from natural sources.  Knowledge in the field of strategies 
for novel food design will be provided. 

Public Health Nutrition and the 
Consumer* 
*(elective module) 

lectures, workshops, project, classes,  
lab classes 

at least 110 22,5 

K_W03  
K_W07  
K_W08 
K_U03  
K_U04,  
K_U05  
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K03  
K_K04 

Treści programowe  

The module will focus on the scientific background of public health nutrition and consumer choice, in 
particular the associations between diet and disease, the methods of nutritional epidemiology and public 
health nutrition interventions. The module will provide an understanding of the factors that influence food 
choice and behaviour in individuals, groups and populations. In addition, the specific issues associated with 
situations in which food choice is limited or controlled such as in hospitals and schools will be explored, plus 
the influence of commercial advertising and of healthy eating and other campaigns will be explored. The 
module will also include a food product re-formulation project to increase the nutritional quality of food 
product and assess how nutritional information is communicated to the general public. The content will cover 
the following issues: Nutrition Communication, Food product re-formulation, Public Health Nutrition and 
Consumer Choice. The following activities will be practiced in this module: 
Nutrition Communication - the content will explore the best practices for communicating nutrition.  Different 
communication mediums and different audiences will be considered. Students will have the opportunity to 
develop their skills for communicating as a nutritionist and gain awareness of the legal, moral and ethical 
considerations in evidence-based nutrition communication and nutritional professionalism. 
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Food product re-formulation - detailed consideration of the multidisciplinary approach for food product 
reformulation. On completion of this module students will gain an understanding on the business catalysis 
for change and innovation, ingredient technological functionality, the evaluation of the product nutritional 
and quality attributes (taste, texture and microbial and chemical shelf life), the technological processes 
involved as well as considerations for any sustained health claims. Students will apply this core knowledge 
and will develop new employability skills through the module by working in multidisciplinary groups to solve 
a specific case study on product reformulation.  
Public Health Nutrition and Consumer Food Choice - the content will be examining two elements, food 
choice and nutrition behaviour change in the context of public health nutrition. Factors that influence food 
choice across the lifespan will be explored. Students will then be asked to conduct research to ascertain a 
real word nutrition issue in their local environment. They will then develop a behaviour change intervention 
based on their findings. 

Food structure and quality* 
*(elective module) 

lectures, workshops, project, classes,  
lab classes 

at least 110 22,5 

K_W03  
K_W05  
K_W07  
K_W08  
K_U03  
K_U04  
K_U05  
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K03  
K_K04 

Treści programowe  

The module focuses on the linkage between primary production, raw material and the impact on final food 
product quality inclusive sensory quality. It aims to elucidate the genetic and the production factors in the 
primary production that are of significance for the quality of the raw material and its suitability for further 
processing of food and food products. Furthermore the track elucidate the relations between the structure 
and the functional characteristics of foods, and give the student knowledge of enzymatically catalyzed 
processes of significance for food production, and the interaction between food enzymes and the resulting 
food structure and texture. During specific courses the students will acquire knowledge as follows: 
Project work in sensory science - the content gives the student the opportunity to focus on a specific topic 
in sensory science and hence to study a relevant scientific problem through an independent assignment. 
The topics include; basic principles of sensory methodologies, relationship between sensory evaluation and 
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instrumental methods, sensory quality as affected by production methods, product-, person- or context 
related factors affecting sensory- and hedonic food perception or sensory strategies to increase healthy food 
consumption. The goal is that the student will obtain competences in basic knowledge about methodologies 
used in sensory science as well as how to conduct sensory evaluation or consumer studies. 
Food quality and technology - the aim is to elucidate the genetic and production factors in the primary 
production that are of significance for the quality of the raw material and its suitability for further processing. 
The course includes an introduction of the concept raw material quality of vegetables, meat, milk and eggs, 
respectively, and how this concept is understood and defined by the various links in the chain from primary 
producer to consumer. The course is based on a description of the chemical composition of the products 
and their structure. 
Food structure and enzymes - the aim is to elucidate the relations between the structure and the functional 
characteristics of foods, and give the student knowledge of enzymatically catalyzed processes of 
significance for food production, and the interaction between food enzymes and the resulting food structure 
and texture. The course will include food-related enzymes, different classes of enzymes, and distinctions 
are made between endo- and exogenous enzymes. The course will focus on the use of enzymes and 
ingredients in the food industry during processing, and how they affect the food matrix  

Consumer driven sustainable food 
processing* 
*(elective module) 

lectures, workshops, project, classes,  
lab classes 

at least 110 22,5 

K_W03  
K_W05  
K_W07  
K_W08  
K_U03  
K_U04  
K_U05  
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K03  
K_K04 

Treści programowe  

The module aims to provide an understanding of the interdisciplinary connections and tools of sustainable 
food processing to enable smart-systems, including their need in society and their environmental, economic 
and social impact. The track will introduce concepts of food production through efficient use of biomass and 
energy, through the whole production chain taking into account societal and consumer perspectives. 
Students will get an increased understanding of food processing with significant waste reduction along the 
food value chain, including packaging and logistics, as well as healthy and high quality food production. The 
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students will be able to understand and react according to future trends in sustainable food processing. 
During specific courses the students will acquire knowledge as follows: 
The relation of the food industry towards society and consumer - the aim of the content is to give an 
increased understanding of sustainable food production in relation to consumer, producer and society. 
Students will be oriented about consumer experienced values and how they influence product development.  
Specific attention is given to the  ethics and the responsibility of the food industry in relation to the wellbeing 
of consumers, society and the environment. Students will discuss matters regarding ethic problems in food 
production and development work throughout the course. 
Food formulation and product development – the content will be dedicated to issues connected to food 
formulation as well as the process of product development. 
Sustainable food processing and packaging - the aims are to give an introduction to the understanding 
of the interdisciplinary connections and tools of sustainable food processing to enable smart-systems, 
including their need in society and their environmental, economic and social impact. Students will acquire 
knowledge about how the properties of different materials or formulations can be used to develop 
sustainable healthy foods. Students will be able to describe how different components of formulations 
interact and give rise to functionality and have the ability to critically identify and manage issues relating 
sustainable food processing. 

 
Liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
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Semestr/rok studiów:  trzeci / drugi  - Uczelnia partnerska i moduł wspólny 

 

Nazwa przedmiotu lub nazwa grupy 
zajęć 

Formy zajęć  
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Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów 
 

Emerging Technologies Business 
Case * 
 
*joint module for all Universities in the 
consortium  
 

lectures, workshops, project  at least 15 7,5 

K_W01  
K_W05  
K_W06  
K_U01 
K_U03  
K_U02  
K_U04  
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K03  
K_K04  

Treści programowe  

In this module, students form international and cross-disciplinary teams to develop new and promising 
business cases for specific emerging technologies in the food sector. They will be mentored by and present 
their findings to potential investors from industry partners. The course is conducted via a combination of 
workshop sessions with keynotes from industry partners, online meetings, mentoring sessions, as well as 
on-site mentoring by teaching staff. An online materials repository will be available for self-study. The 
business cases are to be presented and pitched at a dedicated workshop session. 
The course will cover following issues: User-led design; Intellectual Property protection mechanisms; Due 
diligence on the science and technology; Business model creation and commercialization pathways; 
Market and industry assessment; Routes to market for clean technologies; Triple Chasm model – Camels, 
Tigers and Unicorns; Funding growth; Management of ventures; Responsible and ethical management 
(including risk); Transition from entrepreneur-dependent business to team-based business; Preparing for 
and managing exit: valuation models. 
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Food safety of the whole value 
chain* 
*(elective module) 

lectures, workshops, project, classes,  
lab classes 

at least 110 22,5 

K_W03  
K_W07  
K_W08  
K_U01 
K_U03  
K_U05  
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K03  
K_K04 

Treści programowe  

The main subjects covered in the module will be the food safety of the whole chain from production to 
consumption, with insights of foodborne pathogens physiology and virulence, food toxicology, food safety 
management systems. Problem solving exercise will be carried out in the field of food safety. Classes in this 
module will cover: microbiological risks in the food chain, food safety management systems, food toxicology 
1. Microbiological risks in the food chain - the content will focus on the microbiological risks occurring at 
any stage of the food value chain. Students will identify possible microbiological risks in a food production 
process and describe ways to control or avoid microbiological risks in the food value chain. Students will 
learn how to evaluate mitigation measures in the food value chain to reduce or eliminate microbiological 
risk. The design of the appropriate control measures to assure food safety at any stage of the food value 
chain will be performed. Students will interpret analytical data on microbiological risks associated to a 
specific food production process. 
2. Food safety management systems (FSMS) - the content will focus on the FSMS applicable at food 
production level. Students will identify the most suitable FSMS for a given food production process. 
The critical control points of a given food production process to monitor will be explained. Students will 
interpret the result of the monitoring activities to understand the efficiency of the FSMS and will evaluate 
modifications or changes in the applied FSMS to respond to emergencies. Finally students will learn how to 
design an FSMS based on the delivered knowledge during the module. 
3. Food toxicology - the content  will be focused on the common food contaminants. The approaches to 
avoid food contamination by toxic compounds will be described and toxic compounds contamination routes 
will b explained. Students will learn how to interpret the results of analytical determination of toxic 
contaminants in the whole food value chain. They will evaluate measure able to contain toxic compounds 
contamination in the whole value chain. Finally they will  design approaches which will allow absence of 
toxic compounds or their low contamination in foods. 
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AgriFood Science  
and Engineering* 
*(elective module) 

lectures, workshops, project, classes,  
lab classes 

at least 110 22,5 

K_W03  
K_W05  
K_W07  
K_W08  
K_U03  
K_U04  
K_U05  
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K04 

Treści programowe  

This module will cover the "front" end of the food system namely primary production principles as well as 
conversion and processing to value added ingredients and innovative food products. Some knowledge on 
use of byproduct streams will be provided. With primary production, a focus will be on agricultural 
technologies as well as some plant sciences. The course offered within this module will cover the following 
areas: 
1. AgFoodTech - the content will takes an integrative systems approach to the agri-food sub-segment of the 
food system, from the combined perspectives of agrarian technology and food science, requiring students 
to take a systemic-integrative perspective on this sub-segment of the food system. 
2. Food science or agricultural technology - students will be placed in elective courses by the UHOH 
team on the basis of availability, pedagogic fit and practicality of the combination. The goal is to provide 
knowledge of individual elements of agri-food area and teach how to identify critical elements within the agri-
food tech subsector of the food systems. 

Functional Foods and Precision 
Nutrition* 
*(elective module) 

lectures, workshops, project, classes,  
lab classes 

at least 110 22,5 

K_W03  
K_W07  
K_W08  
K_U03  
K_U05  
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K03  
K_K04 
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Treści programowe  

This module will allow the students to acquire knowledge and skills related to the action/s and effect/s of 
bioactive food compounds on human health status. The students will explore novel entrepreneurial venues 
through the application of functional foods specifically designed for precision nutrition, for both healthy 
individuals and chronic diseases patients. This objective will be pursued through training on cutting-edge 
methods and techniques within the area of Molecular Nutrition and Foodomics in order to understand the 
role of functional foods on maintaining/enhancing human health in a personalized manner. Concepts linked 
to genetics and genomics will be introduced so the students can immerse into the most recent aspects of 
precision nutrition and explore their relevance on consumer welfare. The course offered within this module 
will cover the following areas: 
1. Personal Nutrition and Chronic diseases - the content focused on cardio-metabolism related diseases 
and specific nutritional needs of the cardiovascular and metabolic disease patients. Students will identify 
signaling pathways linking food metabolism to molecular altered processes in cardiovascular and metabolic 
disease and will evaluate putative molecular targets implicated in metabolic unbalances in cardio-metabolic 
disease. Possible molecular targets related to cardio-metabolic diseases for nutritional intervention will be 
explained. Students will be familiarized how to design precision nutrition strategies for cardio-metabolic 
disease patients. They will also learn how to identify normal and pathological molecular processes occurring 
during aging and will understand the specific nutritional needs of the aged population. The will learn how to 
identify signaling pathways linking food metabolism to molecular normal/altered processes present in aging. 
Possible molecular targets related to aging for nutritional intervention will be explained. Designing precision 
nutrition strategies for the aged population as well as clinical nutritional interventions for precision nutrition 
in aged consumers will be practiced 
2. Omics Technologies - the content connected to nutritional genomics and related concepts: nutrigenetics, 
nutrigenomics, epigenetics. Theoretical and practical knowledge in the principles and applications of 
molecular biology techniques will be provided and basic skills on how to perform DNA and RNA analysis will 
be practiced. Then theory of  typical proteomics workflows will be explained and theoretical and practical 
knowledge on gel- and non-gel-based approaches will be provided. Fundamentals of metabolomics and its 
importance in nutrition studies will be explained. 
3. Functional foods: design and validation - the content is focused on components present in foods,  their 
potential use as food ingredients for specific health uses. Students will learn about natural sources 
of bioactive food ingredients and about how to evaluate the biological activity of food ingredients. 
The concepts of bioaccessibility and bioavailability will be explained. Then Students will be familiarized with 
the methodologies of extraction of food ingredients from natural sources. Knowledge in the field of strategies 
for novel food design will be provided. 
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Personalised Nutrition and the 
Consumer * 
*(elective module) 

lectures, workshops, project, classes,  
lab classes 

at least 110 22,5 

K_W03  
K_W07  
K_W08  
K_U03  
K_U04,  
K_U05  
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K03  
K_K04 

Treści programowe  

The track will focus on an individual's nutritional needs and requirements, considering how dietary 
interventions could be developed, based on knowledge of personalised data, such as phenotype 
(measurable physical and biological traits, e.g. BMI, cholesterol level) and genotype. The module will be 
taught from the viewpoint of the scientific evidence basis that links diet to health at a population level as well 
as an individual basis. It will provide students with an understanding of the physiological, biochemical and 
molecular genetic basis of chronic non-communicable diseases, such as metabolic and cardiovascular 
diseases, to provide them with an understanding of topical issues in nutritional sciences and how this relates 
to the consumer. The course offered within this module will cover the following areas: 
1. Understanding and Influencing Consumer Behaviour - the content will provide an understanding of 
consumer behaviour and the importance of its understanding in the manufacture and retail of food through 
five to six weeks of distance learning. The distance learning will provide lectures, background information 
and directed reading in preparation for a campus-based workshop of 3 consecutive, intensive days of 
seminars, tutorials and practical sessions delivered by academic members of teaching and research staff 
from the University of Reading and invited experts in the field from across academia and industry. 
2. Microbes in Health and Disease - students are introduced to the fundamentals of microbiology, with a 
focus on understanding the role of microbes in shaping health and disease outcomes. Topics covered 
include (a) general characteristics of microorganisms (b) the importance of microorganisms in food 
production and in the food chain (c) foodborne illnesses (d) molecular applications and analytical 
measurements of microbial function (e) the physiology of the gut (f) the influence of gut bacteria in health 
and diseased states, and strategies to manipulate this intestinal community (e.g. through functional foods). 
3. Nutritional Science - the content is dedicated to fundamental concepts of nutrition, including – but not 
limited to – macro- and micronutrients, water, alcohol, anti-nutrients and bioactives, the development of 
dietary reference values and recommendations and techniques used in nutrition research. It will also 
introduce current research topics in the area of nutrition and health. 
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4.  Lifestyle, Nutrigenetics and Personalised Nutrition - the content covers human nutrition during the 
life cycle in health and disease and links this to nutrigenetics, nutrigenomics, epigenetics and personalised 
nutrition. Throughout the module you will study a selection of current issues in nutrition which impinge on 
lifestyle (diet and physical activity), health, genetic susceptibility and disease and matters relevant to the 
interface between human nutrition and food science. 

Future Foods * 
*(elective module) 

lectures, workshops, project, classes,  
lab classes 

at least 110 22,5 

K_W03  
K_W05  
K_W07  
K_W08  
K_U03  
K_U04  
K_U05  
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K03  
K_K04 

Treści programowe  

This module will bring the student close to future foods on society, consumer, sensory and molecular level. 
It will give the student insight in future sustainable food production of high value crops and novel animal-
based food products including cell-based production, combined with food sensory science, innovation and 
product development in the food sector. During this module the students will acquire knowledge as follows: 
1. Food, consumer and innovation - students will acquire basic understanding of how the use the food 
and nutrition-related proficiencies obtained in other courses on the molecular nutrition and food technology 
programme can affect society. Course will contain a set of lectures on food production and actors in food 
value chains/nets, Sustainability in food production and consumption, Healthy eating behaviour as a societal 
challenge, Consumers’ quality perception, food choices and food-related behavior, New product 
development (NPD) and innovation in food sector, Integrating consumer and market insights in innovation 
and NPD. 
2. Future animal-based food - the course is focused on how animal-derived dietary sources influence us 
metabolically. The issues connected to protein derived from animal sources as an important part of our diet 
will be explained.  
3. Innovative and organic production of fruits and vegetables - the aim of the course is, that the student 
can explain the organic production of fruit, berries and vegetables as field and greenhouse production 
focusing the supply of nutrient and water, and reflect on cultivation techniques to prevent and control 
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diseases, pests and weed, and relate these factors to quality of the produce. The course concerns important 
organic production of high value crops of fruit and vegetables in the open field and in greenhouse/tunnel in 
a temperate climate. Organic rules and regulations in EU are described and the principles of organic growing 
techniques are explained and discussed. Inner and outer quality of the crops is related to the supply of 
nutrients and water. Cultivation techniques to prevent and control diseases, pests and weed, including crop 
rotation in the open field, are discussed. Specific growing conditions in greenhouse/tunnels concerning 
diseases and pests are explained. Cultivation techniques to improve postharvest quality of the produce are 
discussed. 
4. Project work in sensory science - the course gives the student the opportunity to focus on a specific 
topic in sensory science and hence to study a relevant scientific problem through an independent 
assignment. The topics include; basic principles of sensory methodologies, relationship between sensory 
evaluation and instrumental methods, sensory quality as affected by production methods, product-, person- 
or context related factors affecting sensory- and hedonic food perception or sensory strategies to increase 
healthy food consumption. The goal is that the student will obtain competences in basic knowledge about 
methodologies used in sensory science as well as how to conduct sensory evaluation or consumer studies. 

Consumer driven sustainable food 
processing* 
*(elective module) 

lectures, workshops, project, classes,  
lab classes 

at least 110 22,5 

K_W03  
K_W05  
K_W07  
K_W08  
K_U03  
K_U04  
K_U05  
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K03  
K_K04 

Treści programowe  

The module aims to provide an understanding of the interdisciplinary connections and tools of sustainable 
food processing to enable smart-systems, including their need in society and their environmental, economic 
and social impact. The track will introduce concepts of food production through efficient use of biomass and 
energy, through the whole production chain taking into account societal and consumer perspectives. 
Students will get an increased understanding of food processing with significant waste reduction along the 
food value chain, including packaging and logistics, as well as healthy and high quality food production. The 
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students will be able to understand and react according to future trends in sustainable food processing. 
During specific courses the students will acquire knowledge as follows: 
Sustainable food processing and packaging - the aims are to give an introduction to the understanding 
of the interdisciplinary connections and tools of sustainable food processing to enable smart-systems, 
including their need in society and their environmental, economic and social impact. Students will acquire 
knowledge about how the properties of different materials or formulations can be used to develop 
sustainable healthy foods. Students will be able to describe how different components of formulations 
interact and give rise to functionality and have the ability to critically identify and manage issues relating 
sustainable food processing. 
Food engineering - the content will cover issues connected with food engineering. 
Food packaging - the content will cover food packaging logistics and packaging material science. 

 

Liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
 

   Semestr/rok studiów:  czwarty / drugi  - Uczelnia macierzysta 
 

Nazwa przedmiotu lub nazwa grupy 
zajęć 

Formy zajęć 
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Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów 

 

Master Thesis Seminar  seminar 30 9 

K_W01 
K_W02  
K_W05 
K_U01  
K_U02  
K_U04  
K_U06  
K_U07  
K_K01  



30 
 

K_K02  
K_K03  
K_K04  

Treści programowe  

The seminar covers contents related to the discipline of Management and Quality Sciences (undertaken by 
students in diploma theses) and  in-depth methodology  of scientific research as well as preparation of 
scientific papers (thesis) as well as contents related to information and communication technologies. Issues 
related to Intellectual Property will be referred to.   

Market research 
workshop, also possible: research 
internship, mentoring 

  15 21 

K_W01 
K_W02  
K_W05  
K_U01  
K_U02  
K_U04  
K_U06  
K_U07  
K_K01  
K_K02  
K_K03  
K_K04  

Treści programowe 

Market research covers issues from the discipline of management and quality science. Market insight helps 
students identify major research issues, goals and problems as well as carrying out research. Intellectual 
property issues will be discussed. Students will interview practitioners from different representatives of food 
value chains to identify good practices. The good practices will be then discussed and constitutes the basis 
for market analysis report. Interorganisational mobility, industry mentoring or research internships are 
included here 

 
Liczba punktów ECTS (w semestrze): 30”. 
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Załącznik nr 65 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 91 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW  

międzywydziałowe studia ochrony środowiska 

nazwa kierunku studiów międzywydziałowe studia ochrony środowiska 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym The Inter-Faculty Studies in Environmental Protection 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom (nazwa kwalifikacji w oryginalnym 
brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

61 
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liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk 
społecznych 

ekonomia i finanse 4  

 nauki prawne 4  

 nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

2  

 pedagogika 2  

dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki biologiczne 9  

 nauki chemiczne 9  

 nauki fizyczne 11  

 nauki o Ziemi i środowisku 59  

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna i rozumie w pogłębionym stopniu wielorakie związki między składowymi środowiska  P7S_WG; 
P7S_WK  

K_W02 zna i rozumie problemy i zaawansowane metody badawcze z wybranych nauk z dziedzin nauk ścisłych i 
przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych  

P7S_WG; 
P7S_WK  

K_W03 zna  i rozumie zaawansowane narzędzia zarządzania ochroną środowiska  P7S_WK  

K_W04 zna i rozumie narzędzia i procedury prawno-administracyjne i ekonomiczno-finansowe w ochronie środowiska  P7S_WK 

K_W05 przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze  P7S_WG 

K_W06 zna i rozumie zaawansowane systemy informatyczne (m.in. GIS, arkusze kalkulacyjne, biblioteki numeryczne, 
bazy danych)  

P7S_WG  

K_W07 zna i rozumie miejsce polityki ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno – 
gospodarczym  

P7S_WG; 
P7S_WK 

K_W08 zna i rozumie  zaawansowane modele opisujące środowisko  P7S_WG 

K_W09 zna i rozumie w pogłębionym stopniu międzynarodowy wymiar ochrony środowiska P7S_WG; 
P7S_WK 

K_W10 zna i rozumie zasady planowania przestrzeni w skali lokalnej, regionalnej i krajowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska  

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W11 zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju indywidualnych form przedsiębiorczości w zakresie ochrony 
środowiska, w tym zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W12 zna i rozumie warsztat przygotowania i napisania pracy naukowej  P7S_WK 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi wykonać i opisać zaawansowane zadania badawcze indywidualnie i zespołowo oraz potrafi podjąć 
wiodącą rolę w zespołach 

P7S_UW; 
P7S_UO  
P7S_UU 

K_U02 potrafi stosować właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub praktycznego, w 
szczególności w zakresie ochrony środowiska  

P7S_UW  

K_U03 potrafi zastosować zasady warsztatu pracy naukowej lub projektowej, samodzielnie i w zespole  P7S_UO  
P7S_UU 

K_U04 potrafi zaprezentować publicznie wyniki własnej pracy  P7S_UK  

K_U05 potrafi zorganizować stanowisko pracy zgodne z  zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz   i ergonomii  P7S_UW  

K_U06 potrafi podnosić własne kompetencje w posługiwaniu się specjalistyczną terminologią w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska  

P7S_UK  

K_U07 potrafi rozpoznawać i wykorzystywać zaawansowane modele środowiskowe do interpretacji zmian 
zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej  

P7S_UW  

K_U08 potrafi ocenić krytycznie informacje o środowisku oraz zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P7S_UW  

K_U09 potrafi zastosować nowoczesne, zaawansowane techniki informacyjne (np. GIS, teledetekcja), łączyć 
informacje pochodzące z różnych źródeł w celu weryfikacji istniejących poglądów i hipotez z umiejętnością 
formułowania i testowania hipotez 

P7S_UW  

K_U10  potrafi identyfikować słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla rozwiązania problemów 
środowiskowych  

P7S_UW  

K_U11  potrafi tworzyć krytyczne opracowania w zakresie ochrony środowiska stosując poprawną specjalistyczną 
dokumentację  

P7S_UW  

K_U12  potrafi korzystać z technik komputerowych, narzędzi informatycznych oraz technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych w zakresie koniecznym do wyszukiwania informacji, komunikowania się, organizowania  
i zaawansowanej analizy danych, sporządzania raportów i prezentacji wyników oraz wytycznych do ekspertyz 
na podstawie zebranych danych  

P7S_UW  
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K_U13  potrafi ocenić skutki środowiskowe w planach przestrzennego zagospodarowania łącząc opinie różnych 
dyscyplin nauk ścisłych i przyrodniczych  

P7S_UW  

K_U14  potrafi zaplanować zawodową karierę i stosować zasady rozwoju zrównoważonego w pracy własnej  P7S_UU  

K_U15 potrafi posługiwać się szczegółową terminologią z zakresu ochrony środowiska w języku polskim oraz w języku 
o11bcym na poziomie B2+   

P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01  jest gotów skutecznie komunikować się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i specjalistami z różnych 
dziedzin w zakresie ochrony środowiska  

P7S_KR; 
P7S_KO  

K_K02  docenia rolę edukacji ekologicznej i zdrowotnej  P7S_KO  

K_K03  jest gotów doskonalić swoje umiejętności zawodowe i rozwijać dorobek zawodu P7S_KO  
 P7S_KR 

K_K04  jest gotów do podjęcia pracy zawodowej związanej z ochroną środowiska  P7S_KK 
P7S_KR  

K_K05  jest gotów do weryfikacji i respektowania zdanie innych członków zespołu, szczególnie podwładnych  P7S_KK; 
P7S_KO  

K_K06 jest gotowy do analizowania politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań w zakresie ochrony 
środowiska  

P7S_KK; 
P7S_KO  

K_K07  
jest gotowy do wykorzystania  modelowania  matematycznego i statystycznego  w zakresie umożliwiającym 
opis jakościowy i ilościowy zjawisk przyrodniczych związanych z ochroną środowiska  

P7S_KK  

K_K08  jest gotów do potrzeby poszukiwania i stosowania nowych technologii szczególnie w odniesieniu do ochrony 
środowiska 

P7S_KK; 
P7S_KR  

K_K09 jest gotów do rozwijania świadomości ekologicznej u siebie i w otoczeniu oraz respektowania zasady 
bezpieczeństwa ekologicznego  

P7S_KO; 
P7S_KR   

K_K10 jest gotów do wykazania słabych i mocnych stron swoich umiejętności oraz do krytycznego podchodzenia do 
wyników własnej pracy i wyciągania wniosków na podstawie autoanalizy 

P7S_KK; 
P7S_KR  
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K_K11 jest gotów do działania w sposób etyczny, prezentując krytyczną postawę wobec plagiatu  P7S_KK; 
P7S_KR   

K_K12 jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, 
środowiskowych  i ekologicznych 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0). 

 

 

 

 

Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy   

Semestr: pierwszy   

Nazwa 

przedmiotu  

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
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a
  

g
o
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z
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 z
a
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ć
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a

z
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m

: 
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u

n
k
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 E
C

T
S

 

  

Symbole efektów 

uczenia się dla programu 

studiów 

Dyscyplina / dyscypliny, do 

których odnosi się 

przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to
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u

m
 

S
e

m
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a
ri

u
m

 

Ć
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n
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b
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m

 

W
a
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P
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k
t 
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n

e
 

Architektura 

krajobrazu  

15      15          30  2   K_W01; K_W02; K_W10;  

K_U01; K_U03;  K_U10;  

K_K01; K_K04; K_K05; 

K_K06 

nauki o Ziemi i środowisku; 

nauki biologiczne  
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Treści  

programowe  

Charakterystyka współczesnej architektury krajobrazu;   

opanowanie umiejętności oceny przyrodniczych i kulturowych walorów krajobrazu miejskiego;  podstawowa wiedza dotycząca 

relacji pomiędzy formami zagospodarowania terenu a przyrodniczym funkcjonowaniem krajobrazu; problematyka planowania 

i projektowania zieleni miejskiej. 

Sposoby  

weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Ekonomiczne  

problemy 

polityki  

ochrony 

środowiska 

30             30  3   K_W03; K_W04; K_W06;  

K_U02;;   

K_K04; K_K06 

ekonomia i finanse; nauki  

o Ziemi i środowisku 

Treści  

programowe 

podstawowe pojęcia ekonomii ochrony środowiska;  
elementy analizy decyzyjnej i analizy ekonomicznej;  
metody ekonomicznej wyceny dóbr i zasobów środowiska przyrodniczego;   

 

  instrumenty regulacyjne polityki ochrony środowiska, a przede wszystkim ekonomiczne instrumenty.  

Polityka ochrony środowiska na poziomie krajowym ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń najbogatszych krajów 
uprzemysłowionych i Polski;  
praktyczne uwarunkowania gospodarcze, społeczne i polityczne kształtujące i determinujące realizację programów 

związanych z ochroną środowiska;  realizacja polityki ochrony środowiska na poziomie lokalnym i w wymiarze globalnym. 

Sposoby  

weryfikacji 

efektów uczenia 

się 

E 

Ekotoksykologia 

30     60          90  6  

 
 

K_W01; K_W02; K_W06; 

K_U01; K_U06; K_U14;  

K_K03; K_K04; K_K09 

nauki chemiczne; nauki 

biologiczne 
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Treści  

programowe 

podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ekotoksykologii;   

podział i charakterystyka substancji toksycznych oraz mechanizmy ich oddziaływania na różnych poziomach organizacji przyrody  

(komórka, organizm, populacja, ekosystem); prezentowane są 

najważniejsze metody badawcze stosowane w ekotoksykologii.  

Sposoby  

weryfikacji 

efektów uczenia 

się 

Z+E 

Modelowanie 

systemów 

hydrologicznych 

15     30          45 4  K_W01; K_W05; K_W06; 

K_W08; K_U01; K_U02; 

K_U05;K_U07; K_U09; 

K_U14; K_K07; K_K08; 

nauki o Ziemi i środowisku; 

nauki fizyczne 

Treści  

programowe 

zastosowanie modelowania do opisu procesów hydrologicznych;   

W ramach wykładu student zostaje zapoznany z teorią systemów i modelowania oraz elementami statystyki, natomiast ćwiczenia, 

prowadzone w pracowni komputerowej, pozwalają wykorzystać praktycznie tę wiedzę. 

 

Sposoby  

weryfikacji efektów 

uczenia się  

Z+E   

Wstęp do prawa  

Unii Europejskiej 

30              30 2  K_W02; K_W04; K_W09;  

K_U11;  

K_K04; K_K06; 

nauki prawne 

Treści  

programowe 

Akty prawne Unii Europejskiej;  

Regulacje prawne UE dotyczące zagadnień ochrony środowiska 
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Sposoby  

weryfikacji efektów 

uczenia się 

E  

Przedmioty 

wiodące do 

zdobycia 

specjalistycznych 

kompetencji 

              165 11  K_W01; K_W02; K_W09; 

K_W11  K_W12;  

K_U03; K_U07;K_U08; 

K_U11; K_U15   

K_K02; K_K05; K_K06; 

K_K09; K_K10; K_K12 

nauki biologiczne; nauki 

chemiczne; nauki fizyczne; 

nauki o Ziemi i środowisku; 

nauki prawne; ekonomia  

i finanse; pedagogika; nauki  

o komunikacji społecznej  

i mediach 

Treści  

programowe 

W zależności od wyboru przez studenta ścieżki specjalistycznej.  

- przedmioty (w tym tutorial) wybierane z oferty wydziałów współtworzących UCBS pod kątem zakresu tematyki pracy 

magisterskiej;  

- przedmioty wybierane po uzgodnieniu z opiekunem pracy dyplomowej;  

- treści przedmiotu przedstawione w sylabusie przedmiotu; 

Sposoby  

weryfikacji efektów 

uczenia się 

Z/E  

Proseminarium 

  30            30 2  K_W12 

K_U04; K_U10; K_U14; 

K_U15   

K_K01; K_K04; K_K11; 

K_K12 

nauki biologiczne; nauki  
chemiczne; nauki fizyczne; 

nauki o Ziemi i środowisku; 

nauki prawne; ekonomia i 

finanse; pedagogika; nauki  

o komunikacji społecznej i 

mediach 

Treści  

programowe 

W zależności od wyboru przez studenta ścieżki specjalistycznej:  

- proseminarium wybierane z oferty wydziałów współtworzących UCBS pod kątem zakresu tematyki pracy 

magisterskiej;  

- proseminarium wybierane po uzgodnieniu z opiekunem pracy dyplomowej;  
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- treści proseminarium przedstawione w sylabusie przedmiotu  

Sposoby  

weryfikacji efektów 

uczenia się 

 

Z 
 

  
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 420  

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min 1405 

 

 

 
Rok studiów: pierwszy  

Semestr: drugi  

Nazwa 

przedmiotu  

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
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c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a
ję

ć
 

 R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

  

Symbole efektów 

uczenia się dla programu 

studiów 

Dyscyplina / dyscypliny, 

do których odnosi się 

przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w
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e
n
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L
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b

o
ra

to
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u
m

 

W
a
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z
ta

ty
 

P
ro

je
k
t 

In
n

e
 

Ochrona 

środowiska  

w praktyce 

30                30  2   K_W02; K_W04; K_W07; 

K_W09;  

K_U08;   

K_K01; K_K04; K_K06; 

nauki o Ziemi i środowisku  
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Treści  

programowe  

Zaprezentowanie praktycznej strony ochrony środowiska w dwojaki sposób - z jednej strony pokazane zostaną bieżące problemy  
w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska, z drugiej -  charakter pracy, wykonywanej na co dzień przez prelegentów.  
Cykl wykładów prowadzonych przez praktyków ochrony środowiska, pracujących w firmach konsultingowych, instytutach, 
instytucjach rządowych, jednostkach samorządu. Prelegenci są jednocześnie absolwentami wydziałów ochrony środowiska  
i członkami Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska - zrzeszającego stypendystów Fundacji im. Nowickiego oraz Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt (DBU). Wszystkich łączy wieloletnia praktyka zawodowa w dziedzinach, które reprezentują oraz żywe 
zaangażowanie w problemy ochrony środowiska. 

Sposoby  

weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

Z 

Planowanie 

przestrzenne 

30       30         60  5   K_W01; K_W07; K_W10;  

K_U01; K_U08; K_U12;  

K_K06;   

nauki o Ziemi i środowisku; 

ekonomia i finanse 

Treści  

programowe 

System planowania przestrzennego w Polsce;   

Metodyka planowania przestrzennego;  

Przyrodnicze, społeczne, gospodarcze i prawne podstawy planowania przestrzennego;  

Planowanie przestrzenne w skali lokalnej, regionalnej i krajowej - cele i zakres problemowy dokumentów planistycznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu;  Planowanie przestrzenne w UE. 

Sposoby  

weryfikacji 

efektów uczenia 

się 

E 

Rozwój 
zrównoważony  
w teorii  
i praktyce 

30               30  2   K_W01; K_W04; K_W06; 

K_W08;  

K_U08; K_U13;  

K_K02; K_K06; K_K09; 

nauki biologiczne; nauki  
chemiczne; nauki fizyczne; 

nauki o Ziemi i środowisku; 

nauki prawne; ekonomia  

i finanse; pedagogika; nauki  

o komunikacji społecznej  

i mediach 
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Treści  

programowe 

Cykl wykładów na temat współczesnych problemów ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, prezentowanych 
przez zaproszonych wiodących specjalistów w tych dziedzinach z instytutów naukowych, agencji rządowych oraz organizacji 
pozarządowych.  

Sposoby  

weryfikacji 

efektów uczenia 

się 

Z  

Strategia 

trwałego rozwoju 

       30         30  3  K_W04; K_W07; K_W09;   

K_U07;K_U08; K_U11;  

K_K06; 

ekonomia i finanse; nauki  

o Ziemi i środowisku 

Treści  

programowe 

Pierwsza część zajęć przedstawia przyrodnicze uwarunkowania gospodarczej działalności człowieka;  

Następna dotyczy zasobów nieodnawialnych i koncepcji trwałego użytkowania zasobów odnawialnych;   

Wycena ekonomiczna i wartościowe ujmowanie dóbr nierynkowych interpretowane są w kontekście racjonalizacji analizy kosztów  
i korzyści;  
Szczególna uwaga jest zwrócona na wskaźniki trwałego rozwoju w ujęciu makroekonomicznym, przekrojowym i lokalnym. 

Sposoby  

weryfikacji 

efektów uczenia 

się 

Z 

Zarys 

modelowania 

klimatu 

 8     7         15 1  K_W01; K_W02; K_W08;  

K_U01; K_U07; K_U09; 

K_U14;  

K_K03; K_K07; K_K08; 

nauki fizyczne; nauki 

chemiczne; nauki o Ziemi  

i środowisku 

Treści  

programowe 

Wprowadzenie do zagadnień modelowania klimatu, rys historyczny, skale przestrzenne i czasowe, obserwacje zmian różnych 

parametrów środowiska, modele klimatu, równania hydrodynamiki, zmienne, parametryzacja procesów fizycznych, metody  

i techniki numeryczne, hierarchia modeli od globalnych do lokalnych. 
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Sposoby  

weryfikacji 

efektów uczenia 

się 

Z  

Przedmioty 

wiodące do 

zdobycia 

specjalistycznyc

h 

kompetencji 

              225 15  K_W01; K_W02; K_W09; 

K_W11  K_W12;  

K_U03; K_U07;K_U08; 

K_U11; K_U15   

K_K02; K_K05; K_K06; 

K_K09; K_K10; K_K12 

nauki biologiczne; nauki  
chemiczne; nauki fizyczne; 

nauki o Ziemi i środowisku; 

nauki prawne; ekonomia  

i finanse; pedagogika; nauki 

o komunikacji społecznej  

i mediach 

Treści  

programowe 

W zależności od wyboru przez studenta ścieżki specjalistycznej.  
- przedmioty wybierane (w tym tutorial) z oferty wydziałów współtworzących UCBS pod kątem zakresu tematyki pracy 
magisterskiej;  
- przedmioty wybierane po uzgodnieniu z opiekunem pracy dyplomowej;  
- treści przedmiotu przedstawione w sylabusie przedmiotu 

Sposoby  

weryfikacji 

efektów uczenia 

się 

Z/E  

Proseminarium 

    30          30 2  K_W12 

K_U04; K_U10; K_U14; 

K_U15   

K_K01; K_K04; K_K11; 

K_K12 

nauki biologiczne; nauki  
chemiczne; nauki fizyczne; 

nauki o Ziemi i środowisku; 

nauki prawne; ekonomia  

i finanse, pedagogika; nauki  

o komunikacji społecznej  

i mediach 

Treści  

programowe 

W zależności od wyboru przez studenta ścieżki specjalistycznej:  

- proseminarium wybierane z oferty wydziałów współtworzących UCBS pod kątem zakresu tematyki pracy 

magisterskiej;  

- proseminarium wybierane po uzgodnieniu z opiekunem pracy dyplomowej;  

- treści proseminarium przedstawione w sylabusie przedmiotu 
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Sposoby  

weryfikacji 

efektów uczenia 

się 

 

Z 

 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min 420  

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min 1405

 

 
Rok studiów: drugi  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu  

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
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n
k
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C

T
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Symbole efektów 

uczenia się dla programu 

studiów 

Dyscyplina / dyscypliny, 

do których odnosi się 

przedmiot 

W
y

k
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d
 

K
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e
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a
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u
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e
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Bioetyka 

20      20          40  2   K_W02; K_W07;  

  

K_K02; K_K05; K_K09;  

 

nauki biologiczne; nauki 

prawne 

Treści  

programowe  

Wykłady mają za zadanie zapoznać studenta z genezą i specyfiką współczesnej bioetyki, wybranymi koncepcjami 
bioetycznymi, kryteriami oceny bioetycznej oraz celami omawianej dyscypliny. Wykłady skupiają się w dalszej części na 
problematyce szeroko rozumianej etyki prowadzenia badań naukowych.  
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Ćwiczenia mają na celu prezentację oraz analizę wybranych zagadnień bioetyki szczegółowej, które są problematyczne  
z etycznoprawnego i społecznego punktu widzenia. Podczas ćwiczeń studenci nauczą się odróżniać różne typy argumentacji 
podczas prowadzenia debaty.  

Koniecznym uzupełnieniem części teoretycznej jest analiza wybranych zagadnień bioetyki szczegółowej oraz 

zapoznanie studentów z kryteriami i zasadami umożliwiającymi etyczną ocenę istniejących problemów bioetycznych w 

obszarze szeroko rozumianej biomedycyny. 

Sposoby  

weryfikacji efektów 

uczenia się 

Z 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki1 

              90 6    

Treści  

programowe 

Rozwój ogólnych kompetencji studenta  

w zakresie niezwiązanym z dyscyplinami 

przypisanymi do kierunku studiów - zgodnie 

z treściami podanymi w sylabusie 

przedmiotu wybranego przez studenta 

 

 

 

 

Sposoby  

weryfikacji efektów 

uczenia się 

Z/E  

 

  

Przedmioty w języku 
obcym na poziomie 
B2+ 

              45 3  K_W11;   

K_U06;   

K_K03 

 

Treści  

programowe 

Rozwój kompetencji językowych studenta w 

wybranym języku obcym - zgodnie z 

treściami podanymi w sylabusie przedmiotu 

wybranego przez studenta 
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Sposoby  

weryfikacji efektów 

uczenia się 

Z/E  

 

  

Przedmioty wiodące 

do zdobycia 

specjalistycznych 

kompetencji 

              255 17  K_W01; K_W02; K_W09  

K_U03; K_U07;K_U08; 

K_U11;  

K_K02; K_K05; K_K06; 

K_K09; K_K10 

nauki biologiczne; nauki 

chemiczne; nauki fizyczne; 

nauki o Ziemi i środowisku; 

nauki prawne; ekonomia  

i finanse, pedagogika; nauki 

o komunikacji społecznej  

i mediach 

Treści  

programowe 

W zależności od wyboru przez studenta ścieżki specjalistycznej.  
- przedmioty wybierane (w tym tutorial) z oferty wydziałów współtworzących UCBS pod kątem zakresu tematyki pracy 
magisterskiej;  
- przedmioty wybierane po uzgodnieniu z opiekunem pracy dyplomowej;  
- treści przedmiotu przedstawione w sylabusie przedmiotu 

Sposoby  

weryfikacji efektów 

uczenia się 

Z/E  

Seminarium 

magisterskie 

 

 

   30          30 2  K_W11; K_W12 

K_U04; K_U10; K_U14; 

K_U15;  

K_K01; K_K04; K_K11; 

K_K12 

nauki biologiczne; nauki 
chemiczne; nauki fizyczne; 
nauki o Ziemi i środowisku; 
nauki prawne; ekonomia  
i finanse, pedagogika; nauki 
o komunikacji społecznej  
i mediach 

Treści  

programowe 

W zależności od wyboru przez studenta ścieżki specjalistycznej:  

- seminarium wybierane z oferty wydziałów współtworzących UCBS pod kątem zakresu tematyki pracy 

magisterskiej;  

- seminarium wybierane po uzgodnieniu z opiekunem pracy dyplomowej;  

- treści seminarium przedstawione w sylabusie przedmiotu  
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Sposoby  

weryfikacji efektów 

uczenia się 

Z 

 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min 415 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min . 1405
1 Przedmioty ogólnouniwersyteckie lub niezwiązane z kierunkiem studiów  

 

 

Rok studiów: drugi  

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu  

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a

z
e
m

: 
li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a
ję

ć
 

 R
a

z
e
m

: 

p
u

n
k
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 E
C

T
S

 

 

Symbole efektów 

uczenia się dla programu 

studiów 

Dyscyplina / dyscypliny, 

do których odnosi się 

przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w
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L
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m

 

W
a
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P
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k
t 
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n

e
 

Rozwój 
zrównoważony w 
teorii  
i praktyce 

30               30  2   K_W01; K_W04; K_W06; 

K_W08;  

K_U08; K_U13;  

K_K02; K_K06; K_K09; 

nauki biologiczne; nauki 

chemiczne; nauki fizyczne; 

nauki o Ziemi i środowisku; 

nauki prawne; ekonomia  

i finanse; pedagogika; nauki 

o komunikacji społecznej  

i mediach 

Treści  

programowe 

Cykl wykładów na temat współczesnych problemów ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, prezentowanych 
przez zaproszonych wiodących specjalistów w tych dziedzinach z instytutów naukowych, agencji rządowych oraz organizacji 
pozarządowych.  



18  

Sposoby  

weryfikacji efektów 

uczenia się 

Z  

Przedmioty 

wiodące do 

zdobycia 

specjalistycznych 

kompetencji 

              90 6  K_W01; K_W02; K_W09; 

K_W11  K_W12;  

K_U03; K_U07;K_U08; 

K_U11; K_U15   

K_K02; K_K05; K_K06; 

K_K09; K_K10;  

nauki biologiczne; nauki  

chemiczne; nauki fizyczne; 

nauki o Ziemi i środowisku; 

nauki prawne; ekonomia  

i finanse; pedagogika; nauki  

o komunikacji społecznej  

i mediach 

Treści  

programowe 

W zależności od wyboru przez studenta ścieżki specjalistycznej.  
- przedmioty wybierane (w tym tutorial) z oferty wydziałów współtworzących UCBS pod kątem zakresu tematyki pracy 
magisterskiej;  
- przedmioty wybierane po uzgodnieniu z opiekunem pracy dyplomowej;  
- treści przedmiotu przedstawione w sylabusie przedmiotu 
 

Sposoby  

weryfikacji efektów 

uczenia się 

Z/E  

Seminarium 

magisterskie  

(w tym 

przygotowanie 

pracy 

magisterskiej)  

lub Pracownia 

magisterska  

(w tym praca 

magisterska)  

   30          30 22  
 

K_W11; K_W12  

K_U04; K_U10; K_U14; 

K_U15;  

K_K01; K_K04; K_K11; 

K_K12 

nauki biologiczne; nauki  
chemiczne; nauki fizyczne; 

nauki o Ziemi i środowisku; 

nauki prawne; ekonomia  

i finanse, pedagogika; nauki 

o komunikacji społecznej  

i mediach 
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Treści  

programowe 

W zależności od wyboru przez studenta ścieżki specjalistycznej:  

- seminarium wybierane z oferty wydziałów współtworzących UCBS pod kątem zakresu tematyki pracy 

magisterskiej;  

- seminarium wybierane po uzgodnieniu z opiekunem pracy dyplomowej;  

- treści seminarium przedstawione w sylabusie przedmiotu  

lub badania doświadczalne związane z tematem pracy magisterskiej i przygotowanie pracy magisterskiej pod 
kierunkiem opiekuna naukowego  
-  

 

Sposoby  

weryfikacji efektów 

uczenia się 

Zal 

 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): min. 150  

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): min 1405  

Objaśnienia: Z – zaliczenie na ocenę, E – egzamin, Zal - zaliczenie 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse   10 

 nauki prawne    9 

 nauki o komunikacji społecznej i mediach   7 

 pedagogika   7 
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Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych  nauki biologiczne   12 

 nauki chemiczne  11 

 nauki fizyczne   8 

 nauki o Ziemi i środowisku  26 

”. 
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Załącznik nr 66 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 94 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

optometria 

nazwa kierunku studiów optometria 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Optometry 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil praktyczny 

liczba semestrów 3  

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 90 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

50 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

5  
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk ścisłych  
i przyrodniczych 

Nauki fizyczne 
 

54% 
 

Nauki fizyczne 

Dziedzina nauk medycznych 
i o zdrowiu 

Nauki medyczne 33%  

Dziedzina nauk medycznych 
i nauk o zdrowiu 

Nauki o zdrowiu 13%  

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 wpływ fizycznych czynników środowiskowych na stan zdrowia narządu wzroku oraz regulacje prawne  
z zakresu optometrii pracy 

P7S_WG 

K_W02 wpływ wybranych środków farmaceutycznych na organizm, szczególnie na układ wzrokowy oraz leków  
i farmaceutycznych środków diagnostycznych stosowanych w okulistyce 

P7S_WG 

K_W03 w stopniu zaawansowanym proces widzenia, przetwarzania informacji wzrokowej, fizyczne i fizjologiczne 
aspekty widzenia wraz z zasadami pomiarów psychofizycznych 

P7S_WG 
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K_W04 a także opisuje w stopniu pogłębionym właściwości optyczne układu wzrokowego zarówno w stanach 
fizjologicznych, jak i patologicznych 

P7S_WG 

K_W05 metody optycznej korekcji wad wzroku i zaburzeń funkcjonalnych widzenia, z uwzględnieniem widzenia 
obuocznego, oraz ich komplementarność do metod chirurgicznych 

P7S_WG 

K_W06 prawidłowy oraz patologicznie zaburzony proces rozwoju i starzenia się narządu wzroku oraz zna sposoby 
określania poziomu rozwoju percepcji wzrokowej 

P7S_WG 

K_W07 rodzaje, budowę i fizyczne podstawy działania aparatury i testów wykorzystywanych w pomiarach 
optometrycznych i w rehabilitacji narządu wzroku 

P7S_WG 

K_W08 procedury optometryczne i rehabilitacyjne wykorzystywane w badaniu układu wzrokowego oraz usprawnienia 
funkcjonowania procesu widzenia 

P7S_WG 

K_W09 zasady działania pomocy wzrokowych oraz techniki oceny i pomiarów oka umożliwiające podjęcie decyzji w 
zakresie zaopatrzenia pacjentów z ametropią, zaburzeniami widzenia obuocznego oraz pacjentów 
słabowidzących w pomoce wzrokowe optyczne i nieoptyczne 

P7S_WG 

K_W10 zasady doboru i użytkowania soczewek kontaktowych o różnym przeznaczeniu i budowie, zasady 
postępowania z pacjentami w zakresie kwalifikacji do noszenia soczewek kontaktowych i opieki nad 
użytkownikiem soczewek kontaktowych 

P7S_WG 

K_W11 zagadnienia ekonomiczne, prawne i etyczne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w formie 
gabinetu optometrycznego 

P7S_WK 

K_W12 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji P7S_WK 

K_W13 w stopniu zaawansowanym wybrane aspekty właściwości i oddziaływań promieniowania 
elektromagnetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki laserów FIZ 

P7S_WG 

K_W14 wybrane aspekty współczesnych badań z nauk fizycznych, które mogą mieć zastosowanie w optometrii lub 
psychofizyce widzenia 

P7S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 przeprowadzić pełne badanie optometryczne pacjenta, w tym badania specjalistyczne, w celu zmierzenia 
parametrów układu wzrokowego i jakości widzenia metodami przedmiotowymi i podmiotowymi i na tej 
podstawie zalecić adekwatną korekcję soczewkami okularowymi, kontaktowymi oraz innymi pomocami 
wzrokowymi i przeprowadzić aplikację tych pomocy, a także  zaplanować dalsze postępowanie z pacjentem, 
w tym skierowanie do właściwego lekarza specjalisty gdyby stan pacjenta tego wymagał 

P7S_UW 

K_U02 rozpoznać zaburzenia widzenia, w tym zaburzenia widzenia obuocznego i wdrożyć odpowiednie postępowanie 
w zakresie korekcji optycznej, dodatkowych pomocy wzrokowych oraz technik rehabilitacji i usprawnienia 

P7S_UW 
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procesu widzenia, a także przeszkolić pacjenta do samodzielnego wykonywania ćwiczeń wzrokowych  
i korzystania z dobranych dla niego pomocy wzrokowych 

K_U03 posługiwać się aparaturą i sprzętem diagnostycznym stosowanymi w praktyce optometrycznej oraz 
zinterpretować uzyskane wyniki, w szczególności przy użyciu wiedzy z zakresu nauk fizycznych, a także 
obsługiwać wybraną specjalistyczną aparaturę pomiarową stosowaną w badaniach narządu wzroku  
i przygotowywać wyniki pomiarów do interpretacji przez lekarza specjalistę 

P7S_UW 

K_U04 Prowadzić dokumentację optometryczną i medyczną pacjentów zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa P7S_UW 

K_U05 Planować własną pracę oraz organizować pracę w zespole interdyscyplinarnym, komunikując się skutecznie 
ze specjalistami działającymi w ochronie zdrowia i z podmiotami ze swojego otoczenia społeczno-
gospodarczego oraz przyjmując w takiej współpracy rolę lidera 

P7S_UO 

K_U06 posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na samodzielne uzupełnianie wykształcenia oraz 
komunikację ze specjalistami w zakresie tej samej lub pokrewnej specjalności, zgodnie z wymogami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

K_U07 zastosować technologie informacyjne i komunikacyjne, w szczególności do pozyskania i przekazania rzetelnej 
wiedzy. 

P7S_UW 

K_U08 potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności (w tym samokształcenia) w zakresie 
wybranej specjalności oraz poza nią 

P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 pełnienia roli społecznej jako propagatora wiedzy o ochronie wzroku i zasadach higieny, profilaktyki i korekcji 
wad wzroku 

P7S_KO 

K_K02 aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach działających w obszarze optyki okularowej, 
optometrii oraz pozazawodowych inicjatywach na rzecz dobrego widzenia.  

P7S_KO 

K_K03 podporządkowywania się ograniczeniom i zaleceniom prawnym oraz etycznym dotyczącym pracy optometrysty P7S_KR 

K_K04 krytycznej oceny swojej wiedzy i swoich umiejętności i do ustawicznego dokształcania się P7S_KK 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
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d
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e
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u
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k
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Terapia widzenia 
 

30   
 

    45 
 

75 
 

9 
K_W07, K_W08, K_W09, 

K_U02, K_U04 
 

nauki medyczne 

Treści programowe  
Diagnozowanie zaburzeń widzenia obuocznego i ich nieinwazyjna leczenie za pomocą specjalistycznych ćwiczeń narządu wzroku i 
ćwiczeń behawioralnych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny i egzamin praktyczny 

Zaawansowane 
metody badawcze w 
optometrii i 
psychofizyce widzenia 

15        15 4 K_W03, K_W06, K_W07, 
K_U06 
 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Przedstawienie metod badawczych i aparatury wykorzystywanych we współczesnych badaniach naukowych z zakresu optometrii  
i psychofizyki widzenia. Lektura prac przeglądowych i naukowych poświęconych metodom badawczym optometrii i psychofizyki 
widzenia, również w języku angielskim. Przygotowanie – na podstawie tych lektur – pracy semestralnej poświęconej wybranemu 
aspektowi rozwoju optometrii i psychofizyki widzenia. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny oraz praca semestralna 
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Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne 

30   45     75 4 K_W07, K_U03, K_U07  

Treści programowe  

Rozwijanie umiejętności praktycznych związanych z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi. Nauka programowania  
w języku Python, jako przygotowanie do posługiwania się pakietem PsychoPy wykorzystywanym w eksperymentach 
psychofizycznych, głównie do generowania bodźców wzrokowych w psychofizyce widzenia. Elementy wykorzystania narzędzi 
sieciowych i baz danych przydatnych w praktyce optometrycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Własność 
intelektualna i 
przedsiębiorczość 

30        30 2 K_W11  

Treści programowe  

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej 
prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. 
Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, 
inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Podstawy fizyki 
laserów i 
zastosowania w 
okulistyce 

30        30 3 K_W04, K_W05, K_W08, 
K_W13 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Spektroskopia atomowa/molekularna ośrodków laserujących. Warunki wzbudzenia akcji laserowej, superluminescencja. Klasyfikacja 
laserów ze względu na rodzaj ośrodka aktywnego i rodzaj wzbudzenia. Parametry fizyczne i geometryczne wiązki laserowej. 
Generacja drugiej harmonicznej, mode locking, przestrajanie, mode locking w dziedzinie Fouriera, oddziaływanie wiązki laserowej  
z tkankami oka, rodzaje laserów stosowane w chirurgii i diagnostyce okulistycznej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny 

Środowiskowe 
seminarium nauk o 
widzeniu 

  30      30 2 K_W03, K_W06, K_W07, 
K_U08 

nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści programowe  

Prezentacja zagadnień stanowiących aktualnie przedmiot badań w zakresie optometrii, zwłaszcza z wykorzystaniem najnowszych 
technologii pomiarowych i osiągnięć w zakresie inżynierii biomedycznej. Prelegenci, zwłaszcza z zewnętrznych instytucji, zapraszani 
przez nauczycieli akademickich prowadzących seminarium. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Przedmiot do wyboru z 
fizyki lub biofizyki 

        60 6 K_W14, K_U03, K_U08 
 

nauki fizyczne 

Treści programowe  

Uzupełnienie i rozwój wiedzy ze współczesnych metod fizyki i biofizyki, ze szczególnym uwzględnieniem tematów mających 
zastosowanie w optometrii lub psychofizyce widzenia. Wybór przedmiotów odbywa się indywidualnie, po konsultacjach z opiekunem 
kierunku, który, biorąc pod uwagę efekty uczenia się uzyskane dotąd przez studenta, sugeruje i doradza optymalny zestaw 
przedmiotów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin lub zaliczenie na ocenę 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 315 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1100 
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Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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Interna dla 
optometrystów 

 
45   

 
     

 
45 

 
5 K_W02, K_W04, K_W05 

 
nauki medyczne 

Treści programowe  
Choroby narządów i ogólnoukładowe mające wpływ na stan zdrowia narządu wzroku. Choroby układów krążenia, krwi, 
endokrynologiczne, neurologiczne, reumatyczne, zakaźne, onkologiczne, deficyty żywieniowe, dziedziczenie chorób, odporność 
wrodzona i nabyta (szczepienia). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny 

Zaćma i protezowanie 
oka soczewkami 
wewnątrz-gałkowymi 

     15   15 2,5 K_W05 nauki medyczne 

Treści programowe  

Etiologia i rodzaje zaćmy. Metody usuwania zmętniałej soczewki oka. Kwalifikacja pacjenta do operacji zaćmy. Rodzaje 
wszczepialnych soczewek wewnątrzgałkowych. Rozpoznawanie rodzajów soczewek i pomiar parametrów optycznych. 
Monitorowanie błędu refrakcji w okresie pooperacyjnym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny 



9 
 

Postępy kontaktologii      15   15 2,5 K_W10 nauki fizyczne 
nauki o zdrowiu 

Treści programowe  

Przedstawienie najnowszych konstrukcji soczewek kontaktowych miękkich, sztywnych tlenoprzepuszczalnych, 
hybrydowych w tym soczewek wieloogniskowych, torycznych, skleralnych, miniskleralnych, leczniczych  
i diagnostycznych. Rozpoznawanie rodzajów soczewek i pomiar ich parametrów optycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny dodatkowo opcjonalny egzamin ustny 

Eksperymenty z 
psychofizyki widzenia 

15   15     30 4 K_U03 nauki fizyczne 
nauki o zdrowiu 
psychologia 

Treści programowe  

Generowanie bodźców wzrokowych stacjonarnych i dynamicznych aktywujących wybrane obszary kory wzrokowej, bodźców 
stosowanych w ustalaniu parametrów progowych widzenia i bodźców stosowanych w celach diagnostycznych z użyciem 
odpowiedniego pakietu numerycznego, np. PsychoPy. Planowanie i przygotowanie eksperymentu oraz opracowanie wyników 
eksperymentu w postaci raportu z badań w języku angielskim. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Wariant A: 
 
Pracownia sygnałów 
bioelektrycznych 
 
Wariant B: 
 
Pracownia fizyczna dla 
zaawansowanych B 

    60 
 
 
 
 
 
 
50 

   60 
 
 
 
 
 
 
50 

5 
 
 
 
 
 
 
5 

K_U03 nauki fizyczne 

Treści programowe  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z planowaniem przeprowadzaniem eksperymentów fizycznych dotyczących zjawisk 
użytecznych w pracy optometrysty. A. Badanie parametrów spójnościowych i geometrycznych wiązek laserowych. B. Metody 
rejestracji sygnałów bioelektrycznych, które powstają w ciele człowieka; budowa i parametry aparatury pomiarowej; zakłócenia 
towarzyszące rejestracji sygnałów bioelektrycznych oraz metod ich eliminacji. Rejestracja i analiza elektrookulogramu. Rejestracja  
i analiza reakcji skórno-galwanicznej. Pomiar czynności elektrycznej mózgu. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Środowiskowe 
seminarium nauk o 
widzeniu 

  30      30 2 K_W03, K_W06, K_W07, 
K_U08 

nauki fizyczne 
nauki medyczne 

Treści programowe  

Prezentacja zagadnień stanowiących aktualnie przedmiot badań naukowych w zakresie optometrii, zwłaszcza z wykorzystaniem 
najnowszych technologii pomiarowych i osiągnięć w zakresie inżynierii biomedycznej. Prelegenci, zwłaszcza z zewnętrznych 
instytucji, zapraszani przez nauczycieli akademickich prowadzących seminarium. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Neurobiologia 
 
lub 
 
inny przedmiot z 
zakresu 
neuropsychologii, 
neurobiologii lub 
neuronauk 

30    
 

 

 

 

 

    30 
 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

K_W02, K_W03, K_W06 nauki biologiczne 

Treści programowe  

Poziomy organizacji układu nerwowego. Zjawiska elektryczne w układzie nerwowym. Podstawy teorii zmysłów. Czucie somatyczne 
i głębokie. Zmysł słuchu. Zmysł wzroku. Kontrola ruchu. Podstawy teorii emocji. Podstawy teorii uczenia się i pamięci. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki z 
dziedziny nauk 

        60 6   
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humanistycznych lub 
społecznych* 

Treści programowe  
Rozwój wiedzy i umiejętności spoza nauk fizycznych i nauk medycznych, w szczególności znajomość wybranych 
fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 285 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1100 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny,  

do których odnosi 
się przedmiot 
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Praktyka zawodowa 
 
   

 
    420 

 
420 

 
18 

K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, 

nauki medyczne 
nauki o zdrowiu 
nauki fizyczne 

Treści programowe  

Przyjmowanie pacjentów w gabinecie optometrycznym lub w Akademickim Centrum Kształcenia Optometrystów.  
W trakcie praktyki student powinien zgromadzić doświadczalne dane kliniczne, które wykorzysta w pracy dyplomowej. 
Opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. 
Student może wnioskować do prodziekana ds. studenckich o zgodę na realizację praktyk zawodowych w ramach pracy zawodowej 
w trakcie studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie studiów, przedstawiając dokumenty określające zakres działań 
studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki merytoryczne. 
Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie podejmuje opiekun 
praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki merytoryczne 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego zawierającego karty badań lub opisy przypadków, 
zanonimizowane zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych. W przypadku realizacji praktyk poza Uniwersytetem 
Warszawskim sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie jest zaopiniowane przez 
opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę z praktyk. 

Seminarium 
dyplomowe i 
przygotowanie pracy 
dyplomowej 

        80 12 K_W04, K_W05, K_W08, 
K_W10, K_U08 

nauki fizyczne 
nauki o zdrowiu 
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Treści programowe  

Opracowanie, prezentacja i analiza wybranych wyników pomiarów  przeprowadzonych w trakcie trzymiesięcznej praktyki 
zawodowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 500 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1100 
 

Uwagi 
*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 

#zaliczenie na ocenę oznacza, że ocena wystawiana jest na podstawie jednego lub więcej pisemnego sprawdzianu wiedzy odbywającego 
się w okresie odbywania się zajęć dydaktycznych lub na podstawie jednej lub więcej prac pisemnych realizowanych w okresie odbywania 
się zajęć dydaktycznych – zgodnie z sylabusem przedmiotu 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Nauki fizyczne 41% 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu Nauki medyczne 27% 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu Nauki o zdrowiu 17% 

”. 
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Załącznik nr 67 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 114 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

Physics (Studies in English) 

nazwa kierunku studiów Physics (Studies in English) 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Physics (Studies in English) 

język wykładowy język angielski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

72 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

nauki fizyczne 

 

100% nauki fizyczne 

 

    

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym wybrany obszar nauk fizycznych, szczególnie w zakresie wybranej 
specjalności 

P7S_WG 

K_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody matematyczne oraz techniki 
informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów fizycznych w wybranym obszarze nauk fizycznych lub 
w zakresie specjalności przewidzianej programem studiów 

P7S_WG 

K_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne pozwalające zaplanować i 
wykonać złożony eksperyment fizyczny 

P7S_WG 
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K_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, badawczej specyficznych dla 
obszaru fizyki związanego z wybraną specjalnością 

P7S_WG 

K_W05 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w obrębie wybranej specjalności P7S_WG 

K_W06 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę w obszarze 
odpowiadającym wybranej specjalności 

P7S_WK 

K_W07 ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową 
i dydaktyczną 

P7S_WK 

K_W08 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 
oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji 
patentowych 

P7S_WK 

K_W09 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z fizyki P7S_WK 

K_W10 zna i rozumie specjalistyczne słownictwo w języku angielskim dotyczące rozszerzonych zagadnień fizyki, w 
szczególności w zakresie wybranej specjalności 

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów i wnioskowaniu P7S_UW 

K_U02 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub obserwacje w określonych 
obszarach fizyki lub jej zastosowań, działając indywidualnie lub w zespole, także przyjmując funkcję lidera 

P7S_UO 

K_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych wraz z oceną 
dokładności wyników 

P7S_UW 

K_U04 potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, zarówno z baz danych jak i innych źródeł; 
potrafi odtworzyć tok rozumowania lub przebieg eksperymentu opisanego w literaturze z uwzględnieniem 
poczynionych założeń i przybliżeń 

P7S_UW 

K_U05 potrafi łączyć metody i idee z różnych obszarów fizyki, zauważając, że odległe nieraz zjawiska opisane są przy 
użyciu podobnego  modelu 

P7S_UW 

K_U06 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody doświadczalne i teoretyczne do 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

P7S_UW 

K_U07 potrafi przedstawić wyniki badań eksperymentalnych, teoretycznych lub numerycznych w formie pisemnej 
angielskim, ustnej, prezentacji multimedialnej lub plakatu – w języku angielskim 

P7S_UK 
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K_U08 potrafi skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie problematyki 
właściwej dla studiowanego obszaru fizyki oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych 
dyscyplin naukowych 

P7S_UK 

K_U09 potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności (w tym samokształcenia) w zakresie 
wybranej specjalności oraz poza nią 

P7S_UU 

K_U10 potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na samodzielne uzupełnianie 
wykształcenia oraz komunikację ze specjalistami w zakresie tej samej lub pokrewnej specjalności, zgodnie z 
wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

K_U11 potrafi zastosować technologie informacyjne i komunikacyjne, w szczególności do pozyskania i przekazania 
rzetelnej wiedzy. 

P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz do inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych 
osób 

P7S_KK 

K_K02 jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, w różnych rolach P7S_KR 

K_K03 jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania 

P7S_KR 

K_K04 jest gotów do stosowania i propagowania zasad uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych 
osób, do rozstrzygania problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej, do propagowania 
rozstrzygającej roli eksperymentu w weryfikacji teorii fizycznych, do stosowania metody naukowej w 
gromadzeniu wiedzy 

P7S_KR 

K_K05 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania i poszerzania 
wiedzy, z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z 
Internetu 

P7S_KR 

K_K06 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji 
oraz do uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 
związanej z tym odpowiedzialności 

P7S_KO 

K_K07 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 

K_K08 jest gotów do komunikowania się w języku angielskim w zakresie rozszerzonych zagadnień fizyki, w 
szczególności w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach  

P7S_KR 
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku 

studiów 

Nazwa specjalności: Theoretical Physics 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia 
się zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie fizyki teoretycznej K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody matematyczne 
oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów fizycznych w zakresie 
fizyki teoretycznej 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zinterpretować wyniki eksperymentalne w języku fizyki teoretycznej  

K_W03 

S_W04 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie fizyki 
teoretycznej 

K_W05 

S_W05 zna i rozumie specjalistyczne słownictwo w języku angielskim dotyczące fizyki teoretycznej K_W10 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów 
i wnioskowaniu w zakresie fizyki teoretycznej 

K_U01 
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S_U02 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane obliczenia lub symulacje  K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych 
w zakresie odpowiedniego obszaru fizyki wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania 
i poszerzania wiedzy w zakresie fizyki teoretycznej, z uwzględnieniem zagrożeń przy 
pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów 
lub obserwacji w zakresie fizyki teoretycznej oraz do uwzględnienia społecznych aspektów 
praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym 
odpowiedzialności 

K_K06 

S_K03 jest gotów do komunikowania się w języku angielskim w zakresie fizyki teoretycznej, w 
szczególności w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach 

K_K08 

 

Nazwa specjalności: Computer Modeling of Physical Phenomena 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia 
się zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie pozwalającym na 
modelowanie wybranych procesów fizycznych 

K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody matematyczne 
oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów fizycznych w zakresie 
pozwalającym na modelowanie wybranych procesów fizycznych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
niezbędne do modelowania wybranych procesów fizycznych  

K_W03 

S_W04 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie 
odpowiadającym modelowanym zjawiskom 

K_W05 
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S_W05 zna i rozumie specjalistyczne słownictwo w języku angielskim dotyczące komputerowego 
modelowania procesów fizycznych 

K_W10 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów 
i wnioskowaniu w zakresie modelowania procesów fizycznych 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane obliczenia lub symulacje pozwalające na 
skuteczne modelowanie procesów fizycznych 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych 
wraz z oceną dokładności wyników w odniesieniu do modelowania procesów fizycznych 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania 
i poszerzania wiedzy w zakresie modelowania procesów fizycznych, z uwzględnieniem 
zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów 
lub obserwacji w zakresie modelowania procesów fizycznych oraz do uwzględnienia 
społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 
związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 

S_K03 jest gotów do komunikowania się w języku angielskim w zakresie komputerowego 
modelowania procesów fizycznych, w szczególności w międzynarodowych, wielokulturowych 
zespołach 

K_K08 

Nazwa specjalności: Physics of Condensed Matter and Semiconductor anostructures 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia 
się zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie fizyki materii 
skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W01 
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S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody matematyczne 
oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów fizycznych w zakresie 
fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie fizyki materii 
skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, badawczej w 
zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W04 

S_W05 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie fizyki 
materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W05 

S_W06 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę 
w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W06 

S_W07 zna i rozumie specjalistyczne słownictwo w języku angielskim dotyczące fizyki materii 
skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W10 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów 
i wnioskowaniu w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_U01 

S_U02 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub obserwacje 
w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych 
w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych wraz z oceną 
dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania 
i poszerzania wiedzy w zakresie fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych, z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z 
niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów 
lub obserwacji w fizyki materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych oraz do 

K_K06 
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uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i 
umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności 

S_K03 jest gotów do komunikowania się w języku angielskim w zakresie fizyki materii 
skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych, w szczególności w międzynarodowych, 
wielokulturowych zespołach 

K_K08 

 

Nazwa specjalności: Geophysics 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia 
się zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie geofizyki K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody matematyczne 
oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów fizycznych w zakresie 
geofizyki 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny lub obserwacje w 
zakresie geofizyki 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, badawczej w 
zakresie geofizyki 

K_W04 

S_W05 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie geofizyki K_W05 

S_W06 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę 
w zakresie geofizyki 

K_W06 

S_W07 zna i rozumie specjalistyczne słownictwo w języku angielskim dotyczące geofizyki K_W10 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów 
i wnioskowaniu w zakresie geofizyki 

K_U01 
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S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub obserwacje 
w zakresie fizyki geofizyki 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych 
w zakresie geofizyki wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania 
i poszerzania wiedzy w zakresie geofizyki, z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu 
informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów 
lub obserwacji w zakresie geofizyki oraz do uwzględnienia społecznych aspektów 
praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym 
odpowiedzialności 

K_K06 

S_K03 jest gotów do komunikowania się w języku angielskim w zakresie geofizyki, w szczególności 
w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach 

K_K08 

 

Nazwa specjalności: Optics 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia 
się zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie optyki K_W01 

S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody matematyczne 
oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów fizycznych w zakresie 
optyki 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie optyki 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, badawczej w 
zakresie optyki 

K_W04 
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S_W05 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie optyki K_W05 

S_W06 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę 
w zakresie optyki 

K_W06 

S_W07 zna i rozumie specjalistyczne słownictwo w języku angielskim dotyczące fizyki materii 
skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych 

K_W10 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów 
i wnioskowaniu w zakresie optyki 

K_U01 

S_U01 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub obserwacje 
w zakresie optyki 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych 
w zakresie optyki wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania 
i poszerzania wiedzy w zakresie optyki, z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu 
informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów 
lub obserwacji w zakresie optyki oraz do uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego 
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności 

K_K06 

S_K03 jest gotów do komunikowania się w języku angielskim w zakresie optyki, w szczególności w 
międzynarodowych, wielokulturowych zespołach 

K_K08 

 

Nazwa specjalności: Particle Physics 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności Symbol efektów uczenia 
się zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S_W01 zna i rozumie w stopniu rozszerzonym nauki fizyczne w zakresie fizyki cząstek elementarnych K_W01 
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S_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody matematyczne 
oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów fizycznych w zakresie 
fizyki cząstek elementarnych 

K_W02 

S_W03 zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne 
pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny w zakresie fizyki cząstek 
elementarnych 

K_W03 

S_W04 zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, badawczej w 
zakresie fizyki cząstek elementarnych 

K_W04 

S_W05 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie fizyki 
cząstek elementarnych 

K_W05 

S_W06 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę 
w zakresie fizyki cząstek elementarnych 

K_W06 

S_W07 zna i rozumie specjalistyczne słownictwo w języku angielskim dotyczące fizyki cząstek 
elementarnych 

K_W10 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów 
i wnioskowaniu w zakresie fizyki cząstek elementarnych 

K_U01 

S_U02 potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub obserwacje 
w zakresie fizyki cząstek elementarnych 

K_U02 

S_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych 
w zakresie fizyki cząstek elementarnych wraz z oceną dokładności wyników 

K_U03 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S_K01 jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania 
i poszerzania wiedzy w zakresie fizyki cząstek elementarnych, z uwzględnieniem zagrożeń 
przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu 

K_K05 

S_K02 jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów 
lub obserwacji fizyki cząstek elementarnych oraz do uwzględnienia społecznych aspektów 

K_K06 
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praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym 
odpowiedzialności 

S_K03 jest gotów do komunikowania się w języku angielskim w zakresie fizyki cząstek 
elementarnych, w szczególności w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach 

K_K08 

 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Theoretical Physics 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina (y), 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Physics Laboratory, 2nd 
Level A1 
 
lub 
 
Physics Laboratory, 2nd 
Level A2 

    

45 

   

45 5 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W06, 
K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K08 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej 
lub w grupie badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, 
analiza wyników doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę# 
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Przedmiot do wyboru z listy 
Statistical physics 45   45     90 7 

K_W01, K_W02, 
K_W10, K_U01, K_U03, 
K_U07, K_K01, K_K08 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w 
fizyce klasycznej i kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół 
mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu 
doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki: potencjały 
termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-Einsteina, fotony, 
ciało doskonale czarne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub egzamin ustny 

 
Intellectual property and 
entrepreneurship (wariant A) 
 
lub 
 
Intellectual property and 
entrepreneurship with a team 
project (wariant B) 
 

30 
 
 
 
 

30 

      

 
 
 
 

 
75 

30 
 
 
 
 

105 

2 
 
 
 
 

5 

 
 
K_W07, K_W08, 
K_W09, K_W10, K_U08, 
K_K02, K_K04, K_K07 

 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, 
myślenia kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania 
potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, 
określanie i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji 
biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. 
Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i 
przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory 
akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub projekt  
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Przedmiot do wyboru z listy 
Numerical analysis         30 3 

 K_W02, K_W10, 
K_U02, K_U11, K_K01, 
K_K06, K_K08 

nauki fizyczne 
informatyka 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności 
korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmiot do wyboru z listy 
Advanced quantum 
mechanics 

30   30     60 6 
K_W01, K_W02, 
K_W10, K_U01, K_U03, 
K_U05, K_K01, K_K08 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Mechanika kwantowa fermionów i bozonów. Druga kwantyzacja; operatory pola.  Metody obliczeń w zaawansowanej 
mechanice kwantowej. Oddziaływanie z polem elektromagnetycznym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Przedmioty do wyboru z listy 
Topics in contemporary 
physics  
 
 
wariant A 
 
lub 
 
wariant B 

    

 

   
 
 
 
 

30 
 
 
 

30 

 
 
 
 

3 
 
 
 

3 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W10, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01, K_K05, 
K_K06, K_K08 
S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 
S_W05, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02, 
S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 
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Seminarium specjalistyczne 
do wyboru 

  30      30 2 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 

K_W10, K_U03, K_K01, 
K_K04, K_K05, K_K06, 

K_K08 
S_W01, S_W03, 

S_W04, S_W05, S_U03, 
S_K01, S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e)* 

        30 3    

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

 
Łączna liczba punktów ECTS (pierwszy semestr): 31 (wariant A) lub 34 (wariant B) 
Łączna liczba godzin zajęć (w pierwszym semestrze): 345 (wariant A) lub 420 (wariant B) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
co najmniej 1360 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Theoretical Physics 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina (y),  
do której odnosi się 

przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Introduction to Philosophy   
 
 

30 

  

 

   

30 3 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W06, 
K_W10, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K03, 

K_K08 

filozofia 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Wprowadzenie do lektury tekstów filozoficznych i dyskusji nad wybranymi pytaniami ontologicznymi, 
epistemologicznymi i aksjologicznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

Przedmiot do wyboru z listy 
Numerical analysis 

        30 3 

 K_W02, K_W10, 
K_U02, K_U11, 
K_K01, K_K06, 

K_K08 

nauki fizyczne 
informatyka 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności 
korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty do wyboru z listy 
Topics in contemporary 
physics  
 
 
 
 
wariant A 
 
lub 
 
wariant B 

    

 

   

 
 
 
 

180 
 
 
 

150 

 
 
 
 

18 
 
 
 

15 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W10, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01, 
K_K05, K_K06, 

K_K08 
S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 
S_W05, S_U01, 
S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02, 

S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 
 

Seminarium specjalistyczne 
do wyboru 

  30      30 2 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 
K_W10, K_U03, 
K_K01, K_K04, 
K_K05, K_K06, 

K_K08 
S_W01, S_W03, 
S_W04, S_W05, 
S_U03, S_K01, 
S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e)*         30 3    

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

 
Łączna liczba punktów ECTS (drugi semestr): 26 (wariant B) lub 29 (wariant A) 
Łączna liczba godzin zajęć (w drugim semestrze): 270 (wariant B) lub 300 (wariant A) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 1360 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Theoretical Physics 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina (y),  
do której odnosi 

się przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Work placement 
        80 4 

K_W09, K_U08, , K_U09, 
K_K02, K_K03, K_K05, 

K_K07 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku 
studiów. Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą 
badania naukowe, wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik 
studiów lub prodziekan ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do 
prodziekana ds. studenckich o zgodę na realizację praktyk zawodowych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów lub 
działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie studiów, przedstawiając dokumenty określające zakres działań studenta w 
pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki merytoryczne. 
Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki 
merytoryczne.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie 
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jest zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują 
ocenę z praktyk. 

 
Team project** 
 

        75 5 
K_W07, K_W08, K_W09, 
K_U09, K_U02, K_U03, 
K_K04, K_K06, K_U07 

nauki  fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki 
fizyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty do wyboru z listy 
Topics in contemporary 
physics 

    

 

   

120 12 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W10, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U05, K_U06,K_K01, 
K_K05, K_K06, K_K08 

S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_U01, 
S_U02, S_U03, S_K01, 

S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę  

Seminarium specjalistyczne 
do wyboru 

  60      60 4 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W10, K_U03, 
K_K01, K_K04, K_K05, 

K_K06, K_K08 

nauki fizyczne 
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S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_U03, S_K01, 

S_K02, S_K03 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

Workshop in theoretical 
physics I 

     120   120 10 

K_W01, K_W02, K_W10, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_U07, K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K03, K_K05, 

K_K06, K_K08 
S_W01, S_W02, S_W04, 
S_W05, S_U01, S_U02, 
S_K01, S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Praca własna studenta pod opieką naukową nauczyciela akademickiego. Uczestnictwie w dodatkowych zajęciach poza 
uczelnią np. w wykładach monograficznych, seminariach, mini-warsztatach naukowych, e-learningu etc. Opracowaniu kilku 
zagadnień dotyczących zainteresowań naukowych studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

 
Łączna liczba punktów ECTS (trzeci semestr): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w trzecim semestrze): 380 lub 455  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
co najmniej 1360 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Theoretical Physics 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina (y), 
do której odnosi 

się przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 
Proseminar Challenges of 
the modern times 
 

  20      20 2 

K_W05, K_W07, K_U05, 
K_U07, K_U08, K_U10, 
K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, 

K_K08 

nauki  fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Kilka wykładów zaproszonych gości oraz prezentacje studenckie dotyczące związków najnowszych badań w naukach 
fizycznych z wyzwaniami nowoczesności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Proseminar Theoretical 
physics 

  30      30 3 

K_W01, K_W05, K_W07, 
K_W10, K_U03, K_U04, 
K_U07, K_U08, K_U10, 
K_U11, K_K03, K_K04, 

K_K05, K_K08 

nauki fizyczne 
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S_W01, S_W04, S_W05, 
S_U03, S_K01, S_K03 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe prezentacje poświęcone wybranemu tematowi z fizyki teoretycznej. Rozwój 
umiejętności autoprezentacji, właściwej emisji głosu oraz umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi w różnych 
sytuacjach, takich jak wystąpienie na konferencji, rozmowa kwalifikacyjna, wywiad, „elevator pitch”. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

Workshop in theoretical 
physics II  

     240   240 25 

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U07, K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K03, K_K05, 

K_K06, K_K08 
S_W01, S_W02, S_W04, 
S_W05, S_U01, S_U02, 
S_K01, S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 
Odpowiednik seminarium dyplomowego i pracy magisterskiej 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie  

. 

Łączna liczba punktów ECTS (czwarty semestr): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w czwartym semestrze): 290 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 1360 

Uwagi: 
*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** Team project można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie studiów, jeżeli 
organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole.  
#zaliczenie na ocenę oznacza, że ocena wystawiana jest na podstawie jednego lub więcej pisemnego sprawdzianu wiedzy 
odbywającego się w okresie odbywania się zajęć dydaktycznych lub na podstawie jednej lub więcej prac pisemnych realizowanych w 
okresie odbywania się zajęć dydaktycznych – zgodnie z sylabusem przedmiotu 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Computer Modeling of Physical Phenomena 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
specjalności 
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do której odnosi się 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Physics Laboratory, 2nd 
Level A1 
 
lub 
 
Physics Laboratory, 2nd 
Level A2 

    

45 

   

45 5 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W06, 

K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K08 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej 
lub w grupie badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza 
wyników doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę# 

Przedmiot do wyboru z 
listy Statistical physics 45   45     90 7 

K_W01, K_W02, 
K_W10, K_U01, K_U03, 
K_U07, K_K01, K_K08 

nauki fizyczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce 
klasycznej i kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz 
doskonały, entropia. temperatura i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół 
kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. 
Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-Einsteina, fotony, ciało doskonale 
czarne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub ustny 

Intellectual property and 
entrepreneurship 
(wariant A) 
 
lub 
 
Intellectual property and 
entrepreneurship with a 
team project (wariant B) 

 
 

30 
 
 
 
 

30 

      

 
 
 
 

 
 
 

75 

 
 

30 
 
 
 
 

105 

 
 

2 
 
 
 
 

5 

K_W07, K_W08, 
K_W09, K_W10, K_U08, 
K_K02, K_K04, K_K07 

 
 
 
 
 
 

 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta 
dla opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego 
dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady 
skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, 
przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla 
startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub projekt 

Przedmiot do wyboru  
z listy Numerical 
analysis 

        30 3 

K_W02, K_W10, K_U02, 
K_U11, K_K01, K_K06, 

K_K08 

nauki fizyczne 
informatyka 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania 
z technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmiot do wyboru z 
listy Advanced quantum 
mechanics 

30   30     60 6 

K_W01, K_W02, 
K_W10, K_U01, K_U03, 
K_U05, K_K01, K_K08 

 
S_W01, S_W02, 

S_W05, S_U01, S_U03, 
S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Mechanika kwantowa fermionów i bozonów. Druga kwantyzacja; operatory pola.  Metody obliczeń w zaawansowanej 
mechanice kwantowej. Oddziaływanie z polem elektromagnetycznym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Przedmioty do wyboru z 
listy Topics in 
contemporary physics 
 
 
wariant A 
 
lub 
 
wariant B 

    

 

   
 
 
 
 

30 
 

 
 

30 

 
 
 
 

3 
 
 
 

3 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W10, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01, K_K05, 

K_K06, K_K08 
S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 

S_W05, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02, 

S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 
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Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  30      30 2 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 

K_W10, K_U03, K_K01, 
K_K04, K_K05, K_K06, 

K_K08 
 

S_W01, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_U03, 
S_K01, S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (pierwszy semestr): 28 (wariant A) lub 31 (wariant B) 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze pierwszym): 315 (wariant A) lub 390 (wariant B) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 1375 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Computer Modeling of Physical Phenomena 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
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Dyscyplina (y),  
do której odnosi się 

przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Introduction to 
Philosophy 

  
30 

  

 

   

30 3 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W06, 

K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K08 

filozofia 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Wprowadzenie do lektury tekstów filozoficznych i dyskusji nad wybranymi pytaniami ontologicznymi, epistemologicznymi 
i aksjologicznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

Przedmiot do wyboru z 
listy Numerical analysis         30 3 

K_W02, K_W10, K_U02, 
K_U11, K_K01, K_K06, 

K_K08 

nauki fizyczne 
informatyka 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania 
z technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty do wyboru z 
listy Topics in 
contemporary physics 
 
 
wariant A 
 
lub 
 
wariant B 

    

 

   
 
 
 
 

120 
 

 
 

90 

 
 
 
 

12 
 
 
 
9 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W10, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01, K_K05, 

K_K06, K_K08 
S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 

S_W05, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02, 

S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

Workshop on computer 
modeling  

    

 
 

105 
 

  

105 9 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W10, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_K01, 
K_K05, K_K06, K_K08 

 
S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 

S_W05, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02, 

S_K03 
 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Praca własna studenta pod opieką naukową nauczyciela akademickiego. Wykonanie obliczeń numerycznych 
związanych z modelowaniem wybranego zjawiska współczesnej fizyki. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  30      30 2 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 

K_W10, K_U03, K_K01, 
K_K04, K_K05, K_K06, 

K_K08 
 

S_W01, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_U03, 
S_K01, S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e)*         30 3   

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

 
Łączna liczba punktów ECTS (drugi semestr): 29 (wariant B) lub 32 (wariant A)  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze drugim): 315 (wariant B) lub 345 (wariant A) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 1375 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Computer Modeling of Physical Phenomena 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina (y),  
do której odnosi się 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 
Team project** 
 

        75 5 

K_W07, K_W08, 
K_W09, K_U09, K_U02, 
K_U03, K_K04, K_K06, 

K_U07 

nauki  fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki 
fizyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty do wyboru z 
listy Topics in 
contemporary physics 

    

 

   

90 9 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W10, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U05, 

nauki fizyczne 
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K_U06, K_K01, K_K05, 
K_K06, K_K08 

 
S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 

S_W05, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02, 

S_K03 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 
 

Seminarium 
specjalistyczne do wyboru 

  60      60 4 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 

K_W10, K_U03, K_K01, 
K_K04, K_K05, K_K06, 

K_K08 
S_W01, S_W03, 

S_W04, S_W05, S_U03, 
S_K01, S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Workshop in advanced 
computer modeling I 

     135   135 13 

K_W01, K_W02, 
K_W05, K_W10, K_U01, 
K_U02, K_U07, K_U08, 
K_U09, K_K01, K_K03, 
K_K05, K_K06, K_K08 

S_W01, S_W02, 
S_W04, S_W05, S_U01, 

nauki fizyczne 
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S_U02, S_K01, S_K02, 
S_K03 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Praca własna studenta pod opieką naukową nauczyciela akademickiego. Uczestnictwie w dodatkowych zajęciach poza 
uczelnią np. w wykładach monograficznych, seminariach, mini-warsztatach naukowych, e-learningu etc. Opracowaniu 
kilku zagadnień dotyczących zainteresowań naukowych studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e)*         30 3   

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

 
Łączna liczba punktów ECTS (trzeci semestr): 29  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze trzecim): 315 lub 390  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
1375 

 

Uwagi: 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 

** Team project można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie studiów, jeżeli 
organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. 
#zaliczenie na ocenę oznacza, że ocena wystawiana jest na podstawie jednego lub więcej pisemnego sprawdzianu wiedzy 
odbywającego się w okresie odbywania się zajęć dydaktycznych lub na podstawie jednej lub więcej prac pisemnych realizowanych w 
okresie odbywania się zajęć dydaktycznych – zgodnie z sylabusem przedmiotu 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Computer Modeling of Physical Phenomena 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina (y),  
do której odnosi się 

przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Work placement 
        80 4 

K_W09, K_U08, , 
K_U09, K_K02, K_K03, 

K_K05, K_K07 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku 
studiów. Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą 
badania naukowe, wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik 
studiów lub prodziekan ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do 
prodziekana ds. studenckich o uznanie zgodę na realizację praktyk zawodowych w ramach pracy zawodowej w trakcie 
studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie studiów, przedstawiając dokumenty określające zakres 
działań studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki 
merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane 
wyżej warunki merytoryczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie 
jest zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują 
ocenę z praktyk. 



37 
 

 
Proseminar Challenges of 
the modern times 
 

  20      20 2 

K_W05, K_W07, K_U05, 
K_U07, K_U08, K_U10, 
K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, 

K_K08 

nauki  fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Kilka wykładów zaproszonych gości oraz prezentacje studenckie dotyczące związków najnowszych badań w naukach 
fizycznych z wyzwaniami nowoczesności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Proseminar Theoretical 
physics 

  30      30 3 

K_W01, K_W05, 
K_W07, K_W10, K_U03, 
K_U04, K_U07, K_U08, 
K_U10, K_U11, K_K03, 
K_K04, K_K05, K_K08 

 
S_W01, S_W04, 

S_W05, S_U03, S_K01, 
S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe prezentacje poświęcone wybranemu tematowi z fizyki teoretycznej. Rozwój 
umiejętności autoprezentacji, właściwej emisji głosu oraz umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi w różnych 
sytuacjach, takich jak wystąpienie na konferencji, rozmowa kwalifikacyjna, wywiad, „elevator pitch”. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Workshop in advanced 
computer modeling II  

     225   225 22 

K_W01, K_W02, 
K_W05, K_W10, K_U01, 
K_U02, K_U07, K_U08, 
K_U09, K_K01, K_K03, 
K_K05, K_K06, K_K08 

S_W01, S_W02, 
S_W04, S_W05, S_U01, 

nauki fizyczne 
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S_U02, S_K01, S_K02, 
S_K03 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 
Odpowiednik seminarium dyplomowego i pracy magisterskiej 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 
 

Łączna liczba punktów ECTS (czwarty semestr): 31 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze czwartym): 355 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 1375 

 

Uwagi: 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** Team project można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie studiów, jeżeli 
organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. 
#zaliczenie na ocenę oznacza, że ocena wystawiana jest na podstawie jednego lub więcej pisemnego sprawdzianu wiedzy 
odbywającego się w okresie odbywania się zajęć dydaktycznych lub na podstawie jednej lub więcej prac pisemnych realizowanych w 
okresie odbywania się zajęć dydaktycznych – zgodnie z sylabusem przedmiotu 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Physics of Condensed Matter and Semiconductor Nanostructures 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy  

 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina (y),  
do której odnosi się 

przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Physics Laboratory, 2nd 
Level A1 
 
lub 
 
Physics Laboratory, 2nd 
Level A2 

    

45 

   

45 5 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W06, 

K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K08 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub w 
grupie badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza 
wyników doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę# 
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Przedmiot do wyboru z 
listy Statistical physics 45   45     90 7 

K_W01, K_W02, 
K_W10, K_U01, K_U03, 
K_U07, K_K01, K_K08 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce 
klasycznej i kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz 
doskonały, entropia. temperatura i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, 
wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy 
doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub ustny 
 

Intellectual property and 
entrepreneurship 
(wariant A) 
 
lub 
 
Intellectual property and 
entrepreneurship with a 
team project (wariant B) 
 

 
 

30 
 
 
 
 

30 

      

 
 
 
 

 
 
 

75 

 
 

30 
 
 
 
 

105 

 
 
2 
 
 
 
 
5 

K_W07, K_W08, 
K_W09, K_W10, K_U08, 
K_K02, K_K04, K_K07 

 
 
 
 
 
 

 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady 
skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw 
spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, 
profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub projekt 

Przedmiot do wyboru z 
listy Numerical analysis         30 3 

K_W02, K_W10, K_U02, 
K_U11, K_K01, K_K06, 

K_K08 

nauki fizyczne 
informatyka 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania  
z technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Introduction to solid 
state physics 

30   30     60 6 

K_W01, K_W04, 
K_W05, K_W10, K_U01, 
K_U03, K_U05, K_K01, 

K_K08 
 

S_W01, S_W04, 
S_W05, S_W07, S_U01, 
S_U03, S_K01, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Wiązania chemiczne i struktura materii. Porządek i nieuporządkowanie w materii. Elementy krystalografii. Symetrie punktowe 
i ich reprezentacje. Struktura pasmowa. Dyspersja liniowa. Izolatory topologiczne. Dihalogenki. Drgania sieci krystalicznej. 
Domieszkowanie i defekty. Statystyka elektronów i dziur. Efekt galwanomagnetyczny i termogalwanomagnetyczny. Drgania 
Shubnikova-de Haasa i powierzchnia Fermiego.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  30      30 2 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 

K_W10, K_U03, K_K01, 
K_K04, K_K05, K_K06, 

K_K08 
 

S_W01, S_W03, 
S_W04, S_W05, 

S_W07, S_U03, S_K01, 
S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e)*         30 3   

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

 
Łączna liczba punktów ECTS (pierwszy semestr): 28 (wariant A) lub 31 (wariant B) 
Łączna liczba godzin zajęć (w pierwszym semestrze): 315 (wariant A) lub 390 (wariant B) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Physics of Condensed Matter and Semiconductor Nanostructures 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina (y),  
do której odnosi się 

przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Introduction to 
Philosophy 

  
30 

  

 

   

30 3 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W06, 

K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K08 

filozofia 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Wprowadzenie do lektury tekstów filozoficznych i dyskusji nad wybranymi pytaniami ontologicznymi, epistemologicznymi i 
aksjologicznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 

Przedmiot do wyboru z 
listy Numerical analysis         30 3 

K_W02, K_W10, K_U02, 
K_U11, K_K01, K_K06, 

K_K08 
nauki fizyczne informatyka 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Low-dimensional 
systems 

 
 
 
30 

   
 
 
30  

   

60 6 

K_W01, K_W04, 
K_W05, K_W10, K_U01, 
K_U03, K_K01, K_K08 

 
S_W01, S_W04, 

S_W05, S_W07, S_U01, 
S_U03, S_K01, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Studnie kwantowe. Kropki kwantowe. Przejścia optyczne w nanostrukturach półprzewodnikowych. Nośniki ładunku i 
transport w heterosturkturach. Pole elektromagnetyczne w układach z niskiej wymiarowości. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub ustny 

Magnetism and 
superconductivity 

 
 
 
30 

   

 

   

30 3 

K_W01, K_W04, 
K_W05, K_W10, K_U01, 
K_U03, K_K01, K_K08 

 
S_W01, S_W04, 

S_W05, S_W07, S_U01, 
S_U03, S_K01, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Termodynamika magnetyzmu. Spiny. Swobodne jony i atomy. Pole krystaliczne i efektywne spiny. Oddziaływanie między 
jonami magnetycznymi. Porządek magnetyczny dalekiego zasięgu. Faza paramagnetyczna układów oddziałujących. Faza 
ferromagnetyczna. Domeny ferromagnetyczne. Szkła spinowe. Przewodniki magnetyczne i półmagnetyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub ustny 
 

Experimental methods in 
semiconductor physics 

 
 
 
30 

   

 

   

30 3 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W10, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U05, 

K_K01, K_K08 

nauki fizyczne 
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S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W07, S_U01, 
S_U02, S_U03, S_K01, 

S_K03 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Fotoluminescencja, mikroluminescencja, badanie pojedynczych jonów. Spektroskopia w domenie czasowej. Spektroskopia 
Ramana. Charakteryzacja płytkich niedoskonałości i defektów. Dyfrakcja promieni X i struktura krystaliczna. Dyfrakcja 
neutronów. Mikroskopia elektronowa. Mikroskopia sił atomowych. Spektroskopia EPR, spektroskopia NMR. Spektroskopia 
fourierowska. Spektroskopia ODMR. Wysokie ciśnienia. Temperatury milikelwinowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub ustny 
 

Physics Laboratory, 3rd 
Level 

    120    120 12 

K_W03, K_W04, 
K_W06, K_W10, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U07, 
K_K04, K_K05, K_K06, 

K_K08 
 

S_W03, S_W04, 
S_W06, S_W07, S_U01, 
S_U02, S_U03, S_K01, 

S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Ćwiczenie doświadczalne związane z aktualnymi kierunkami badań z zakresu fizyki półprzewodników, wykonywane 
indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela akademickiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  30      30 2 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 

K_W10, K_U03, K_K01, 
K_K04, K_K05, K_K06, 

K_K08 
S_W01, S_W03, 
S_W04, S_W05, 

nauki fizyczne 
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S_W07, S_U03, S_K01, 
S_K02, S_K03 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (drugi semestr): 32 
Łączna liczba godzin zajęć (w drugim semestrze): 330 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1420 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Physics of Condensed Matter and Semiconductor Nanostructures 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla specjalności 

Dyscyplina (y),  
do której odnosi 

się przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 
Team project** 
 

        75 5 
K_W07, K_W08, K_W09, 
K_U09, K_U02, K_U03, 
K_K04, K_K06, K_U07 

nauki  fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki 
fizyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Optical properties of 
semiconductors 

 
30 

   
30 

 

   

60 6 

K_W01, K_W04, K_W05, 
KW10, K_U01, K_U03, 
K_U05, K_U06, K_K01, 

K_K08 

nauki fizyczne 
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S_W01, S_W04, S_W05, 
S_W07, S_U01, S_U03, 

S_K01, S_K03 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Funkcja dielektryczna. Relacie Kramersa-Kroniga. Polarytony. Diody i lasery półprzewodnikowe. Detektory w podczerwieni. 
Fotowoltaika. Metamateriały. Efekty nieliniowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub ustny 

Bose-Einstein 
condensation and 
superfluidity 

 
 
 

30 

   

 

   

30 3 

K_W01, K_W04, K_W05, 
K_W10, K_U01, K_U03, 
K_U05, K_U06, K_K01, 

K_K08 
 

S_W01, S_W04, S_W05, 
S_W07, S_U01, S_U03, 

S_K01, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Kwazicząstki. Ekscytony i polarytony. Konsensacja Bosego-Einsteina ekscytonów-polarytonów. Nadciekłość ekscytonów-
polarytonów. Wiry. Kondensacja Bosego-Einsteina czystych ekscytonów. Magnony. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub ustny 
 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 
 

    

 

   

 
30 

 
3 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W10, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K05, K_K06, 

K_K08 
 

S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_W07, 
S_U01, S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki materii skondensowanej i nanostruktur 
półprzewodnikowych lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 
 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  30      30 2 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W10, K_U03, 
K_K01, K_K04, K_K05, 

K_K06, K_K08 
 

S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W07, S_U03, 
S_K01, S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 

Proseminar Physics of 
Condensed Matter and 
Semiconductor 
Nanostructures    30      30 3 

K_W01, K_W05, K_W07, 
K_W07, K_W10, K_U03, K_U04, 
K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K08 

 
S_W01, S_W05, S_W07, S_U03, 

S_K01, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe prezentacje poświęcone wybranemu tematowi z fizyki materii skondensowanej i 
nanostruktur półprzewodnikowych. Rozwój umiejętności autoprezentacji, właściwej emisji głosu oraz umiejętności 
związanych z wystąpieniami publicznymi w różnych sytuacjach, takich jak wystąpienie na konferencji, rozmowa 
kwalifikacyjna, wywiad, „elevator pitch”. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
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Laboratory in 
condensed matter 
physics I 

     120   120 10 

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U07, K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K03, K_K05, 

K_K06, K_K08 
S_W01, S_W02, S_W05, 
S_W07, S_U01, S_U02, 
S_K01, S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Praca własna studenta pod opieką naukową nauczyciela akademickiego. Opracowanie kilku zagadnień dotyczących 
zainteresowań naukowych studenta. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e)* 

 
        30 3   

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

 
Łączna liczba punktów ECTS (trzeci semestr): 30 lub 35 
Łączna liczba godzin zajęć (w trzecim semestrze): 330 lub 405 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1420 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Physics of Condensed Matter and Semiconductor Nanostructures 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla specjalności 

Dyscyplina (y), 
do której odnosi 

się przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Work placement 
        80 4 

K_W09, K_U08, , K_U09, 
K_K02, K_K03, K_K05, K_K07 

 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku 
studiów. Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą 
badania naukowe, wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik 
studiów lub prodziekan ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do 
prodziekana ds. studenckich o uznanie zgodę na realizację praktyk zawodowych w ramach pracy zawodowej w trakcie 
studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie studiów, przedstawiając dokumenty określające zakres działań 
studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki 
merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej 
warunki merytoryczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie 
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jest zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują 
ocenę z praktyk. 

 
Proseminar Challenges 
of the modern times 
 

  20      20 2 

K_W05, K_W07, K_U05, 
K_U07, K_U08, K_U10, 
K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, 

K_K08 

nauki  fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Kilka wykładów zaproszonych gości oraz prezentacje studenckie dotyczące związków najnowszych badań w naukach 
fizycznych z wyzwaniami nowoczesności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 
 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Diluted magnetic 
semiconductors 

 
 
 

30 

   

 

   

30 3 

K_W01, K_W04, K_W05, 
K_W10, K_U01, K_U03, 

K_K01, K_K08 
 

S_W01, S_W04, S_W05, 
S_W07, S_U01, S_U03, 

S_K01, S_K03 
B 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Oddziaływanie sp-d i d-d in. Przybliżenie średniego pola w strukturach kwantowych, Fluktuacje magnetyczne. Nośniki  
i własności magnetyczne w objętości i w strukturach kwantowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub ustny 

Seminarium 
specjalistyczne do 
wyboru 

  30      30 2 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W10, K_U03, 
K_K01, K_K04, K_K05, 

K_K06, K_K08 
 

nauki fizyczne 
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S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W07, S_U03, 
S_K01, S_K02, S_K03 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Laboratory in condensed 
matter physics II 

     210   210 19 

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U07, K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K03, K_K05, 

K_K06, K_K08 
 

S_W01, S_W02, S_W05, 
S_W07, S_U01, S_U02, 
S_K01, S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Badania laboratoryjne w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy 
magisterskiej. Odpowiednik seminarium dyplomowego i pracy magisterskiej 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (czwarty semestr): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w czwartym semestrze): 370 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1420 

 

Uwagi: 
*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
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** Team project można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie studiów, jeżeli 
organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. 
#zaliczenie na ocenę oznacza, że ocena wystawiana jest na podstawie jednego lub więcej pisemnego sprawdzianu wiedzy 
odbywającego się w okresie odbywania się zajęć dydaktycznych lub na podstawie jednej lub więcej prac pisemnych realizowanych w 
okresie odbywania się zajęć dydaktycznych – zgodnie z sylabusem przedmiotu 

 

Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Geophysics 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy   

 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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Symbole efektów uczenia 
się dla specjalności 

 

Dyscyplina (y),  
do której odnosi 

się przedmiot 

W
y

k
ła

d
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Physics Laboratory, 
2nd Level A1 
 
lub 
 
Physics Laboratory, 
2nd Level A2 

    

45 

   

45 5 

K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W06, K_W10, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U07, K_K01, K_K03, 

K_K08 
B 

nauki fizyczne 
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Treści programowe 
dla przedmiotu A 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub  
w grupie badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza 
wyników doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 

Przedmiot do wyboru z 
listy Statistical physics 

45   45     90 7 

K_W01, K_W02, 
K_W10, K_U01, K_U03, 
K_U07, K_K01, K_K08 

 

nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce 
klasycznej i kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz 
doskonały, entropia. temperatura i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół kanoniczny, 
wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe gazy 
doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub ustny 

 
Intellectual property 
and entrepreneurship 
(wariant A) 
 
lub 
 
Intellectual property 
and entrepreneurship 
with a team project 
(wariant B) 
 

 
 

30 
 
 
 
 

30 

      

 
 
 
 
 
 

 
75 

 
 

30 
 
 
 
 

105 

 
 

2 
 
 
 
 

5 

 
 

K_W07, K_W08, 
K_W09, K_U08, 

K_K02, K_K04, K_K07 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta dla 
opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego dla 
innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady 
skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw 
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spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, 
profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub projekt 
 

Przedmiot do wyboru z 
listy Numerical analysis         30 3 

K_W02, K_W10, 
K_U02, K_U11, 

K_K01, K_K06, K_K08 
nauki fizyczne informatyka 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania z 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 
 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty do wyboru 
z listy Topics in 
contemporary physics 
 
 
 
wariant A 
 
lub  
 
wariant B 

    

 

   

 
 

 
 

60 
 
 
 

30 

 
 
 
 

6 
 
 
 

3 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W10, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01, 

K_K05, K_K06, K_K08 
 

S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W07, 
S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, 
S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 
 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

        90 9 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W10, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K01, 

K_K05, K_K06, K_K08 
 

S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W07, 
S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, 
S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 
nauki o Ziemi 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów geofizyki lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (pierwszy semestr): 32 
Łączna liczba godzin zajęć (w pierwszym semestrze): 345 (wariant A) lub 390 (wariant B) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 1340 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Geophysics 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina (y),  
do której odnosi się 

przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Introduction to 
Philosophy 

  
30 

  

 

   

30 3 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W06, 
K_W10, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U07, 

K_K01, K_K03, K_K08 
B 

filozofia 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Wprowadzenie do lektury tekstów filozoficznych i dyskusji nad wybranymi pytaniami ontologicznymi, epistemologicznymi  
i aksjologicznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Przedmiot do wyboru z 
listy Numerical analysis         30 3 

K_W02, K_W10, 
K_U02, K_U11, 

K_K01, K_K06, K_K08 
nauki fizyczne informatyka 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania  
z technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 
 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty do wyboru 
z listy Topics in 
contemporary physics 
 
 
 
wariant A 
 
lub  
 
wariant B 

    

 

   

 
 

 
 

30 
 
 
 

30 

 
 
 
 

3 
 
 
 

3 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W10, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01, 

K_K05, K_K06, K_K08 
 

S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W07, 
S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, 
S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 
 

Proseminar 
Geophysics 

  30      30 3 

K_W01, K_W05, 
K_W07, K_W10, 
K_U03, K_U04, 
K_U07, K_U08, 
K_U10, K_U11, 

K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K08 

 

nauki fizyczne 
nauki o Ziemi 
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S_W01, S_W05, 
S_W07, S_U03, 
S_K01, S_K03 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Prezentacje studenckie dotyczące głównych kierunków badań geofizyki. Rozwój technik prezentacji naukowej oraz technik 
korzystania z narzędzi komunikacji w środowisku naukowym. Rozwój umiejętności autoprezentacji, właściwej emisji głosu 
oraz umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi w różnych sytuacjach, takich jak wystąpienie na konferencji, 
rozmowa kwalifikacyjna, wywiad, „elevator pitch”. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Geophysical laboratory 

    100    100 10 

K_W03, K_W04, 
K_W06, K_W10, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U06, 
K_U07, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K08 
 

S_W03, S_W04, 
S_W06, S_W07, 
S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, 
S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 
nauki o Ziemi 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Geophysical Laboratory I includes four exercises (lab, field or computer) related to selected problems of modern 
atmospheric physics. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 

Przedmioty 
specjalistyczne do 
wyboru 

        30 3 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W10, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K01, 

K_K05, K_K06, K_K08 
 

nauki fizyczne 
nauki o Ziemi 
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S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W07, 
S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, 
S_K02, S_K03 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów geofizyki lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 
 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e)*         30 3 

EP lub zaliczenie na 
ocenę 

B 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

 
Łączna liczba punktów ECTS (drugi semestr): 28 
Łączna liczba godzin zajęć (w drugim semestrze): 280 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 1340 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Geophysics 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina (y),  
do której odnosi się 

przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 
Team project** 
 

        75 5 

K_W07, K_W08, 
K_W09, K_U09, 
K_U02, K_U03, 

K_K04, K_K06, K_U07 

nauki  fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki 
fizyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty 
specjalistyczne do wyboru 

    

 

   

140 14 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W10, 
K_U01, K_U02, 

nauki fizyczne 
nauki o Ziemi 
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K_U03, K_K01, 
K_K05, K_K06, K_K08 

 
S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W07, 
S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, 
S_K02, S_K03 

B 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów geofizyki lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się  

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 
 

Geophysical Laboratory II 

    100    100 10 

K_W03, K_W04, 
K_W06, K_W10, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U06, 
K_U07, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K08 
S_W03, S_W04, 
S_W06, S_W07, 
S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, 
S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 
nauki o Ziemi 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Geophysical Laboratory II includes three exercises (lab, field or computer) related to selected problems of modern 
atmospheric physics. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Seminarium 
specjalistyczne do wyboru   30      30 2 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 
K_W10, K_U03, 

nauki fizyczne 
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K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K06, K_K08 

 
S_W01, S_W03, 
S_W04, S_W05, 
S_W07, S_U03, 

S_K01, S_K02, S_K03 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e)* 

        30 3   

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinie spoza nauk fizycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

 
Łączna liczba punktów ECTS (trzeci semestr): 29 
Łączna liczba godzin zajęć (w trzecim semestrze): 300 lub 375 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 1340 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Geophysics 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Work placement 
        80 4 

K_W09, K_U08, , 
K_U09, K_K02, 

K_K03, K_K05, K_K07 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku 
studiów. Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą 
badania naukowe, wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik 
studiów lub prodziekan ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do 
prodziekana ds. studenckich o uznanie zgodę na realizację praktyk zawodowych w ramach pracy zawodowej w trakcie 
studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie studiów, przedstawiając dokumenty określające zakres działań 
studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki 
merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej 
warunki merytoryczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie 
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jest zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują 
ocenę z praktyk. 

 
Proseminar Challenges  
of the modern times 
 

  20      20 2 

K_W05, K_W07, 
K_U05, K_U07, 
K_U08, K_U10, 
K_U11, K_K01, 

K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K08 

nauki  fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Kilka wykładów zaproszonych gości oraz prezentacje studenckie dotyczące związków najnowszych badań w naukach 
fizycznych z wyzwaniami nowoczesności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty 
specjalistyczne do wyboru 

    

 

   

30 3 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W10, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K01, 

K_K05, K_K06, K_K08 
 

S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W07, 
S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, 
S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 
nauki o Ziemi 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów geofizyki lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się  

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 
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Proseminar: Geophysics 

  30      30 3 

K_W01, K_W05, 
K_W07, K_W10, 
K_U03, K_U04, 
K_U07, K_U08, 
K_U10, K_U11, 

K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K08 

 
S_W01, S_W05, 
S_W07, S_U03, 
S_K01, S_K03 

nauki fizyczne 
nauki o Ziemi 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacje studenckie dotyczące głównych kierunków badań geofizyki. Rozwój technik prezentacji naukowej oraz technik 
korzystania z narzędzi komunikacji w środowisku naukowym. Rozwój umiejętności autoprezentacji, właściwej emisji głosu 
oraz umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi w różnych sytuacjach, takich jak wystąpienie na konferencji, 
rozmowa kwalifikacyjna, wywiad, „elevator pitch”. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Geophysics Laboratory III 

     210   210 19 

K_W01, K_W02, 
K_W05, K_W10, 
K_U01, K_U02, 
K_U07, K_U08, 
K_U09, K_K01, 

K_K03, K_K05, K_K06, 
K_K08 

 
S_W01, S_W02, 
S_W05, S_W07, 
S_U01, S_U02, 

S_K01, S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Badania laboratoryjne w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy 
magisterskiej. Odpowiednik seminarium dyplomowego i pracy magisterskiej 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 
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Łączna liczba punktów ECTS (czwarty semestr): 31 
Łączna liczba godzin zajęć (w czwartym semestrze): 370 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 1340 

 

Uwagi: 
*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 
** Team project można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie studiów, jeżeli 
organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. 
#zaliczenie na ocenę oznacza, że ocena wystawiana jest na podstawie jednego lub więcej pisemnego sprawdzianu wiedzy 
odbywającego się w okresie odbywania się zajęć dydaktycznych lub na podstawie jednej lub więcej prac pisemnych realizowanych w 
okresie odbywania się zajęć dydaktycznych – zgodnie z sylabusem przedmiotu 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Semestr dla specjalności: Optics 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy   

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Physics Laboratory, 2nd 
Level A1 
 
lub 
 
Physics Laboratory, 2nd 
Level A2 

    

45 

   

45 5 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W06, 
K_W10, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U07, 

K_K01, K_K03, K_K08 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej lub 
w grupie badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, analiza 
wyników doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

Przedmiot do wyboru z listy 
Statistical physics 

45   45     90 7 

K_W01, K_W02, 
K_W10, K_U01, 
K_U03, K_U07, 
K_K01, K_K08 

nauki fizyczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w fizyce 
klasycznej i kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół mikrokanoniczny, gaz 
doskonały, entropia. temperatura i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego, zespół 
kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki: potencjały termodynamiczne. Kwantowe 
gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-Einsteina, fotony, ciało doskonale czarne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub ustny 

 
Intellectual property and 
entrepreneurship (wariant 
A) 
 
lub 
 
Intellectual property and 
entrepreneurship with a 
team project (wariant B) 

30 
 
 
 
 

30 

      

 
 
 
 

 
75 

30 
 
 
 
 

105 

2 
 
 
 
 

5 

 
K_W07, K_W08, 
K_W09, K_U08, 

K_K02, K_K04, K_K07 

 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, myślenia 
kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania potencjalnego klienta 
dla opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie i oceny rynku docelowego 
dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. Ustawa o prawie autorskim, zasady 
skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw 
spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, 
profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i technologiczne, parki, sieci transferu technologii.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub projekt 
 

Przedmiot do wyboru z listy 
Numerical analysis 

        30 3 

K_W02, K_W10, 
K_U02, K_U11, 

K_K01, K_K06, K_K08 
 

nauki fizyczne informatyka 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania  
z technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 
 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty do wyboru z 
listy Topics in 
contemporary physics 
 
 
 
 
wariant A 
 
lub 
 
wariant B 

    

 

   

 
 
 
 

60 
 
 
 

30 

 
 
 
 

6 
 
 

 
3 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W10, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01, 

K_K05, K_K06, K_K08 
 

S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W07, 
S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, 
S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących fizyki współczesnej i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

Przedmioty specjalistyczne 
do wyboru 

        60 6 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W10, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K01, 

K_K05, K_K06, K_K08 
 

S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 

nauki fizyczne 
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S_W05, S_W07, 
S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, 
S_K02, S_K03 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących optyki i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

 
Łączna liczba punktów ECTS (pierwszy semestr): 29 
Łączna liczba godzin zajęć (w pierwszym semestrze): 315 (wariant A) lub 360 (wariant B) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 1360 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Semestr dla specjalności: Optics 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr:  drugi  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Introduction to Philosophy   
 

30 

  

 

   

30 3 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W06, 
K_W10, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U07, 

K_K01, K_K03, K_K08 

filozofia 

Treści programowe dla 
przedmiotu A 

Wprowadzenie do lektury tekstów filozoficznych i dyskusji nad wybranymi pytaniami ontologicznymi, epistemologicznymi  
i aksjologicznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 

Przedmiot do wyboru z listy 
Numerical analysis 

        30 3 

K_W02, K_W10, 
K_U02, K_U11, 

K_K01, K_K06, K_K08 
 

nauki fizyczne informatyka 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności korzystania  
z technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 
 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Proseminar: Optics 

  30      30 3 

K_W01, K_W05, 
K_W07, K_W10, 
K_U03, K_U04, 
K_U07, K_U08, 
K_U10, K_U11, 

K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K08 

 
S_W01, S_W05, 
S_W07, S_U03, 
S_K01, S_K03 

B 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacje studenckie dotyczące głównych kierunków badań optyki. Rozwój technik prezentacji naukowej oraz technik 
korzystania z narzędzi komunikacji w środowisku naukowym. Rozwój umiejętności autoprezentacji, właściwej emisji głosu 
oraz umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi w różnych sytuacjach, takich jak wystąpienie na konferencji, 
rozmowa kwalifikacyjna, wywiad, „elevator pitch”. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 

Optics Laboratory I 

    180    180 16 

K_W03, K_W04, 
K_W06, K_W10, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U07, 

K_K04, K_K05, K_K06, 
K_K08 

 
S_W03, S_W04, 
S_W06, S_W07, 

nauki fizyczne 
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S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, 
S_K02, S_K03 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Doświadczenia będące częścią prac naukowych z optyki, w laboratorium spektroskopii laserowej, laboratorium procesów 
ultraszybkich, laboratorium spektroskopii oddziaływań międzyatomowych i laboratorium lidarowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 

Przedmioty specjalistyczne 
do wyboru 

        60 6 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W10, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K01, 

K_K05, K_K06, K_K08 
 

S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W07, 
S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, 
S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Rozszerzenie efektów uczenia się dotyczących optyki i aktualnych kierunków badań z nią związanych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

 
Łączna liczba punktów ECTS (drugi semestr): 31 
Łączna liczba godzin zajęć (w drugim semestrze): 330  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 1360 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

  Specjalność: Optics 

Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 
Team project** 
 

        75 5 

K_W07, K_W08, 
K_W09, K_U09, 
K_U02, K_U03, 

K_K04, K_K06, K_U07 

nauki  fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki 
fizyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmioty 
specjalistyczne do wyboru 

    
 

   
60 6 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W10, 

nauki fizyczne 
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K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K01, 

K_K05, K_K06, K_K08 
 

S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 
S_W05, S_W07, 
S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, 
S_K02, S_K03 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów optyki lub pokrewnych obszarów fizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 
 

Optics Laboratory II 

    210    210 19 

K_W03, K_W04, 
K_W06, K_W10, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U07, 

K_K04, K_K05, K_K06, 
K_K08 

 
S_W03, S_W04, 
S_W06, S_W07, 
S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, 
S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
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Optics Seminar 

  60      60 4 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 
K_W10, K_U03, 

K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K06, K_K08 

 
S_W01, S_W03, 
S_W04, S_W05, 
S_W07, S_U03, 

S_K01, S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 

 

Łączna liczba punktów ECTS (trzeci semestr): 29 
Łączna liczba godzin zajęć (w trzecim semestrze): co najmniej 330  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 1360 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Optics 
Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 

Semestr:  czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
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W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

p
ro

je
k

t 

In
n

e
 

I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Work placement 
        80 4 

K_W09, K_U08, , 
K_U09, K_K02, 

K_K03, K_K05, K_K07 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku 
studiów. Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą 
badania naukowe, wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik 
studiów lub prodziekan ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do 
prodziekana ds. studenckich o uznanie zgodę na realizację praktyk zawodowych w ramach pracy zawodowej w trakcie studiów 
lub działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie studiów, przedstawiając dokumenty określające zakres działań studenta 
w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki merytoryczne. 
Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej warunki 
merytoryczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie 
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jest zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują ocenę 
z praktyk. 

 
Proseminar Challenges of 
the modern times 
 

  20      20 2 

K_W05, K_W07, 
K_U05, K_U07, 
K_U08, K_U10, 
K_U11, K_K01, 

K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K08 

 

nauki  fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Kilka wykładów zaproszonych gości oraz prezentacje studenckie dotyczące związków najnowszych badań w naukach 
fizycznych z wyzwaniami nowoczesności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę 
 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e)*         30 6   

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w dyscyplinie spoza nauk fizycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie 

Optics Laboratory III 

     210   210 19 

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U07, K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K03, K_K05, 

K_K06, K_K08 
S_W01, S_W02, S_W05, 
S_W07, S_U01, S_U02, 
S_K01, S_K02, S_K03 

B 

nauki fizyczne 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Badania laboratoryjne w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy 
magisterskiej. Odpowiednik seminarium dyplomowego i pracy magisterskiej 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie 
 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów  

 
Łączna liczba punktów ECTS (czwarty semestr): 31 
Łączna liczba godzin zajęć (w czwartym semestrze): 340 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 1360 

 

Uwagi: 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 

** Team project można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie studiów, jeżeli 
organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. 
#zaliczenie na ocenę oznacza, że ocena wystawiana jest na podstawie jednego lub więcej pisemnego sprawdzianu wiedzy 
odbywającego się w okresie odbywania się zajęć dydaktycznych lub na podstawie jednej lub więcej prac pisemnych realizowanych w 
okresie odbywania się zajęć dydaktycznych – zgodnie z sylabusem przedmiotu 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Particle Physics 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Physics Laboratory, 2nd 
Level A1 
 
lub 
 
Physics Laboratory, 2nd 
Level A2 

    

45 

   

45 5 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W06, 

K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K03, K_K08 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zaawansowanych doświadczeń na pracowni dydaktycznej 
lub w grupie badawczej. Określenie celu doświadczenia, zaprojektowanie i budowa układu, wykonanie pomiarów, 
analiza wyników doświadczalnych, przygotowanie raportu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę# 
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Przedmiot do wyboru z listy 
Statistical physics 45   45     90 7 

K_W01, K_W02, 
K_W10, K_U01, K_U03, 
K_U07, K_K01, K_K08 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Podstawy mechaniki statystycznej: elementy teorii prawdopodobieństwa, rozkład Maxwella, zespoły statystyczne w 
fizyce klasycznej i kwantowej.  Zespoły równowagowe: pojęcie równowagi termodynamicznej, zespół 
mikrokanoniczny, gaz doskonały, entropia. temperatura i ciśnienie, termodynamiczne własności klasycznego gazu 
doskonałego, zespół kanoniczny, wielki zespół kanoniczny. Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki: potencjały 
termodynamiczne. Kwantowe gazy doskonałe: zdegenerowany gaz Fermiego, kondensacja Bosego-Einsteina, fotony, 
ciało doskonale czarne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub egzamin ustny 

 
Intellectual property and 
entrepreneurship (wariant A) 
 
lub 
 
Intellectual property and 
entrepreneurship with a team 
project (wariant B) 
 

30 
 
 
 
 

30 

      

 
 
 
 

 
75 

30 
 
 
 
 

105 

2 
 
 
 
 

5 

 
 

K_W07, K_W08, 
K_W09, K_W10, K_U08, 
K_K02, K_K04, K_K07 

 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Rozwijanie umiejętności komunikacji, negocjacji i pracy w grupie o zróżnicowanych cechach wiedzy i osobowości, 
myślenia kreatywnego poprzez zastosowanie technik myślenia projektowego „design thinking”, wyszukiwania 
potencjalnego klienta dla opracowywanej innowacji i szybkiego sprawdzenia prototypu na grupie docelowej, określanie 
i oceny rynku docelowego dla innowacji, opanowanie wiedzy w zakresie przygotowania prezentacji biznesowej. 
Ustawa o prawie autorskim, zasady skutecznej prezentacji, myślenia prototypowego, wyceny rynku. Definicja 
przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw spin-off spin-out. Analiza działalności innowacyjnej i przewagi 
konkurencyjnej. Uczelnia jako pomoc dla startującej firmy, profesjonalne inkubatory, inkubatory akademickie i 
technologiczne, parki, sieci transferu technologii.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub projekt  
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Przedmiot do wyboru z listy 
Numerical analysis         30 3 

 K_W02, K_W10, 
K_U02, K_U11, K_K01, 

K_K06, K_K08 

nauki fizyczne 
informatyka 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności 
korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Przedmiot do wyboru z listy 
Advanced quantum 
mechanics 

30   30     60 6 
K_W01, K_W02, 

K_W10, K_U01, K_U03, 
K_U05, K_K01, K_K08 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Mechanika kwantowa fermionów i bozonów. Druga kwantyzacja; operatory pola.  Metody obliczeń w zaawansowanej 
mechanice kwantowej. Oddziaływanie z polem elektromagnetycznym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Modern Experimental 
Particle Physics 

30    

 

   

30 
 

4 
 

S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 

S_W05, S_U01, S_U02, 
S_U03, S_K01, S_K02, 

S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Wprowadzenie do współczesnej fizyki cząstek i przegląd najważniejszych wyników eksperymentów fizyki wysokich 
energii. Wykład podzielony na bloki tematyczne poświęcone różnym obszarom badań, każdy blok obejmuje 
wprowadzenie teoretyczne, przegląd metod pomiarowych i podsumowanie wyników doświadczalnych w danej 
dziedzinie. 



85 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 
 

Seminarium specjalistyczne 
do wyboru 

  30      30 2 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 

K_W10, K_U03, K_K01, 
K_K04, K_K05, K_K06, 

K_K08 
S_W01, S_W03, 

S_W04, S_W05, S_U03, 
S_K01, S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

 
 
Łączna liczba punktów ECTS (pierwszy semestr): 29 (wariant A) lub 32 (wariant B) 
Łączna liczba godzin zajęć (w pierwszym semestrze): 315 (wariant A) lub 390 (wariant B) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 1295 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Particle Physics 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina (y),  
do której odnosi się 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Introduction to Philosophy   
 
 

30 

  

 

   

30 3 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W06, 
K_W10, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U07, 
K_K01, K_K03, 

K_K08 

filozofia 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Wprowadzenie do lektury tekstów filozoficznych i dyskusji nad wybranymi pytaniami ontologicznymi, 
epistemologicznymi i aksjologicznymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

Przedmiot do wyboru z listy 
Numerical analysis 

        30 3 

 K_W02, K_W10, 
K_U02, K_U11, 
K_K01, K_K06, 

K_K08 

nauki fizyczne 
informatyka 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności wykonywania obliczeń numerycznych na poziomie rozszerzonym. Rozwój umiejętności 
korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie rozszerzonym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Specialisation laboratory I, 
Particle Physics 

    

130 

   

130 13 

S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 
S_W05, S_U01, 
S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02, 

S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami do zbierania i analizy danych stosowanymi w różnych obszarach 
badań fizyki cząstek. Ćwiczenia indywidualne wykonywane w ramach prac wybranej grupy badawczej, zakończone 
przygotowaniem raportu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

Seminarium specjalistyczne 
do wyboru 

  30      30 2 

K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 
K_W10, K_U03, 
K_K01, K_K04, 
K_K05, K_K06, 

K_K08 
S_W01, S_W03, 
S_W04, S_W05, 
S_U03, S_K01, 
S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

Modern Particle Physics 
Experiments 

30        30 4 

S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 
S_W05, S_U01, 
S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02, 

S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Wprowadzenie do metod detekcji, budowy współczesnych detektorów, technik symulacji i analizy danych fizyki 
cząstek elementarnych. Wykład podzielony na bloki tematyczne poświęcone różnym aspektom prowadzenia 
eksperymentów w fizyce cząstek. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny 

Wykład specjalistyczny do 
wyboru 

30        30 2 

S_W01, S_W02, 
S_W03, S_W04, 
S_W05, S_U01, 
S_U02, S_U03, 
S_K01, S_K02, 

S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki cząstek elementarnych lub 
pokrewnych obszarów fizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e)* 
Wariant A 
Wariant B 

        

 
 

40 
10 

 
 

4 
1 

   

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 
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Łączna liczba punktów ECTS (drugi semestr):  28 (wariant B) lub 31 (wariant A) 
Łączna liczba godzin zajęć (w drugim semestrze): 320 (wariant B) lub 350 (wariant A) 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 1295 

 

 

Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Particle Physics 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S
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uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina (y),  
do której odnosi 

się przedmiot 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Work placement 
        80 4 

K_W09, K_U08, , K_U09, 
K_K02, K_K03, K_K05, 

K_K07 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym właściwym dla kierunku 
studiów. Praktyki mogą być realizowane w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą 
badania naukowe, wdrażają ich wyniki lub wykorzystują efekty badań naukowych. Opiekun praktyk zawodowych, kierownik 
studiów lub prodziekan ds. studenckich kieruje studenta na praktyki na jego wniosek. Student może wnioskować do 
prodziekana ds. studenckich o uznanie zgodę na realizację praktyk zawodowych w ramach pracy zawodowej w trakcie 
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studiów lub działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie studiów, przedstawiając dokumenty określające zakres działań 
studenta w pracy zawodowej lub działalności gospodarczej i uzasadniające, że spełnione są opisane wyżej warunki 
merytoryczne. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscach wskazanych przez studentów. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje opiekun praktyk zawodowych, kierownik studiów lub prodziekan ds. studenckich, biorąc pod uwagę opisane wyżej 
warunki merytoryczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Praktyki zaliczane są na podstawie pisemnego sprawozdania merytorycznego, w którym student przedstawia zakres zadań 
wykonywanych na praktykach. Sprawozdanie jest potwierdzone przez przedstawiciela organizatora praktyk. Sprawozdanie 
jest zaopiniowane przez opiekuna praktyk zawodowych lub asystenta opiekuna praktyk zawodowych, którzy proponują 
ocenę z praktyk. 

 
Wariant A 
Team project** 
 

        75 5 
K_W07, K_W08, K_W09, 
K_U09, K_U02, K_U03, 
K_K04, K_K06, K_U07 

nauki  fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Rozwój umiejętności pracy w grupie przez realizację projektu naukowego lub z zastosowań nauki w dyscyplinie nauki 
fizyczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Particle physics laboratory I     

 

   

210 19 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W10, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U05, K_U06,K_K01, 
K_K05, K_K06, K_K08 

S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_U01, 
S_U02, S_U03, S_K01, 

S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z nabywaniem kompetencji umożliwiających 
przygotowywanie pracy magisterskiej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

Seminarium specjalistyczne 
do wyboru 

  30      30 2 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_U03, S_K01, 

S_K02, S_K03 
nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

Przedmiot(y) 
ogólnouniwersytecki(e)* 
Wariant A 
Wariant B 

        

 
 

20 
70 

 
 
2 
7 

   

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studenta spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

 
Łączna liczba punktów ECTS (trzeci semestr): 32 
Łączna liczba godzin zajęć (w trzecim semestrze): min. 340 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 1295 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Specjalność: Particle Physics 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
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Dyscyplina (y), 
do której odnosi 
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I przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 
Proseminar Challenges of 
the modern times 
 

  20      20 2 

K_W05, K_W07, K_U05, 
K_U07, K_U08, K_U10, 
K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, 

K_K08 

nauki  fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Kilka wykładów zaproszonych gości oraz prezentacje studenckie dotyczące związków najnowszych badań w naukach 
fizycznych z wyzwaniami nowoczesności. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

II przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Proseminar Particle 
physics 

  30      30 3 

K_W01, K_W05, K_W07, 
K_W10, K_U03, K_U04, 
K_U07, K_U08, K_U10, 
K_U11, K_K03, K_K04, 

K_K05, K_K08 

nauki fizyczne 
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S_W01, S_W04, S_W05, 
S_U03, S_K01, S_K03 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Studenci przygotowują i prezentują dłuższe prezentacje poświęcone wybranemu tematowi z fizyki cząstek elementarnych. 
Rozwój umiejętności autoprezentacji, właściwej emisji głosu oraz umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi w 
różnych sytuacjach, takich jak wystąpienie na konferencji, rozmowa kwalifikacyjna, wywiad, „elevator pitch”. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

Wykład monograficzny do 
wyboru 

30        30 2 

S_W01, S_W02, S_W03, 
S_W04, S_W05, S_U01, 
S_U02, S_U03, S_K01, 

S_K02, S_K03 

nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych odkryć i problemów fizyki cząstek elementarnych lub pokrewnych 
obszarów fizyki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się Egzamin pisemny lub zaliczenie na ocenę 

Seminarium 
specjalistyczne do wyboru 

  30      30 2 
S_W01, S_W03, S_W04, 
S_W05, S_U03, S_K01, 

S_K02, S_K03 
nauki fizyczne 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Prezentacja najnowszych problemów i wyników naukowych przez zaproszonych gości, z udziałem ogółu nauczycieli 
akademickich prowadzących badania naukowe w określonej tematyce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie na ocenę  

Particle physics laboratory 
II 

    210    210 19 

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W10, K_U01, K_U02, 
K_U07, K_U08, K_U09, 
K_K01, K_K03, K_K05, 

K_K06, K_K08 

nauki fizyczne 
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S_W01, S_W02, S_W04, 
S_W05, S_U01, S_U02, 
S_K01, S_K02, S_K03 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Badania w ramach działalności naukowej w grupach badawczych związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. 
Odpowiednik seminarium dyplomowego i pracy magisterskiej 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie  

. 

Łączna liczba punktów ECTS (czwarty semestr): 28 
Łączna liczba godzin zajęć (w czwartym semestrze): 320 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co 
najmniej 1295 

 

Uwagi: 

*Wymagane jest zaliczenie 5 ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych w ramach programu studiów 

** Team project można zaliczyć w ramach dedykowanego przedmiotu lub w ramach innych przedmiotów w programie studiów, jeżeli 
organizacja zajęć przedmiotu przewiduje działanie w zespole. 
#zaliczenie na ocenę oznacza, że ocena wystawiana jest na podstawie jednego lub więcej pisemnego sprawdzianu wiedzy 
odbywającego się w okresie odbywania się zajęć dydaktycznych lub na podstawie jednej lub więcej prac pisemnych realizowanych w 
okresie odbywania się zajęć dydaktycznych – zgodnie z sylabusem przedmiotu 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których 
przyporządkowano kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS  

w łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne 90% Theoretical Physics, Computer Modeling of 
Physical Phenomena, Physics of Condensed Matter 
and Semiconductor Nanostructures, Optics, Particle 
Physics 
 
74% Geophysics 

”. 
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Załącznik nr 68 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 117 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

polityka społeczna 

nazwa kierunku studiów polityka społeczna 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Social Policy 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

60 
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innych osób prowadzących zajęcia 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych nauki o polityce i 
administracji 

100% nauki o polityce i administracji 

    

Razem: - 100% - 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie 
do 

charakterysty
k drugiego 

stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
 

miejsce nauki o polityce społecznej w systemie nauki zna teoretyczne kategorie nauki o polityce 
społecznej. 

P7S_WG 
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K_W02 
 

paradygmaty teoretyczno-metodologiczne i metody badawcze w nauce o polityce społecznej oraz 
ich zastosowania.  

P7S_WG 

K_W03 modele polityki społecznej w ujęciu porównawczym. P7S_WG 

K_W04 współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach społecznych i ich przyczynach. P7S_WG 

K_W05 procesy tworzenia polityki społecznej na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. P7S_WG 

K_W06 procesy rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym znaczenie różnych form przedsiębiorczości dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego, a także zna i rozumie strategie rozwoju społecznego w 
kontekście polityki społecznej. 

P7S_WK 

K_W07 
 

znaczenie polityki społecznej w sferze pracy oraz związki polityki społecznej w sferze rynku pracy z 
procesami rozwoju społeczno-gospodarczego. 

P7S_WK 

K_W08 
 

rolę Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych w określaniu zasad zabezpieczenia 
społecznego i dostarczania usług społecznych oraz kreowania strategii rozwoju społecznego. 

P7S_WK 

K_W09 
 

rolę komunikowania się w funkcjonowaniu człowieka w świecie społecznym i jego znaczenie w 
obszarze polityki społecznej. 

P7S_WK 

K_W10 mechanizmy i procesy decydowania w polityce społecznej. P7S_WK 

K_W11 znaczenie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w obszarze nauki o polityce społecznej. P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
 

krytycznie analizować proces tworzenia i implementacji polityki społecznej na poziomie lokalnym, 
krajowym i międzynarodowym. 

P7S_UW 

K_U02 
 

wskazać interesy i systemy wartości w programie społecznym oraz wyjaśnić ich związek z 
konkretnymi rozwiązaniami wykorzystując wiedzę z zakresu teorii polityki społecznej. 

P7S_UW 

K_U03 
 

zaprojektować i przeprowadzić badanie własne z obszaru polityki społecznej, w tym formułować i 
testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi,  wykorzystując wybrane podejścia 
badawcze i właściwą metodologię, a także zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne. 

P7S_UW 

K_U04 zaprojektować i przeprowadzić ewaluację programu/projektu społecznego  z obszaru polityki 
społecznej.   

P7S_UW 
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K_U05 
 

prezentować wyniki własnych i zastanych badań i analiz z obszaru polityki społecznej w formie ustnej 
i pisemnej, osadzając je w szerszym kontekście metodologiczno-teoretycznym i uwzględniając 
zróżnicowany krąg odbiorców. 

P7S_UK 

K_U06 wykorzystując posiadaną wiedzę, brać udział w debacie na temat wybranych zagadnień z obszaru 
polityki społecznej przyjmując w niej różne role, w tym prowadzącego debatę.  

P7S_UK 

K_U07 
 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ ESOKJ, w tym z użyciem specjalistycznej 
terminologii z zakresu nauki o polityce społecznej. 

P7S_UK 

K_U08 
 

współdziałać z innych osobami w ramach zespołu zadaniowego przyjmując w nim różne role, w tym 
ma umiejętności z zakresu zarządzania zespołem.  

P7S_UO 

K_U09 uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w obszarze polityki społecznej w ramach 
kształcenia przez całe życie, a także motywować innych do podejmowania edukacji ustawicznej. 

P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
 

krytycznej oceny debaty naukowej i społecznej w obszarze polityki społecznej, a także swego w niej 
udziału, w tym uznania znaczenia dowodów naukowych i roli ekspertów w procesie tworzenia i 
implementacji polityki społecznej. 

P7S_KK 

K_K02 
 

inspirowania, inicjowania i udziału w procesie tworzenia i ewaluacji polityki społecznej w różnych 
skalach i dziedzinach, w tym projektowania, prezentowania i realizacji własnych rozwiązań.  

P7S_KO 

K_K03 
 

prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z pracą w obszarze polityki 
społecznej, zarówno jako działalności naukowej, jak i praktycznej; jest gotów do odpowiedzialnego 
pełnienia roli zawodowej, w tym rozwijania dorobku zawodów z obszaru polityki społecznej.  

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

    Rok studiów: pierwszy 
    Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny,  
do których 
odnosi się 
przedmiot W
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Historia społeczna i 
gospodarcza XX wieku 
(O) 
 

 30       30 4 K_W04 
K_U01 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Zmiany społeczne i gospodarcze w Europie na przestrzeni XX wieku w kontekście polityki społecznej. Zagadnienia 
szczegółowe: Wpływ rewolucji przemysłowej na zmiany społeczno-gospodarcze. Znaczenie i wpływ I wojny światowej na 
sytuację społeczną i gospodarczą w Europie. Przemiany społeczno-gospodarcze w państwach Europy Środkowej  
i Wschodniej: ZSRR, CSR, Jugosławia, Rumunia, Węgry, Niemcy. Przemiany społeczne i gospodarcze w Polsce po 1945 
r. z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego. 
Wiedza uzyskana podczas zajęć ma istotne znaczenie dla rozpoznania uwarunkowań gospodarczych i politycznych 
powstawania i przeobrażeń kwestii społecznych w Europie, a także przyjmowanych rozwiązań z zakresu polityki 
społecznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Komunikacja 
interpersonalna(O) 
 

     30   30 3 K_W09 
K_U08 

nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe  

Przedmiot obejmuje zagadnienia z teorii komunikowania oraz metody skutecznego porozumiewania się i wywierania 
wpływu na odbiorcę. Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu teorii 
komunikowania takimi jak: modele komunikowania, specyfika kanału i przekazu, skuteczne słuchanie, dekodowanie, 
bariery, szumy, gatunki mowy, problem interpretacji słów. Ponadto studenci poznają techniki prowadzenia sporów i 
negocjacji w tym zasady retoryki i erystyki. Istotnym elementem zajęć jest też wiedza na temat metod wywierania wpływu 
na odbiorcę oraz technik skutecznego komunikowania się. Część zajęć poświęcona jest komunikowaniu niewerbalnemu, 
komunikowaniu parawerbalnemu oraz różnicom/barierom w komunikowaniu między osobami należącymi różnych grup. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

sprawdzian pisemny; 
ocena ciągła aktywności 

Teoretyczno-
metodologiczne 
paradygmaty nauk 
społecznych (O) 
 

30        30 4 K_W01 
K_W02 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Wykład systematyzuje ważniejsze z punktu widzenia nauki o polityce społecznej paradygmaty i perspektywy badań  
w naukach społecznych. Ich przegląd dokonywany jest w ujęciu historycznym i problemowym. Szczególna uwaga 
poświęcona jest współczesnym podejściom badawczym w nauce o polityce społecznej oraz ich zastosowaniu. 
Zagadnienia szczegółowe: Specyfika naukowego poznawania świata. Nauka o polityce społecznej – specyfika badań. 
Pozytywizm. Przełom antypozytywistyczny: Dilthey. Socjologia humanistyczna: Max Weber i nurt socjologii 
fenomenologicznej. Marksizm i amerykańska socjologia opisowa. Metodologia prac Floriana Znanieckiego, „współczynnik 
humanistyczny” oraz epistemologiczne problemy Koła Wiedeńskiego. Wybrane prądy w metodologii drugiej połowy XX w. 
Behawioralizm. Instytucjonalizm/neoinstytucjonalizm. Konstrukcjonizm. Perspektywa sieci społecznych, analiza sieciowa. 
Perspektywa krytyczna. Partycypacyjne badania w działaniu. Przegląd i systematyzacja podejść badawczych w nauce  
o polityce społecznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Socjologia problemów 
społecznych (O) 

 30       30 4 K_W02 
K_W04 
K_U05 
K_K01 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Zajęcia z socjologii problemów społecznych zapoznają studentów z dorobkiem: teorii patologii społecznych, teorii 
dezorganizacji społecznej, teorii konfliktów społecznych, teorii zachowań dewiacyjnych, teorii krytycznych, teorii post-
strukturalistycznych oraz teorii konstruktywistycznych. Oprócz tego w trakcie realizacji kursu będą przybliżane 
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poszczególne rodzaje problemów społecznych. To połączenie spojrzenia stricte teoretycznego z spojrzeniem opierających 
się przede wszystkim na analizie danych empirycznych wyposaży studentów w umiejętność wykorzystywania 
różnorodnych teorii socjologicznych do krytycznej analizy danych empirycznych. 
Punktem odniesienia dla prezentowanych zagadnień jest przyjęcie kategorii „problemu społecznego” jako kluczowej dla 
nauki o polityce społecznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU 
T 
ocena ciągła aktywności 

Polityka gospodarcza (O) 30   30     60 6 K_W06 
K_W07 
K_U01 
K_U05 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Wiedza o prawach rządzących gospodarką wolnorynkową i ich związkach z rozwojem społeczno-gospodarczym, a także 
powiązaniach pomiędzy polityką gospodarczą a polityką społeczną. Zagadnienia szczegółowe: Podstawowe definicje 
polityki gospodarczej, gospodarka jako podstawa funkcjonowania państw, geneza gospodarki wolnorynkowej. Podmioty 
polityki gospodarczej (międzynarodowe, krajowe, regionalne, lokalne). Okres międzywojenny w historii gospodarczej 
świata i Europy. Poszukiwanie modelu gospodarczego – pomiędzy wolnym rynkiem i centralnym planowaniem. 
Transformacja gospodarcza Polski i innych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Wzrost i rozwój gospodarczy – 
modele wzrostu i regresu gospodarczego. Polityka budżetowa i fiskalna państwa. Polityka regionalna i polityka spójności. 
Polityka handlowa. Polityka rolna. Jednolity rynek UE. Gospodarka oparta na wiedzy jako nowy model gospodarczy. 
Konkurencyjność gospodarcza. Planowanie gospodarcze, strategie i prognozy rozwoju. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU 

Ewaluacja w polityce 
społecznej (O) 

30        30 4 K_W01 
K_W02 
K_U04 
K_K02 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Przedmiot wprowadza w teorię i metody ewaluacji programów i projektów społecznych.  
Zagadnienia szczegółowe: Definicje, funkcje i cele ewaluacji na tle audytu, monitoringu i badań. Ewaluacja w cyklu 
polityki publicznej i w pracy socjalnej – sprawność działania. Kryteria ewaluacji – skuteczność, efektywność, 
użyteczność, trwałość, trafność. Dane i badania w kontekście ewaluacji. Metoda ewaluacji. Ewaluacja oparta na teorii 
projektu. Procedura przeprowadzania ewaluacji na przykładzie wybranego modelu. Standardy ewaluacji i metaewaluacja. 
Przykład ewaluacji programu społecznego. Przyszłość ewaluacji. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 
praca pisemna; 
prezentacja ustna 

Warsztaty badawcze 
(OW) 

     30   30 5 K_W02 
K_U03 
K_U05 
K_K02 
K_W11 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Trening umiejętności z zakresu wykorzystania metod i technik badań naukowych z obszaru polityki społecznej i 
przygotowanie studentów do samodzielnego projektowania i prowadzenia badań empirycznych. Studenci mają do 
wyboru warsztaty z 1) gromadzenia i opracowywania danych w badaniach ilościowych; 2) metod analizy danych; 3) 
doskonalenia metod badań jakościowych. Przedmiot obejmuje omówienie zasad opracowania raportów z badań oraz 
innych prac (w tym zaliczeniowych i dyplomowych) zgodnie z poszanowaniem prawa, w tym prawa autorskiego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca pisemna - raport 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku/semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 900 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E –esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
 
 

  



9 
 

    Rok studiów: pierwszy  
    Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny,  
do których 
odnosi się 
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y
k

ła
d

 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

 
Teoria polityki społecznej 
(O) 
 

30     30   60 6 K_W01 
K_W05 
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_U08 
K_K01 
K_K02 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Przedmiot jest wprowadzeniem do problematyki naukowej teorii polityki społecznej, czyli jej teorii opisowej (modele  
i definicje operacyjne), wyjaśniającej (modele i hipotezy wyjaśniające) oraz normatywnej (modele i kryteria ocen), oraz jej 
zastosowań do pomiaru, wyjaśnienia i ewaluacji polityki społecznej. 
Na wykładach przedstawiana jest koncepcja trzech rodzajów naukowej teorii polityki społecznej. W przypadku teorii 
opisowej zostaną przedstawione różne podejścia do wyboru cech definicyjnych polityki społecznej oraz sposobów ich 
operacjonalizacji i pomiaru, a także krytyczna refleksja na temat podejść dominujących w tym obszarze (pomiar poprzez 
nakłady na politykę społeczną). Teorie wyjaśniające genezę, rozwój oraz reformy ograniczające politykę społeczną 
przedstawione zostaną w podziale na gospodarcze, polityczne, organizacyjne, społeczne i kulturowe. W ramach 
przedstawiania teorii normatywnych polityki społecznej pokazane i wyjaśnione zostaną podstawowe podejścia do 
problematyki oceny polityki społecznej – zasadnicze kryteria ewaluacyjne, metody ich zastosowania oraz wyniki ich 
zastosowań. 
Na warsztatach studenci poznają teorię polityki społecznej poprzez zastosowanie teorii opisowej i wyjaśniającej do 
wybranej reformy/programu z obszaru polityki społecznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 
Proj./praca pisemna 
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Lokalna polityka 
społeczna (O) 

 

 30       30 3 K_W05 
K_W10 
K_U01 
K_U02 
K_K02 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Charakterystyka zadań i organizacji systemu polityki społecznej, realizowanej w wymiarze lokalnym z udziałem samorządu 
terytorialnego oraz sektora obywatelskiego i rynkowego.  
Zagadnienia szczegółowe: Decentralizacja polityki społecznej. Samorząd terytorialny w systemie lokalnych podmiotów 
polityki społecznej. Zadania publiczne samorządu gminnego i powiatowego w zakresie polityki społecznej. Uczestnicy  
i procedury lokalnych procesów podejmowania decyzji w sprawach polityki społecznej . Współpraca samorządu, sektora 
obywatelskiego i rynkowego w realizacji lokalnej polityki społecznej - podział zadań, formy i zasady współpracy  
w poszczególnych dziedzinach. Lokalna infrastruktura społeczna i kadry. Instrumenty lokalnej polityki społecznej. 
Finansowanie lokalnej polityki społecznej. Promowanie lokalnej polityki społecznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

sprawdzian pisemny 

Lokalny rynek pracy i 
przedsiębiorczość (O) 

 30       30 3 K_W06 
K_W07 
K_U01 
K_U08 
K_K02 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Podczas zajęć studenci uzyskują wiedzę empiryczną oraz teoretyczną, która umożliwi im nabycie umiejętności 
analizowania różnych wymiarów sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Studenci poznają podstawowe elementy specyfiki 
funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – zarówno w wymiarze wojewódzkim (wojewódzkie strategie 
rozwoju), jak i krajowym (zarządzanie klastrem). W czasie zajęć studenci tworzą podstawy strategii działania nowego 
przedsiębiorstwa, które ma funkcjonować na terenie danego województwa. Dzięki zajęciom studenci poznają wybrane 
zależności pomiędzy lokalnymi rynkami pracy i rozwojem przedsiębiorczości w Polsce. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 
ocena ciągła aktywności 

Ewaluacja w polityce 
społecznej - warsztaty 
(O) 
 

     30   30 3 K_U04 
K_U05 
K_U08 
K_K02 
K_K03 

nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe  

Zastosowanie w praktyce teorii i standardów ewaluacji, z jakimi studenci zapoznali się podczas wykładów i pracy nad 
analizą raportów z ewaluacji na wcześniejszym etapie studiów. Praktyka ewaluacji polega na przeprowadzeniu ewaluacji 
rzeczywistych projektów, programów, działań prowadzonych w ramach polityki społecznej.  
W szczególności  studenci będą w miarę możliwości: 

1) przeprowadzali ewaluację próbując zastosować metodę eksperymentalną lub quasi-eksperymentalną, czyli  

z pomiarami przed i po interwencji w grupie eksperymentalnej i kontrolnej lub quasi-kontrolnej oraz porównaniem 

wyników pomiarów w obu grupach; 

2) poddawali ewaluacji wybrany przedmiot również pod względem innych kryteriów niż tylko skuteczność. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 
praca pisemna - raport 

Procesy decyzyjne w 
polityce społecznej (O) 
 

 15    15   30 3 K_W09 
K_W10 
K_U06 
K_U08 
K_K01 
K_K03 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Umiejętności z zakresu analizy aspektów psychologicznych, społecznych i politycznych podejmowania decyzji; poznanie  
i przećwiczenie technik wspomagających proces decyzyjny; nabycie umiejętności analizy procesów podejmowania decyzji 
publicznych; doskonalenie umiejętności negocjowania, debatowania i decydowania.  
Zakres zagadnień: Procesy decyzyjne – aspekty teoretyczne. Wybrane techniki wspomagające generowanie pomysłów  
i podejmowanie decyzji. Negocjacje w procesach decyzyjnych. Decydowanie publiczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 
ocena ciągła aktywności; 
ocena udziału w debacie 

 
Seminarium magisterskie 
I (OW) 
 

  30      30 6 K_W02 
K_W11 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U09 
K_K01 
K_K03 

nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe  

Pogłębienie wiedzy studentów na temat metodologii badań naukowych w obszarze polityki społecznej, w tym metod  
i narzędzi badawczych, oraz umiejętności ich właściwego zastosowania; kształtowanie umiejętności syntetycznego opisu 
danego problemu społecznego, formułowania wniosków podsumowujących analizy szczegółowe i rekomendacji działań 
adekwatnych do zidentyfikowanych cech danego problemu społecznego, a także właściwego doboru źródeł i ich krytycznej 
analizy.  
W trakcie zajęć studenci utrwalają wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, jak również trenują 
zastosowanie zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca pisemna – konspekt/założenia metodologiczne do badania własnego 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(OGUN) (SW)1 

        min. 30 6   

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w roku/semestrze): 30 

 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 900 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E –esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
Rok studiów: drugi  

                                                           
1W ramach tych zajęć, w ciągu całego toku studiów, Student/ka jest zobowiązany/a do uzyskania co najmniej 6 pkt ECTS za realizację zajęć niezwiązanych z kierunkiem 
studiów, w tym co najmniej 5 pkt. ECTS z zajęć z dziedziny nauk humanistycznych. Student/ka może fakultatywnie odbyć praktyki zawodowe, które traktowane są jako 
przedmiot swobodnego wyboru, gdzie za zaliczone 120 godz. praktyk przyznaje się 5 pkt. ECTS. Zajęcia swobodnego wyboru rozliczane są w systemie rocznym. 
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Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny,  
do których 
odnosi się 
przedmiot W
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d
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Zabezpieczenie 
społeczne – rozwiązania 
międzynarodowe (O) 
 

 30       30 4 K_W08 
K_U01 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Problematyka rozwiązań międzynarodowych zabezpieczenia społecznego. Analiza prawa, literatury i orzecznictwa  
z zakresu regulacji międzynarodowych obejmujących najważniejsze kwestie związane z zabezpieczeniem społecznym. 
Dorobek organizacji międzynarodowych i ponadnarodowych w obszarze zabezpieczenia społecznego: Międzynarodowa 
Organizacja Pracy (m.in. konwencje i zalecenia MOP, rozwój norm MOP w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, 
standardy zabezpieczenia społecznego MOP), Rady Europy (regulacje Rady Europy z zakresu zabezpieczenia 
społecznego – ewolucja i obecny stan prawny), Unii Europejskiej (m.in. koordynacja systemów zabezpieczenia 
społecznego;  warunki nabycia prawa do świadczeń i korzystania ze świadczeń zdrowotnych, chorobowych, 
pielęgnacyjnych, z tytułu bezrobocia, emerytalnych, w czasie wypadku przy pracy i choroby zawodowej, rodzinnych, 
macierzyńskich, z tytułu śmierci żywiciela dla osób korzystających z prawa do przemieszczania się w UE). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 
T 

Międzynarodowa 
porównawcza polityka 
społeczna (O) 
 

30   30     60 6 K_W02 
K_W03 
K_U01 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Główne modele polityki społecznej realizowane w krajach wysoko rozwiniętych, oraz różne sposoby rozwiązywania 
wybranych kwestii społecznych. Wyzwania i dylematy, stojące przed polityką społeczną w post- przemysłowej erze. 
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Główne zagadnienia: nurty badawcze w porównaniach międzynarodowych (komparatystyce) polityki społecznej; 
uwarunkowania determinujące kształt polityki społecznej w różnych krajach; cechy charakterystyczne różnych modeli 
polityki społecznej; możliwe kryteria oceny całych strategii polityki społecznej i sposobów rozwiązywania wybranych 
problemów społecznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 
T 
ocena ciągła aktywności 

Rozwój lokalny i 
regionalny (O) 

 30       30 4 K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_K02 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Zajęcia są przeglądem teoretycznych koncepcji rozwoju lokalnego i regionalnego, wskaźników rozwoju oraz instrumentów 
kreowania rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym. W szczególności przedmiotem zajęć są lokalna polityka oraz 
zarządzanie (governance) i lokalne kapitały (społeczny, kulturowy) oraz instrumenty ich budowania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Społeczny ustrój pracy 
(O) 

 30       30 4 K_W05 
K_W07 
K_U01 
K_U02 
K_K03 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Prawno-pracownicze aspekty stosunków pracy, zarówno w kontekście indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy. 
Student poznaje aspekty ochrony sądowej, związkowej oraz uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Ewolucja stosunków 
pracy, w tym rozwój niepracowniczych form zatrudnienia. Związki prawa pracy z polityką gospodarczą, systemem 
ubezpieczeń społecznych i polityką społeczną. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

sprawdzian pisemny 

Zarządzanie 
projektami(O) 
 

   30     30 3 K_W09 
K_U08 
K_K02 
K_K03 

nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe  

Przedmiot poświęcony jest zdobywaniu wiedzy oraz nauce umiejętności i zdobywaniu kompetencji społecznych z zakresu 
zarządzania projektami w obszarze polityki społecznej. W szczególności nacisk położony zostanie na fazę planowania 
i organizacji projektu. Prezentowane i ćwiczone będą m.in. takie zagadnienia jak: budowanie zespołu i zarządzanie 
zespołem projektowym, zarządzanie czasem i zasobami w projekcie, zarządzanie ryzykiem w projekcie, zarządzanie 
zmianą i konfliktem w projekcie.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 

Europejska polityka 
spójności i rozwoju (O) 
 

 30       30 3 K_W08 
K_U01 
K_U05 
K_U08 
K_K02 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Problematyką polityki rozwoju (regionalnej, strukturalnej, spójności) Unii Europejskiej, z jej zasadami, podmiotami  
i narzędziami. Praktyczne aspekty działań Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarczej, 
społecznej oraz terytorialnej. Mechanizmy strategicznego programowania działań na rzecz rozwoju oraz z ich wdrażanie 
na poziomie krajowym, poprzez realizację programów operacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj. 
ocena ciągła aktywności 

Seminarium magisterskie 
II (OW) 

  30      30 6 K_W02 
K_W11 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U09 
K_K01 
K_K03 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Pogłębienie wiedzy studentów na temat metodologii badań naukowych w obszarze polityki społecznej, w tym metod  
i narzędzi badawczych, oraz umiejętności ich właściwego zastosowania; kształtowanie umiejętności syntetycznego opisu 
danego problemu społecznego, formułowania wniosków podsumowujących analizy szczegółowe i rekomendacji działań 
adekwatnych do zidentyfikowanych cech danego problemu społecznego, a także właściwego doboru źródeł i ich krytycznej 
analizy.  
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W trakcie zajęć studenci utrwalają wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, jak również trenują 
zastosowanie zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca pisemna 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku/semestrze): 30 
 
 
 

Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze): 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 900 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E –esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
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Rok studiów: drugi  
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
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do których 
odnosi się 
przedmiot W
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Strategie rozwoju 
społecznego(O) 
 
 

 30       30 3 K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_U08 
K_K02 
K_K03 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Konwersatorium przedstawia usystematyzowane podstawy wiedzy, które pozwolą studentom na rozumienie zjawisk 
związanych z tworzeniem i wdrażaniem strategii rozwoju społecznego. Główny nacisk kładzie się na wyposażenie 
studentów w kompetencje, które pozwolą na prowadzenie samodzielnych analiz istniejących strategii społecznych oraz 
będą pomocne przy realizacji strategii społecznych wdrażanych przez instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności, 
praca pisemna – projekt grupowy 
T 

Dialog społeczny i 
obywatelski (O) 
 

 30       30 3 K_W05 
K_W07 
K_W10 
K_U01 
K_U02 
K_K03 

nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe  

Przedmiot koncentruje się na omówieniu miejsca dialogu społecznego i obywatelskiego w mechanizmach funkcjonowania 
demokratycznego państwa prawa.  
Zagadnienia szczegółowe: Charakterystyka prawnych ram dialogu społecznego i obywatelskiego od prawa europejskiego, 
Konstytucji RP, ustawodawstwa krajowego do branżowych i zakładowych źródeł prawa. Charakterystyka uczestników 
dialogu i instytucji dialogu w Polsce. Rola i miejsca dialogu społecznego i obywatelskiego w kształtowaniu stosunków pracy 
i polityk publicznych. Funkcjonowanie Komisji Trójstronnej, Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego i innych ciał 
dialogu, Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przedmiot przybliża także aspekty zbiorowego prawa pracy, konfliktów 
społecznych i rozwiązywania sporów zbiorowych.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca pisemna 
 

Zajęcia sprawdzające 
znajomość języka na 
poziomie B2+ (OW) 

 30       30 4 K_U07 nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Zajęcia służą nabyciu i utrwaleniu umiejętności w zakresie znajomości j. obcego na poziomie B2+ ESOKJ, w tym 
specjalistycznej terminologii i problematyki z obszaru polityki społecznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

ocena ciągła aktywności 
E 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
(OGUN) (SW)2 

        min. 60 8   

Treści programowe  
W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zgodnie z sylabusem 

                                                           
2W ramach tych zajęć, w ciągu całego toku studiów, Student/ka jest zobowiązany/a do uzyskania co najmniej 6 pkt ECTS za realizację zajęć niezwiązanych z kierunkiem 

studiów, w tym co najmniej 5 pkt. ECTS z zajęć z dziedziny nauk humanistycznych. Student/ka może fakultatywnie odbyć praktyki zawodowe, które traktowane są jako 
przedmiot swobodnego wyboru, gdzie za zaliczone 120 godz. praktyk przyznaje się 5 pkt. ECTS. Zajęcia swobodnego wyboru rozliczane są w systemie rocznym. 
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Seminarium magisterskie 
III (OW) 

  30      30 12 K_W02 
K_W11 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U09 
K_K01 
K_K03 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Pogłębienie wiedzy studentów na temat metodologii badań naukowych w obszarze polityki społecznej, w tym metod  
i narzędzi badawczych, oraz umiejętności ich właściwego zastosowania; kształtowanie umiejętności syntetycznego opisu 
danego problemu społecznego, formułowania wniosków podsumowujących analizy szczegółowe i rekomendacji działań 
adekwatnych do zidentyfikowanych cech danego problemu społecznego, a także właściwego doboru źródeł i ich krytycznej 
analizy.  
W trakcie zajęć studenci utrwalają wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, jak również trenują 
zastosowanie zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

praca magisterska 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku/semestrze): 30 
 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku/semestrze): 180 

  Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 
900 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E –esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
 

 

 



20 
 

Uwaga: 

Studenci, którzy podczas studiów I stopnia nie realizowali zajęć z BHP i podstaw ochrony własności intelektualnej, zobowiązani są do zaliczenia tych 

kursów w trakcie I roku studiów.  

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych nauki o polityce i 

administracji 

88 

”. 

 



 

1 
 

Załącznik nr 69 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 122 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW 

Quantitative Finance  

nazwa kierunku studiów Quantitative Finance 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Quantitative Finance 

język wykładowy język angielski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 



 

2 
 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

64 
 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

6 

 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia 

się) 

Dziedzina nauk społecznych Ekonomia i finanse 63% 
Ekonomia i finanse 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Matematyka 12% 
 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Informatyka 25% 
 

Razem: - 100% - 

 

  



 

3 
 

 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna w pogłębionym stopniu teorię finansów, a także zaawansowane metody ilościowe, w szczególności 
znajdujące zastosowanie w wycenie instrumentów pochodnych, zarządzaniu ryzykiem portfela 
inwestycyjnego, procesie alokacji aktywów oraz prognozowania finansowych szeregów czasowych. 

P7S_WG 

K_W02 Zna i rozumie zjawiska finansowe, poszerzone o podstawy ekonomiczne oraz posiada umiejętność ich 
rygorystycznego analizowania i prognozowania. 

P7S_WG 

K_W03 Zna i rozumie cele, kontekst oraz znaczenie standardów etycznych i regulacji prawnych na rynkach 
finansowych. 

P7S_WK 

K_W04 Zna zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego. P7S_WK 

K_W05 Zna najnowsze osiągnięcia analityczne i trendy w światowej literaturze finansowej. P7S_WG, 
P7S_WK 

K_W06 Zna najnowsze narzędzia analityczne, informatyczne i programistyczne pozwalające na obróbkę danych 
empirycznych oraz praktyczną implementację modeli stosowanych w rozmaitych zagadnieniach z obszaru 
finansów ilościowych, w tym m. in. w wycenie instrumentów pochodnych, procesie alokacji aktywów, 
zarządzaniu ryzykiem portfela inwestycyjnego, tworzenia automatycznych strategii inwestycyjnych czy też 
prognozowania finansowych szeregów czasowych. 

PS7_WG 

K_W07 Zna i rozumie od strony matematycznej zasadę działania modeli analitycznych stosowanych w zagadnieniach 
z obszaru finansów ilościowych, w tym wyceny instrumentów pochodnych, modelowania zmienności, 
zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego, procesów stochastycznych, symulacji Monte-Carlo i 
podobnych. 

PS7_WG 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Posiada umiejętność praktycznego zastosowania, implementacji i oprogramowania modeli statystycznych, 
ekonometrycznych i matematycznych adresujących problemy z obszaru finansów, w tym modelowania 
ekonometrycznego, prognozowania szeregów czasowych, modelowania zmienności, wyceny instrumentów 
pochodnych, zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem narzędzi analityczno-
informatycznych i języków programowania, w tym R, C++, Python i/lub VBA. 

PS7_UW 

K_U02 Posiada umiejętność opracowania i optymalizowania systemu inwestycyjnego bazującego na sygnałach 
generowanych automatycznie. Umiejętność wdrożenia takiego systemu w praktyce, właściwej jego oceny i 
sprawnego zarządzania ryzykiem z nim związanym. 

PS7_UW 

K_U03 Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz w języku angielskim. PS7_UK, 
PS7_UW 

K_U04 Potrafi prawidłowo zaplanować badanie empiryczne, skutecznie kierować pracą zespołu i dostarczyć 
poprawne rozwiązanie problemu w określonych ramach czasowych.  

PS7_UW, 
PS7_UK, 
PS7_UO 

K_U05 Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ z użyciem terminologii specjalistycznej 
potrzebnej do pracy i prowadzenia badań w obszarze finansów ilościowych (Quantitative Finance) 

PS7_UK 

K_U06 Potrafi zoptymalizować działanie modeli statystycznych, ekonometrycznych i matematycznych, dokonać 
wyboru ich właściwych parametrów i wykorzystać te modele do rozwiązania problemu i/lub wykonania 
prognozy. 

PS7_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_S01 Jest gotów do krytycznej oceny dorobku, teorii i najnowszych koncepcji finansów ilościowych. PS7_KK 

K_S02 Jest przygotowany do objęcia stanowisk analitycznych i wykonawczych w sektorze finansowym w kraju i 
zagranicą. 

PS7_KO, 
PS7_KR 

K_S03 Jest przygotowany do realizacji samodzielnych i zespołowych projektów badawczych i analitycznych. PS7_KO, 
PS7_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
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– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 

 

 Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Statistics & 
Econometrics 

30        30 1 K_W07, K_U01, K_S03 ekonomia i finanse, 
matematyka 

Treści programowe  

The lecture gives a theoretical basis for basic statistics analysis and econometrics modelling. Participants will acquire theoretical 
knowledge about basic concepts and tools used in statistics and econometrics. Every topic discussed during the lecture will be 
illustrated with case study examples and exercises to be solved by students. The course is obligatory for students of Quantitative 
Finance. 
1. Introduction & organizational tasks 
2. Evaluation Exam 
3. Introduction to statistics 
a. Descriptive statistics, 
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i. Population versus sample, 
ii. Measures of central tendency, variation & position, 
b. Probability, Random Variable & Probability distributions, 
i. Discrete and continuous variables, 
ii. Central Limit Theorem, 
iii. Main discrete and continuous probabilistic distributions: normal, lognormal, geometric, binomial, Poisson, Student's t, F, chi-
square, gamma, normal multivariate distribution. 
4. Basics of statistical inference 
a. Essential concepts of statistical inference, 
b. Point estimation and confidence intervals, 
c. Statistical tests about parameters, 
d. Tests about frequencies, 
e. Testing hypotheses of independence, normality, and symmetry for returns, 
f. Nonparametric tests of goodness-of-fit, independence, two-sample comparison, 
g. One-factor and multiple ANOVA, 
h. Nonparametric ANOVA, 
i. Covariance, correlation. 
5. Introduction to Econometrics  
a. What is Econometrics? 
b. Econometrics model & estimation of parameters, 
c. Regression analysis: estimation, OLS, Likelihood functions, Tests of fit, 
d. Elementary stochastic processes, 
e. Simple Monte-Carlo simulations. 
 
Students will learn how to perform the main procedures of statistical inference, such as point estimation, interval estimation, 
parametric and nonparametric statistical tests, and to give a statistically correct interpretation of the results. Additionally, they will 
learn how to prepare basic econometric models using basic approaches (such as OLS). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Introduction to 
Quantitative Finance 

30        30 3 K_W01, K_W02,K_W03, 
K_W04, K_W05, K_S01, 
K_S03 

ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

The aim of this course is to familiarize students with the key topics in modern finance. The first part of the course introduces key 
“underlying” instruments – stocks, bonds, FX etc. – and discusses the main theories developed for thinking about the relationship 
between risk and return, and the pricing of assets more generally. The second part of the course develops tools and techniques 
used for the valuation of financial derivatives, i.e. claims that promise some payment contingent on the behavior of a given 
underlying instrument. Finally, the third part of the course investigates theoretical and empirical arguments for market efficiency 
and behavioral finance. 
 
The detailed contents of the course: 
• Preliminaries: basic financial arithmetic 
• No arbitrage axiom: the bedrock of modern finance 
• Risk and return principles: the Markowitz framework 
• Capital Asset Pricing Model: theory and applications 
• Derivatives: more sophisticated instruments call for more sophisticated tools 
• Replication and risk neutrality: binomial trees 
• Martingales and the fundamental theorem of finance 
• From binomial trees to continuous-time limit: the Black-Scholes formula 
 
The student after completion of this course should: 
• know the concept of mean-variance portfolio efficiency; 
• distinguish between idiosyncratic and systematic risk factors and understand why investors are only rewarded for taking 
systematic risk; 
• understand that the expected value of something is not a good guide to its price; 
• understand the difference between risk-neutral and real-world probability measure; 
• be able to derive the Black-Scholes option pricing formula and explain the idea behind it. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 

Machine Learning in 
Finance I 

15    15    30 4 K_W01, K_W02, K_W05, 
K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_S03  

ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  
1. Python - lightning fast course: preparation of the environment, variables, data type, operators and control structure, functions, 
modules, data science toolkit: numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn 
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2. Introduction to Machine Learning: Types of Machine Learning, Introduction to Supervised Statistical Learning, Types of 
predictions, types of models, types of tabular data structures, Notations and general concepts - loss function, cost function, gradient 
descent, Simple Supervised Learning models - linear regression and logistic regression 
3. Assessing model accuracy, machine learning diagnostics: Evaluation metrics- regression and classification, Learning curves, 
Training, validation and testing sets,  Cross-validation technique, The concept of bias and variance and their trade-off, Possible 
remedies of underfitting or overfitting 
4. Basic Supervised Learning models: K-nearest neighbours, Support Vector Machines, Decision trees and Random Forest 
(bagging idea) 
5. Important machine learning techniques: Dataset preparation steps, Initial feature selection methods, Feature engineering, 
Regularization, Rebalancing, Explainable Artificial Intelligence* 
6. Elements of a practical case study: construction of the first classification machine learning end-to-end pipeline, solving the 
problem of unbalanced data set, Testing multiple machine learning models, comparing the results of the models in the business 
context,  
 
After completing the course, the student will have reliable, structured knowledge on a wide range of supervised learning algorithms 
for regression and classification problems, such as linear and logistic regression, linear discriminant analysis, kNN, ridge 
regression, LASSO, Support Vector Machine, decision trees, and random forest. They will know the theoretical foundations of 
these algorithms, as well as have programming skills allowing their application in finance. They will be able to select predictive 
modelling algorithms that are best suited to the specific research problem, perform reliable validation of models, select and 
transform variables, and perform an independent research project using the methods learned. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 

Mathematical 
Methods for Finance 

30   30     60 6 K_W07, K_U06, K_S03 ekonomia i finanse, 
matematyka 

Treści programowe  

1.The purpose of this course is to help students develop advanced skills for formulating and analyzing mathematical models in 
economics and finance. Rigorous mathematical analysis of theoretical models can lead to a better understanding of economic 
problems. 
2. Basic content: nonlinear programming, differential and difference equations, optimal control, dynamic programming, stochastic 
differential equations, partial differential equations. 
 
Detailed content: 
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I. Nonlinear programming  
Constrained optimization. Equality constraints and the theorem of Lagrange. The constraint qualification. The Lagrangean 
multipliers. Inequality constraints and the theorem of Kuhn and Tucker. The constraint qualification. The Kuhn-Tucker multipliers. 
II. Differential and difference equations.  
Constant coefficient linear differential equation (ODE) systems. Jordan canonical form of ODE systems. Fundamental matrix. 
Qualitative solution: phase portrait diagrams. Nonlinear systems. Fixed points. Linearization of the dynamic system in the plane. 
Linearization theory in higher dimensions. Hyperbolic points. Theorem of Hartman and Grobman. Phase diagrams of nonlinear 
dynamical systems. 
Review of difference equations. Linear difference equations. Non-linear difference equations and phase diagrams. First order 
difference equations systems. Jordan canonical form. Discrete time version of linearization theory. 
III. Optimal control 
Pontryagin’s maximum principle. Transversality conditions. Transversality conditions in infinite horizon problem. Second variations 
and sufficient conditions. 
IV. Dynamic programming 
Dynamic programming problems. The Principle of Optimality. The value function. Bellman equation. Euler equations. 
V. Stochastic differential equations and partial differential equations 
Probability spaces, random variables and stochastic processes. Brownian motion. Construction of the Ito integral. The Ito integral. 
Properties of the Ito integral. 1-dimensional Ito processes. 1-dimensional Ito formula. The martingale representation theorem. 
Stochastic differential equations - examples and some solution methods. Existence and uniqueness theorem for stochastic 
differential equations. Weak and strong solutions. Partial differential equations. 
 
A student should be able to: 
- solve constrained optimization problems, 
- solve simple differential and difference equations, 
- analyze nonlinear differential and difference equations and systems of equations, 
- solve and analyze optimal control problems, 
 solve basic stochastic differential equations, 
- calculate Ito integrals, 
- solve basic linear parabolic partial differential equations, 
- use the above techniques in economic modeling and finance. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, prace domowe 
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Asset Allocation and 
Investment 
Strategies 

 30       30 3 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_S01 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The course presents state-of-the-art methods of asset management as well as techniques of analysis and design of investment 
strategies in the equity, forex, option and derivatives markets used by major institutional investors and hedge funds through the 
discussion of current research papers. Major areas covered include: active and passive asset management, investment 
performance attribution and analysis, empirical and practical analysis of investment portfolios, practical applications of quantitative 
methods in the design of market strategies and new investment products. The target audience of the course are students interested 
in asset management. 
 
1. Basic investment models and characteristics of financial time series 
2. Basic methods of security analysis and their investment applications 
3. Multifactor models and their practical applications 
4. Microstructure of financial markets and its role in strategy execution 
5. Active and passive asset management. Performance attribution and analysis 
6. Momentum strategies and their implementation 
7. Event driven and merger arbitrage strategies 
8. Carry trade strategies and portfolios 
9. Long-short strategies in the equity markets 
10. Analysis of option investments 
 
Students are expected to become familiar at an advanced level with: 1. fundamental investments models, characteristics of financial 
data and microstructure of financial markets from the perspective of asset management, 2. methods of construction and 
implementation of major classes of investment strategies used by actively managed funds, 3. risk and cost analysis of investment 
strategies, 4. performance attribution and analysis. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt, prezentacja 

Financial Statement 
Analysis 

30   15     45 6 K_W02, K_W03, K_W04, 
K_U03, K_S01, K_S03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  
The purpose of the course is to familiarize students with general principles of the financial reporting system, underscoring the 
critical role of analysis of financial reports in investment decision making, including the principal financial statements (the income 
statement, balance sheet, cash flow statement and statement of changes in owners' equity) which allows a financial analyst to 
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evaluate trends in performance of different companies over the same period. In addition, specific categories of assets and liabilities 
that are particularly susceptible to the impact of alternative accounting policies and estimates will be discussed. 
 
1. Financial reporting mechanics: Describing the three groups into which business activities are classified for financial reporting 
purposes. Introduction of the linkages among the financial statements. Consequences of timing differences between the elements 
of a transaction. An overview of how information flows through a business's analysis. 
2. Financial statement analysis: Scope of financial statement analysis, sources of information used in financial statement analysis, 
including the primary financial statements (income statement, balance sheet and cash flow statement), a framework for guiding the 
process of financial statement analysis. 
3. Financial reporting standards: The objective of financial statements and the importance of financial standards. Describing trends 
toward convergence of global financial reporting standards and characteristics of an effective financial reporting framework. 
Presentation of International Financial Reporting Standards (IFRS) framework. Comparison of IFRS with alternative reporting 
systems. 
4. Balance sheet: Structure and components of the balance sheet, measurement bases for assets and liabilities, components of 
equity. 
5. Income statement: Description and analysis of income statement components, basic principles and selected applications related 
to the recognition of revenue and expenses, calculation of earnings per share. 
6. Cash flow statement: Components and format of the cash flow statement, classification of cash flows under IFRS and U.S. 
GAAP, linkages of the cash flow statement with the income statement and balance sheet, direct and indirect methods of cash flow 
statement preparation. 
7. Statement of changes in shareholders' equity and Additional information 
Structure and components of these statements and its usefulness in financial statement analysis. 
8. Financial analysis techniques: Description of analytical tools and techniques, calculating, analyzing and interpreting financial 
data. 
9. Financial statement analysis: application, Description of the use of financial statement analysis to evaluate a company's past 
financial performance and basic approaches to projecting a company's future financial performance. 
10. Inventories: Definition, classification and scope of inventories, initial valuation, valuation at the balance sheet date, the rules of 
measurement of inventories during an accounting period, impairment of inventories and its reversal. 
11. Long-term assets: Accounting for the acquisition and disposal of long-term tangible and intangible assets, allocation of those 
assets over their useful lives, impairment and revaluation. 
12. Long-term liabilities and leases: Accounting for long-term bonds and leases, description of the debt treatment with equity 
features. 
13. Conclusion and examination. 
 
Students will be provided with intermediate knowledge of financial accounting procedures and the rules that govern disclosure. 
Students should be able to record business transactions in books of accounts, prepare the following financial statements: 
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- balance sheet, 
- income statement, 
- cash flow. 
They will be provided with knowledge of depreciation of tangible assets, impairment of inventory and financial investment, deferred 
taxes and on- and off - balance sheet debt techniques, application and International Standards convergence. 
The student has knowledge of the financial reporting and differences between Polish and international financial reporting standards. 
The student has knowledge of basic categories on financial statements (balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, 
account of changes in equity and notes to financial statements), which may have a significant impact on the information presented 
in the reports and therefore decisions made by stakeholders on the basis of these reports. The student has knowledge of the 
preparation of financial statement analysis using indicators of profitability, efficiency, debt, market value and liquidity. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Ethical Standards 
and Financial Law 

30        30 3 K_W02, K_W03, K_W04, 
K_U03, K_S01, K_S03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The main course objective is a presentation of backgrounds and significance of ethical and professional standards and legal 
regulations in the financial market. The basic expected result of instruction is getting knowledge of existing regulations and 
standards and ability to apply them to factual situations. The course is focused both on regulations and standards of international 
scope as well as those applicable in Poland. The course is conducted as a lecture in English and it is intended for first-year students 
of II degree studies, major: Quantitative Finance. The final grade is based on the written exam. 
 
The lecture focus is to show students significance of ethical and professional standards and legal regulations in the financial market 
and present their backgrounds and consequences. The course introduces an overview of main existing regulations and standards, 
both applicable in Poland and of international scope, as well as it shows how to apply them to factual situations. The following 
topics will be covered: 
- The course content in a big picture - its economic, social and philosophical context.  
- Significance of formal and informal norms in economy - an institutional approach.  
- Morality and speculations - a historical preview. 
- Historical backgrounds of ethical standards and legal regulations regarding financial markets. Financial frauds versus financial 
crises. Reputational capital and the role of trust. Review, aims and significance of professional standards regulating behaviors of 
financial market's actors. 
- Professionalism: knowledge of the law, independence and objectivity, honesty. Case studies and standard application. 
- Nonpublic information and market manipulation. Case studies and standard application. 
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- Duties to clients, employees and employers. Case studies and standard application. 
- Investment analyses, investment recommendations and financial statements. Case studies and standard application. 
- Conflicts of interest. Case studies and standard application. 
- International ethical and professional standards, e.g. Global Investment Performance Standards. 
- Polish ethical standards applying to investment advisors (DI) and stock brokers (MPW). 
- Corporate governance. 
- Compliance and internal corporate ethical standards and code of conduct. 
- Corporate social responsibility. 
- Legal basis of the financial market in Poland. Financial law institutions. Basics of legal regulations related to financial system 
supervision. 
- Protection of financial institutions’ clients, e.g. MiFID. Complementarity of legal regulations and ethical and professional standards. 
- Ethical and professional standards, laws and regulations in the financial market - trends and perspectives. 
 
After the course, students will understand aims, context and significance of ethical standards and legal regulations in the financial 
market. They will have a general knowledge of ethical standards and will be able apply them to business situations. They will get 
to know the basic codes of conduct regarding management of conflicts of interest. They will gain knowledge of basic issues 
regarding corporate governance. They will get an orientation of legal basis applicable to the Polish financial market, including 
regulations regarding protection of financial institutions’ clients. They will understand the implications of violating regulations of 
financial law and applicable standards. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Elective course 
(OGUN) 

30        30 3 K_U03, K_U05  

Treści programowe  
An elective course chosen from a range of university courses aimed at extending knowledge in other fields of science - ECTS 
points need to be gained from the courses in humanities 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 285 
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 990 
 

 
 
 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 
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Time Series Analysis 

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_W05, 
K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_S03  

ekonomia i finanse,  
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  

The lecture gives a theoretical basis for time series modeling. Participants will acquire theoretical knowledge about concepts and 
tools used in time series analysis and forecasting. The role of practical sections is to practice econometric analysis of time series: 
preparing the data, estimation and post estimation procedures, model verification and diagnostics, forecasts building and 
evaluation. Every topic discussed during the lecture will be illustrated with case study examples and exercises to be solved by 
students. R software will be used - its previous knowledge is not required. 
 
1. Univariate time series – modeling and forecasting 
- stochastic process, deterministic process and time series – definitions, 
- weak and strong stationarity of time series, 
- random walk (with/without drift), white noise, 
- stationarity testing, unit root tests: DF/ADF, KPSS 
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- autocorrelation and partial autocorrelation functions, correlograms, 
- autoregressive process AR(p) and its features, 
- moving average process MA(q) and its characteristics, 
- ARMA(p,q) models, stationarity conditions, Box-Jenkins procedure, information criteria AIC, SBC (BIC), parameter estimation 
and model diagnostics, 
- Portmanteau test, Box-Pierce and Ljung-Box tests, 
- integrated series, integration level, differentiation of series, 
- ARIMA models for integrated series, 
- forecasting in ARMA/ARIMA models, ex-ante forecast error, confidence intervals for the forecast, ex-post measures of forecast 
quality (absolute and percentage) 
- seasonal SARIMA models – estimation and forecasting, 
- univariate smoothing methods 
3. Modeling volatility 
- stylized facts in financial time series, leptokurtic series, “fat tails”, leverage effect, 
- homoscedasticity vs. heteroskedasticity, 
- conditional vs. unconditional variance, 
- ARCH(q) process and its features, testing for conditional heteroskedasticity, 
- estimation of ARCH models, 
- generalized ARCH models (GARCH), estimation methods, 
- GARCH extensions: IGARCH, GARCH-M, GARCH-t, asymmetric GARCH models: EGARCH, GJR-GARCH, TGARCH 
- multivariate volatility models: multivariate smoothing with EWMA, Diagonal-VEC model, BEKK model, CCC-GARCH model, 
Cholesky decomposition, DCC-GARCH model 
4. Multivariate time series models 
- long-term relationships in financial time series 
- cointegration – definition and testing, estimation of cointegrating vector, Johansen test, error correction mechanism models 
(ECM), 
- Granger causality testing, 
- vector autoregression models (VAR), 
- impulse response functions, 
- variance decomposition, 
- vector error correction mechanism models (VECM), 
5. Switching models 
- Markov switching models 
- Threshold autoregressive models 
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Students will be able to identify features of time series and select the best modeling method. They will know how to decompose 
time series into its components, identify, estimate and interpret models in univariate and multivariate time series framework (for 
macroeconomic and financial data), produce and evaluate forecasts and verify research hypotheses. In addition, students will know 
how to apply a wide range of models, including modeling non-stationary time series and long-run relationships between economic 
variables. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 

Equity and Fixed 
Income 

30   15     45 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_S01 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Main objective of the course is to discuss problems of equity/corporate value and fixed income securities from a practical 
perspective: construction, valuation and application in the field of financial markets. Course is comprised of two main building-
blocks (preceded by one introductory lecture): 
1) corporate valuation, 
2) overview of fixed income securities, its valuation and application. 
 
1. Revision of basic concepts: time value of money, incorporation of risk into the model. 
PART I Corporate Valuation 
2. Introduction to Company Valuation 
3. Discounted Cash Flows Method in detail 
4. Weighted Average Cost of Capital 
5. DCF in practice 
PART II Fixed Income Securities 
6. Overview of Fixed Income Securities and Bond Valuation: basic fixed income securities: bonds and their features, fixed income 
derivatives: futures, options, swaps, swaptions, bond valuation methods. 
7. Theory of Interest Rates: yield curve (possible shapes, theories of yield curve), kinds of interest rates: spot rates, forward 
rates, simple and compounded interest (incl. logarithmic rates), short rates 
8. Risk associated with investing in bonds and its measurement: kinds of risks (incl. interest rate risk, reinvestment risk, liquidity 
risk, credit risk), duration, convexity and other methods in quantifying interest rate risk. 
9. Forward Rate Agreements 
10. Interest Rate Swaps 
11. Modeling Option-like Fixed Income Securities: Binomial Trees, Black's Model 
12. Caplets, Floorlets/Caps, Floors 
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13. Swaptions 
14. Bonds with Embedded Derivatives 
 
Students with given credit for this course can demonstrate knowledge at intermediate level concerning company valuation and 
fixed income securities and have acquired practical skills related to the subject of pricing and application of securities in question. 
The course encompasses concepts that are required for (and in some cases goes beyond) CFA examination (related to the Fixed 
Income Analysis), nevertheless should not be treated as a preparatory course for CFA examination. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Derivatives Markets  30   15     45 4 K_W01, K_W02, K_W07, 
K_U01, K_U03, K_S01 

ekonomia i finanse, 
informatyka 

Treści programowe  

The course aims at profound understanding of the specifics of derivative markets. 
Vast scope of real derivative instruments traded on world exchanges will be described: starting with plain futures/forwards, through 
swaps, vanilla options, exotic instruments, ending with advanced financial derivatives like CDS. Both theoretical (pricing) and 
practical (trading, risk management) aspects are going to be addressed with reference to various asset classes: stocks, 
commodities, currencies. Derivatives markets will be analyzed also in the context of recent macroeconomic developments and 
growing role of speculation in pricing the assets. The lecture will be conducted mainly via multimedia slideshows. Upon starting the 
course students are expected to have micro- and macroeconomic background as well as intermediate skills in mathematics and 
probability/statistics. 
 
The lecture starts with an overview of main classes of tradable assets, such as stocks, indices, bonds, commodities (with 
subsectors), currency pairs and some alternative assets. These assets serve as underlying for derivative instruments. Leading 
stock and/or derivative exchanges will be introduced and described: NYSE, Euronext/Liffe, NYMEX, COMEX, CBOE, NYBOT, ICE 
and most liquid local exchanges. Highlighting their brief history and developments, consolidation processes. Detailed description 
of various types of derivatives: plain futures/forwards; vanilla options; swaps, exotic options. Vital practical issues will be tackled: 
pricing, real trade, commercial usage for risk management, arbitrage or speculation. In case of options practical aspects of Greek 
analysis will be presented. Discussing the volatility, nonlinearities and term structures. The contents of the lecture will be 
successively enriched with case studies and rooted in current market development context (monetary politics, boom-bust cycles, 
dominant role of speculation, etc.). Students will learn the empirics of derivatives markets, studying specific behaviors of respective 
underlying segments (e.g. agricultural commodities, emerging markets currencies. The course in general is intended to cast a 
multicolor light on derivatives world but with no in-depth analysis of formal regulations and juridical solutions. 
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Students will acquire profound knowledge about derivative instruments, including: specifics of futures, various classes of options, 
swaps and alternative derivatives. The course's main aim is to popularize the specifics of derivatives with their broad practical 
usage possibilities (hedging, diversification, speculation). Theoretical aspects as pricing are to be confronted with real market trade. 
On finishing the course students possess versatile knowledge encompassing theoretical and practical aspects of derivatives 
markets. They also gain up-to-date multi-aspect familiarity coupled with current macroeconomic background. Classes perform  
a complementary role of enhancing practical aspects. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 

Corporate Finance 30   15     45 4 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_S01 

ekonomia i finanse,       

Treści programowe  

Attendants to this course will get acquainted with theory and practice of financial management in a modern corporation. They will 
learn where a company can get financing and which financial instruments it should use. They will know instruments that are helpful 
in making key financial decisions on strategic and operational level. This course will be held as a lecture with classes. It is expected 
that students have intermediate knowledge in finance and accounting and some mathematical background. Credit will be given 
after three written exams - one from the lecture and two from classes. 
To fully participate in this lecture basic knowledge in finance is necessary. Mathematical analysis and some accounting intuitions 
will also be helpful. 
 
1. Goals and governance of the firm: basic principles of functioning of a listed company (board, management, shareowners,  limited 
liability) 
role of financial manager, incentive and agency problems, different conflicts of interest and ways of managing them 
2. Investment decisions: popular investment criteria (NPV, IRR, MIRR and other), their advantages, disadvantages 
NPV rule in different applications, practical problems in capital budgeting, risk in capital budgeting and methods of its evaluation 
3. Risk and cost of equity capital: choosing a risk model, risk-free rate, general risk premium, country risk premium, estimating 
betas, estimating lambdas. 
4. Overview of corporate financing. Equity and debt as a source of capital: equity issuance step by step procedure, underwriting, 
private placement, IPOs, capital dilution and privileged subscription, bonds issuance step by step, bank credit as an alternative 
source of long term financing 
5. Lessons of market efficiency: Efficient Market: theory and evidence, Six lessons for financial managers 
6. Dividend policy: types of dividends, reasons to pay dividends, taxation and dividends, optimal dividend model 
7. Optimal capital structure: traditional approach, Modigliani-Miller theorems, tradeoff theory, pecking order theory 
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8. Calculating cost of capital of the firm: value of corporate debt, foreign capital cost and yield spread, WACC, financing and 
valuation - APV 
9. Mergers: reasons to merge and types of mergers, cost and gains of a merger, mergers financing and tactics, corporate 
restructuring 
10. Working capital management: cash management, inventory management, managing liquidity of assets and liabilities, trade 
credit and discounts 
11. Leasing (optional): sensible and dubious reasons for leasing, financial and operating leases, when do financial leases pay 
 
After finishing this course students should: 
- know sources of capital and methods of its raising; 
- be able to calculate cost of capital; 
- be able to evaluate investment projects 
- understand conflicts of interest and agency problems in a listed company; 
- know in what circumstances a company should merge, pay dividend or repay its debt; 
- be acquainted with problems concerning working capital management. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Computational 
Finance 

   30     30 5 K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W06, K_W07 K_U01, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_S03 

ekonomia i finanse, 
informatyka 

Treści programowe  

The course focuses on practical aspects of using MS Excel and VBA in computational finance. Participants will learn how to write 
simple macros and user-defined functions that improve efficiency of calculations. 
 
1. Introduction to VBA in Excel: Advanced Excel functions and procedures, data tables, access to Data Analysis and Solver, matrix 
algebra, VBA editor in Excel, simple macros, using Excel functions and VBA functions in code, communications between macros 
and spreadsheets. Writing VBA user-defined functions, manipulating arrays, pros and cons of developing VBA functions. 
2. Equities models: Portfolio optimization: risk-return representation of portfolios, generating the efficient frontier, combining risk-
free and risky assets. Asset pricing: the single-index model, estimating beta coefficient, the CAPM model. 
3. Options on equities: Intro to options on equities: the Black-Scholes formula, hedge portfolios, risk-neutral valuation, simple one-
step binomial tree, call-put parity, dividends. 
4. Monte Carlo simulations: Geometric Brownian Motion, simulation with antithetic variables. 
5. Value at Risk: Different methods of calculating VaR. 
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6. Other: Distance-to-Default, GARCH(1,1) estimation, Vasicek model, volatility models. 
 
After finishing this course student should: 
- know how to use selected advanced Excel functions; 
- be able to write simple macros, and user-defined functions; 
- be able to perform simple Monte Carlo simulations; 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin praktyczny, projekt 

Reproducible 
Research 

 30       30 3 
K_W01, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
KS_01, K_U06, K_U07 

ekonomia i finanse, 
informatyka 

Treści programowe  

The main objective of the course is to present the key concepts of the research reproducibility, its importance in scientific and 
commercial R&D processes, and to provide students with the basic practical knowledge of a few most popular in the industry 
modern reproducibility tools. 
 
1. Introduction:Importance of reproducibility in the R&D process, Consequences of lack of reproducibility, Best practices, 
reproducibility in academic research, how to reproduce an academic paper 
2. Reporting tools: introduction to RMarkdown and Bookdown, how to navigate through Jupyter notebooks, prototyping fast and 
powerful dashboards (R Shiny and Python Streamlit), best programming practices 
3. Networking & Security: introduction to linux shell, network security on the example of public/private key pairs, connecting to 
remote computers 
4. Version control systems: introduction to git, worst & best practices with git, practical remarks 
5. Remote repositories & Utility tools: introduction to github, basics of project workflow, project management tools, CI/CD your code 
6. Popular cloud environment: introduction to Amazon Web Services, cloud based or standalone service? 
7. Model training and serving in the cloud: MLFlow and similar solutions, how to automate the training process, how to deploy your 
model to the cloud, how to monitor your model’s performance 
8*. optionally: Working in scrum: boards, tasks, issues, automation, daily, weekly, retrospective 
 
Upon the completion of the course, student: 
1. understands the general concept of research reproducibility; knows the reproducibility tools classification; understands which 
tool can be used in a given context; 
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2. has basic skills in computer tools allowing to achieve research reproducibility and replicability; has basic skills in modern best 
programming practices; has basic skills in the cloud development environment; is able to employ skills gained during the course 
while participating in modern scientific and commercial data science projects; 
3. is aware of the importance of reproducibility in data science, as well as in science and development in general; is aware that 
reproducibility tools are evolving rapidly and that constant training in this area is required to keep skills up to date; is aware of the 
trends in modern data science and IT development; 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Master Thesis 
Seminar 

  30      30 3 K_W01, K_W02, 
K_W04,K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_S01, K_S02, K_S03 

ekonomia i finanse, 
matematyka 
informatyka 

Treści programowe  
The main objective of this seminar is to assist students with their theses’ preparation. They are expected to prepare a research 
project with heavy empirical contents on macroeconomic or financial issues of their interest. Hence, the first part of the course is 
devoted to critical review of major economic and financial concepts that are eligible for empirical modelling exercises.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/projekt 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 285 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 990 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci 

 

Nazwa przedmiotu 
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Quantitative 
Strategies. High 
Frequency Data 
 

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_S01, K_S03 

ekonomia i finanse, 
matematyka, 
informatyka 

Treści programowe  

The aim of this lecture is to give a theoretical background for high frequency data analysis, which is used to prepare, test and 
implement quantitative trading strategies. Students will acquire knowledge about characteristics of high frequency data and tools 
used to evaluate trading strategies. Successful strategies for different intraday investment horizons will be discussed. The role of 
practical sections is to build and verify own trading strategies on high-frequency data. Students will learn to prepare the data, 
aggregate it to desired frequency, backtest the strategy and verify the strategies from different perspectives (returns, risk, etc.). 
Topics discussed during the lecture will be illustrated with practical examples and exercises. R environment will be used - its 
previous knowledge is not required. 
 
Lectures: 
1. Organizational matters, introduction to R. 
2. Introduction to quantitative trading, evolution of high-frequency trading, types of high-frequency trading strategies. 
3. Characteristics of intra-day data, data sources, working with tick data, data adjustments. 
4. Review of the statistical and econometric foundations of the common types of high-frequency strategies: linear regressions. 
5. Review of the statistical and econometric foundations of the common types of high-frequency strategies: time series. 
6. Backtesting and evaluating performance of trading strategies. 
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7. Strategies of the highest frequency, with position-holding periods of one minute or less. 
8. Market microstructure models. 
9. "Event arbitrage" strategies. 
10. Statistical arbitrage strategies. 
11. Portfolio construction, multi strategy portfolios. 
12. Factor models and factor based trading strategies. 
13. Execution systems. 
 
Lab sections 
1. Introduction to R 
2. Dealing with time series data of different frequency, frequency conversion, data aggregation, plotting the series. 
3. Statistical and econometric analyses - correlation, regression, etc. 
4. Rolling analyses, storing partial results of analyses, loops and own functions. 
5. Backtesting of trading strategies, calculating evaluation statistics. 
6. Portfolio construction and evaluation. 
7. Students' presentations. 
 
Students will be able to analyze and aggregate high-frequency time series data. They will know how to prepare and backtest trading 
strategies, calculate appropriate evaluation statistics and select the best performing strategy. In addition, students will be able to 
indicate successful strategies for different data frequencies. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt, prezentacja 

Machine Learning in 
Finance II 

    30    30 3 K_W01, K_W02, K_W05, 
K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_S03  

ekonomia i finanse, 
matematyka, 
informatyka 

Treści programowe  

The course covers more advanced methods of machine learning: boosting models, neural networks, and Bayesian time series 
models. Both theoretical background and practical empirical applications in finance are discussed. Practical part covers problems 
of regression and classification problems, processing and forecasting of sequences, time-series analysis and deployment of 
methods in the cloud environment. 
 
The course consists of 3 parts: 1) boosting models 2) (deep) neural network models 3) Bayesian time series models. It is conducted 
in the form of interactive laboratories with the use of case studies which are carried out in parallel with the lecture part. 
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1. Boosting models 
- Adaptive Boosting – primary idea of boosting, weak learners, meta-estimator 
- Gradient Boosting – next generation idea of boosting, weak learners trained on residuals 
- top 3 leading Gradient Boosting Decision Tree models: eXtreme Gradient Boosting, Light Gradient Boosting Machine, 

CatBoost 
- elements of a practical case study: testing multiple gradient boosting machine learning models, comparing their 

performance against classical machine learning models, empirical experiencing the advantages and disadvantages of 
specific gradient boosting models, comparing the results of the models in the business context 

2. Neural network models 
- Multilayer Perceptrons - artificial neurons, topology of the neural networks, input layers, hidden layers, output layers, 

weights, bias, activation functions, backpropagation algorithm, methods of weights modification 
- Recurrent Neural Networks: sequence processing, idea of internal loop, recurrent connection, state variable, vanishing 

gradient problem, LSTM/GRU layers, carry dataflow, recurrent dropout, recurrent layers stacking, bidirectional recurrent 
networks 

- Attention mechanism in Neural Network: sequence to sequence, transformer 
- Convolutional Neural Networks: filters, receptive fields, activation maps, structure of CNN, convolutional layers, ReLu 

layers, pooling layers, dropout layers, stride, padding, transfer learning, methods of data augmentation 
- elements of a practical case study: testing multiple gradient boosting machine learning models, comparing their 

performance against classical machine learning models, empirical experiencing the advantages and disadvantages of 
specific gradient boosting models, comparing the results of the models in the business context 

 
3. Bayesian time series models 

- Facebook Prophet - point forecast, uncertainty intervals, seasonality modelling, trend modelling, saturating forecasts 
- Uber Orbit (as a framework) - Damped Local Trend model, Local Global Trend model, Kernel-based Time-varying 

Regression model 
 
4*. optionally: Ensembling methods - simple and weighted averaging, majority voting, weighted voting, stacking of bottom-layer 
models and top-layer model 
 
After completing the course, the students will have structured and reliable knowledge on boosting models, neural networks, and 
Bayesian time series models. They will be able to apply them for both regression and classification problems. They will know the 
theoretical foundations of these algorithms, as well as have programming skills allowing them to deploy the models in practice, also 
in the cloud framework. They will also know how to interpret results and explain how they work to other non-technical people. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt, prezentacja 

Risk Analysis and 
Modelling I 

 30       30 5 K_W01, K_W02, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_S01, K_S03 

ekonomia i finanse, 
informatyka 

Treści programowe  

The purpose of the seminar is the presentation of the modern financial risk evaluation. On this part of the course we consider: 
liquidity risk and interest rate risks. Especially we concentrate on: gap analysis, costs of liquidity, prediction of liquidity requirement; 
interest rate gap, duration, convexity, improvements of duration’s calculation, goals of management based on the duration analysis, 
simulations of interest rates behavior. The seminar takes place in a computer lab. The final exam consists of “true/false” questions 
with explanation. 
 
The seminar focuses on modern risk evaluation and management. We consider: liquidity risk, interest rate risk. Additionally the 
normative aspect of supervisory regulation in financial institutions is briefly mentioned. Especially we concentrate on: 
1. liquidity gap analysis, costs of liquidity (alternative costs of funds and risk neutral probability premium), forecast of liquidity with 
simple and advanced methods, like for example ARIMA, replicating portfolio approach, liquidity indicators. 
On computers we execute: liquidity forecast, estimation of core deposits in the bank, calculation of replicating portfolio, calculation 
and investigation of liquidity adjusted value at risk. 
2. measurement of interest rate risk: interest rate gap, duration, convexity (other advanced measures), interest rate modeling: spot 
rate curve estimation (Nelson-Siegel approach), introduction to modeling short rate evolution via stochastic models (e.g. Vasicek 
model), interest rate risk management: goals of management based on the duration analysis. 
On computers we execute: simulation of net income affected by interest rate changes, duration analysis with extensions (for 
example, scenario simulations), impact of normative regulations on the choice of interest risk evaluation in financial institutions, 
estimation of yield curve based on stochastic evolution of spot rates. 
 
Students have knowledge about types of financial risk, basic methods of measuring and managing the risk in financial institutions 
and enterprises.  Students can evaluate basic types of risk with simple models created in spreadsheets. He or she is able to 
recognize the impact of regulatory requirements on risk assessment. Students can apply different risk measures to the purposes 
of risk analysis, for example to calculate the gains or losses on the position or to increase the net income of the investment without 
rapid growth of risk.  
Students are aware of how risk management can reduce the regulatory capital requirements and ensure the compliance with risk 
standards. The student implements the credit requirements on time.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

C++ in Quantitative 
Finance I 

   30     30 4 K_W01, K_W06, K_W07, 
K_U01, K_U05, K_U06 

ekonomia i finanse, 
informatyka 

Treści programowe  

The course is designed as a gentle introduction to C++ and the world of object-oriented programming with special emphasis on 
the problem of derivatives valuation.  
 
1. Creating a Basic Program: Basic C++ Syntax. Compiling a C++ Program. Printing Text. Running a Compiled Program, 
Pausing Execution. Understanding White Space. Adding Comments to the Source Code. Using an IDE 
2. Simple Variables and Data Types: Declaring Variables. Assigning Values to Variables. Printing Variables. Formatting 
Numbers. Understanding Type Conversion. Introduction to Characters. Introduction to Strings. Introduction to Constants. 
3. Operators and Control Structures: Arithmetic Operators. If Conditionals. Using else and else if. The Ternary Operator. Logical 
and Comparison Operators. Increment and Decrement Operators. While Loop. For Loop 
4. Input, Output, and Files: Taking Character Input. Discarding Input. Taking Numeric Input. Taking String Input. Taking Multiple 
Inputs. Reading in a Whole Line. Validating Input. Creating File Output. Using File Input 
5. Defining Your Own Functions: Creating Simple Functions. Creating Functions that Take Arguments. Setting Default Argument 
Values. Creating Functions that Return a Value. Overloading Functions. Understanding Variable Scope 
6. Complex Data Types: Working with Arrays. Working with Pointers. Structures. Revisiting User-Defined Functions 
7. Introducing Objects: Creating a Simple Class. Adding Methods to a Class. Creating and Using Objects. Defining Constructors. 
Defining Destructors. The this Pointer 
8. Class Inheritance: Basic Inheritance. Inheriting Constructors and Destructors. Access Control. Overriding Methods. 
Overloading Methods. Making Friends 
9. Namespaces & Modularization: Working with Included Files. The C Preprocessor. Understanding Namespaces. Linkage and 
Scope 
10. Working with Templates 
 
After the course students will be able to write and compile their own basic C++ applications. They will be able to design and 
deploy simple Monte-Carlo simulations which can approximate the theoretical prices of both non-path dependent and path-
dependent options.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin praktyczny, projekt 
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Theory and practice 
of option pricing 

   30     30 6 K_W01, K_W07, K_U03, 
K_U04, K_U06, K_S01 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The main goal of the course is to deepen the knowledge of Black-Scholes-Merton option pricing theory in its formal, intuitive and 
purely practical dimension. During the course, students learn the exact assumptions of the model and its theoretical and practical 
limitations (transaction costs, the price discontinuity of the process, discrete adjustment of hedging positions), and reflect on pricing 
biases occurring when individual assumptions are not satisfied. Students will also learn how the market values options and what is 
required of a good valuation model. In this light, we will discuss possible improvements to the BSM theory, which should facilitate 
greater understanding of actual option prices quoted by the market. Theoretical considerations will be illustrated using practical 
examples and C++/VBA codes. 
 
The detailed content of the course is presented below. 
• Review of option pricing 
• Theory and practice of dynamic replication: implied and realized volatility 
• P&L of a delta-hedged portfolio 
• Practical limitations of replication: transaction costs and discrete time steps 
• Volatility smile – causes and consequences 
• Volatility smile and pricing vanilla and exotic options 
• Calibration and model risk 
• Pricing models accounting for volatility smile 
 
Upon completion of the course the student: 
- knows how to price call and put options within the Black-Scholes framework, and understands the main assumptions underlying 
the theory 
- knows basic conventions used in option markets, as well as knows and understands the concept of implied volatility 
- correctly identifies the main risk factors underlying investment in options 
- knows how to analyze theoretically and model quantitatively the results of the main option trading strategies, including dynamic 
hedging/replication 
- is familiar with the main numerical techniques used for pricing and analyzing options (Monte Carlo simulation, finite difference 
schemes) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 
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Advanced 
Macroeconomics 

30        30 3 K_W02, K_W05, K_U05, 
K_S01 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The aim of this 30-hours lecture is to present modern macroeconomic methods and models used both by researchers and 
analysts to understand and predict macroeconomic phenomena. Upon completion students will be able to use acquired tools to 
explain and interpret the workings of the macroeconomy at an advanced level. 
The course is composed of three parts. The first part is devoted to the microfoundations of modern macroeconomic models. The 
second part covers core growth facts and theories. The third part is devoted to analyzing and modeling business cycles 
phenomena 
 
Part I: Microfoundations 
1. Introduction to dynamic macroeconomics 
2. Consumption and labor supply choice 
3. Q-theory of investment 
Part II: Neoclassical Growth 
4. Growth facts. Solow model  
5. Ramsey-Cass-Koopmans model  
6. Optimal taxation [Wickens (2008) 
Part III: Business Cycles: 
7. Introduction to business cycles modeling 
8. Real business cycles model 
9. Extensions to RBC model 
10. Unemployment in RBC model 
11. Monetary models 
12. New Keynesian model 
13. Monetary policy design 
14. Financial frictions 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Master Thesis 
Seminar 

  30      30 3 K_W01, K_W02, 
K_W04,K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_S01, K_S02, K_S03 

ekonomia i finanse, 
matematyka, 
informatyka 
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Treści programowe  
The main objective of this seminar is to assist students with their theses’ preparation. They are expected to prepare research 
projects with heavy empirical contents on macroeconomic or financial issues of their interest. The second part of the course is 
devoted to designing own empirical study, data collection and choosing the appropriate methodology. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/projekt 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 990 

Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty 

 

Nazwa przedmiotu 
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Risk Analysis and 
Modelling II 

 30       30 4 K_W01, K_W02, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_S01, K_S03 

ekonomia i finanse, 
informatyka 

Treści programowe  
The purpose of the seminar is the presentation of the modern financial risk evaluation. On this part of the course we calculate: 
value at risk calculation, currency limits, portfolio analysis in currency basket modification, capital requirement for the currency and 
credit risk; different forms of credit scoring and credit rating, credit default models, models of credit risk based on options pricing, 
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migrations matrices and its further augmentation. The seminar takes place in a computer lab. The final exam consists of “true/false” 
questions with explanation. 
 
The seminar focuses on modern risk evaluation and management. We consider: value at risk, currency risk, and credit risk. 
Additionally the normative aspect of supervisory regulation in financial institutions is briefly mentioned. Especially we concentrate 
on calculation of: 
1. value at risk, expected shortfalls, portfolio analysis in currency basket modification. On computers we execute: calculation of 
value at risk with three basic methods, reduction of currencies in basket portfolio, modelling correlations and volatilities in Monte 
Carlo simulation, Cholesky decomposition, introduction to use of copulas, calculation of VaR with GARCH models. 
2. different forms of credit scoring (Altman’s model, logit model, methods of classification, neural network, genetic algorithms). The 
most important models quantifying contemporary risk exposure, such as: credit default models (both in default mode - DM, and in 
marking to market mode - MTM), models of credit risk based on options pricing (e.g. KMV Model), credit migration's matrices (Credit 
metrics, Credit Portfolio) and its further augmentations. On computers we execute: scoring rating of retail customers sample, 
migration matrix calculation, estimation of the default probability in KMV model and distance to default, Credit Risk Plus mass-of-
probability-change over time. 
 
Students have knowledge about types of financial risk, basic methods of measuring and managing the risk in financial institutions 
and enterprises. Students can evaluate basic types of risk with simple models created in spreadsheets. Students are able to 
recognize the impact of regulatory requirements on risk assessment. Students can apply different risk measures to the purposes 
of risk analysis, for example to calculate the value at risk or to increase the net income of the investment without rapid growth of 
risk. Students are aware of how risk management can reduce the regulatory capital requirements and ensure the compliance with 
risk standards. The student implements the credit requirements on time. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

C++ in Quantitative 
Finance II 

 30       30 4 K_W01, K_W06, K_W07, 
K_U01, K_U05, K_U06 

ekonomia i finanse, 
informatyka 

Treści programowe  

The course is a continuation of its 1st part. It provides more advanced elements of object-oriented programming. Practical examples 
of using Monte-Carlo simulations in  valuations of exotic derivatives are presented. Also students will learn how to integrate C++ 
with MS Excel and R language.  
 
1. Advanced OPP: Static Attributes and Methods. Virtual Methods. Abstract Methods. Operator Overloading. The << Operator. 
Multiple Inheritance. Virtual Inheritance  
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2. Inheritance: Class inheritance: basic inheritance, inheriting constructors and destructors, access control, overriding and 
overloading methods. Virtual functions. Passing of arguments. Using overloading operators. Private and public data. Defining 
constructors and destructors. 
3. Error Handling and Debugging: Debugging Techniques. Returning Error Codes. Using assert(). Catching Exceptions 
4. Dynamic Memory Management: Static and Dynamic Memory. Allocating Objects. Allocating Arrays of Dynamic Size. Returning 
Memory from a Function or Method. The Copy Constructor and the Assignment Operator. Static Object Type Casts. Performing 
Dynamic Object Type Casts. Avoiding Memory Leaks 
5. More advanced methods of OPP: Virtual constructors and the bridge pattern. Separating interface and implementation. More 
complicated design patterns. Use of templates. Advanced OOP: static/virtual/abstract methods, multiple and virtual inheritance. 
6. Random number class: Developing random number class with reusable interface and adequate random number generator. 
Implementation of antithetic sampling. 
7. Pricing of exotic derivatives: Monte-Carlo for path dependent exotic derivatives. Template pattern. Pricing of Asian options. 
8. Interfacing C++ and Excel: The object model in Excel. Accessing Excel objects from C++. Getting data into C++ from Excel. 
Display vector and matrix data in Excel. 
9. Integration of C++ with R: Rcpp package, Inline package, core data types, plotting from C++ via R 
 
After the course students will be able to create more advanced C++ applications, using the idea of object inheritance.  They will be 
also able to integrate their efficient C++ option pricers with MS Excel and R language environment. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin praktyczny, projekt 

Empirics of Financial 
Markets 

 30       30 4 K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W07, K_U03, K_05, 
K_S01 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Students should get a basic knowledge and practical skills of formal econometric analysis of major financial markets (equity, fx, 
fixed income). The course presents basic theoretical framework and samples of empirical work modelling prices and/or returns 
from major financial instruments. Both active attendance and positive assessment of individual students' assignments are required 
to pass the course. 
 
1.Introduction - basic concepts in quantitative finance 
2. Efficiency of financial markets: the concept and its empirical testing 
3. Are returns forecastable? Random walk as a model and its empirical verification. 
4. Model definition of normal and excessive returns: CAPM and its extensions, APT. Empirical examples. 
5. Volatility modelling: ARCH and GARCH models 
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6. Term structure of the interest rates (yield curve) 
7. FX market: exchange rate theories and their tests. 
8. Students' presentation of their assignments. 
 
Students are able to model and to forecast prices and returns of basic financial assets (equity, debt instruments, fx) in a 
comprehensive manner, including designing the research, building and estimating the proper model, interpreting its results and 
reporting the outcome of the whole exercise. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt i prezentacja 

Automatic 
Transactional 
Systems 

   30     30 4 K_W01, K_W06, K_W07, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U06, K_S03 

ekonomia i finanse, 
informatyka 

Treści programowe  

The general aim of this course is to familiarize students with development of trading strategies using Python language. Students 
are expected to become familiar with the mechanics of quantitative trading in the financial markets, characteristics of financial data 
and measures of trading strategies evaluation. The specific aim of this course is to give a practical background for the process of 
preparing advanced quantitative trading strategies. 
 
Course content: 
1. Short introduction to Python and its syntax. Preparation of the PyCharm environment/ Installation of Anaconda Python 
distribution. 
2. Advanced topics in Python: Object Oriented Programming (OOP) in Python, files operation, regular expressions, lambda 
function, time series visualization with matplotlib, use of automatic http requests. 
3. Linear algebra with NumPy, Data handling and wrangling with Pandas 
4. Solving mathematical problems in Python (root-finding algorithm, factorial calculation). Use of recursive functions. 
5. Python for finance. The role of normal distribution (and its alternatives) in financial markets (normality tests on examples). 
Empirical properties of asset returns (stylized facts). 
6. Option pricing models. 
7. Back testing Minimum Variance portfolios, Maximum Sharpe Portfolio. Measures of trading strategy performance. 
8. Trading systems based on Technical Analysis methods. 
9. Strategies based on Machine Learning techniques.  
10. Statistical Arbitrage strategies. Pair Trading. 
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Knowledge: Students know how to use Python and its packages to prepare and analyze data to solve financial problems and build 
their own investment strategies. Skills: Students are able to prepare a Python programming environment and install required 
packages. Students are able to implement in Python their own investment strategies. Social Competence: Participant understands 
that the expert use of Python requires continuous practice and improvement of his own skills. This course gives him the skills to 
seek knowledge, and update it to constantly changing Python libraries. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt, aktywność 

Master Thesis 
Seminar 

  30      30 11      K_W01, K_W02, 
K_W04,K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_S01, K_S02, K_S03 

ekonomia i finanse, 
matematyka, 
informatyka 

Treści programowe  
The main objective of this seminar is to assist students with their theses’ preparation. They are expected to prepare research 
projects with heavy empirical contents on macroeconomic or financial issues of their interest. The second part of the course is 
devoted to designing own empirical study, data collection and choosing the appropriate methodology. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej 

 

Elective course 
(OGUN) 

30        30 3 K_U03, K_U05  

Treści programowe  
An elective course chosen from a range of university courses aimed at extending knowledge in other fields of science - ECTS 

points need to be gained from the courses in humanities 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 990 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych Ekonomia i finanse 60     % 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Matematyka 12     % 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Informatyka 23     % 

”.  
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Załącznik nr 70 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 123 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

Quantitative Finance 

nazwa kierunku studiów Quantitative Finance 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Quantitative Finance 

język wykładowy język angielski 

poziom kształcenia studia dugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia niestacjonarne 



 

2 
 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

64 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

6 

 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia 

się) 

Dziedzina nauk społecznych Ekonomia i finanse 63% 
Ekonomia i finanse 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Matematyka 12% 
 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych 

Informatyka 25% 
 

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna w pogłębionym stopniu teorię finansów, a także zaawansowane metody ilościowe, w szczególności 
znajdujące zastosowanie w wycenie instrumentów pochodnych, zarządzaniu ryzykiem portfela 
inwestycyjnego, procesie alokacji aktywów oraz prognozowania finansowych szeregów czasowych. 

P7S_WG 

K_W02 Zna i rozumie zjawiska finansowe, poszerzone o podstawy ekonomiczne oraz posiada umiejętność ich 
rygorystycznego analizowania i prognozowania. 

P7S_WG 

K_W03 Zna i rozumie cele, kontekst oraz znaczenie standardów etycznych i regulacji prawnych na rynkach 
finansowych. 

P7S_WK 

K_W04 Zna zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego. P7S_WK 

K_W05 Zna najnowsze osiągnięcia analityczne i trendy w światowej literaturze finansowej. P7S_WG, 
P7S_WK 

K_W06 Zna najnowsze narzędzia analityczne, informatyczne i programistyczne pozwalające na obróbkę danych 
empirycznych oraz praktyczną implementację modeli stosowanych w rozmaitych zagadnieniach z obszaru 
finansów ilościowych, w tym m. in. w wycenie instrumentów pochodnych, procesie alokacji aktywów, 
zarządzaniu ryzykiem portfela inwestycyjnego, tworzenia automatycznych strategii inwestycyjnych czy też 
prognozowania finansowych szeregów czasowych. 

PS7_WG 

K_W07 Zna i rozumie od strony matematycznej zasadę działania modeli analitycznych stosowanych w zagadnieniach 
z obszaru finansów ilościowych, w tym wyceny instrumentów pochodnych, modelowania zmienności, 
zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego, procesów stochastycznych, symulacji Monte-Carlo i 
podobnych. 
 

PS7_WG 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 Posiada umiejętność praktycznego zastosowania, implementacji i oprogramowania modeli statystycznych, 
ekonometrycznych i matematycznych adresujących problemy z obszaru finansów, w tym modelowania 
ekonometrycznego, prognozowania szeregów czasowych, modelowania zmienności, wyceny instrumentów 
pochodnych, zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem narzędzi analityczno-
informatycznych i języków programowania, w tym R, C++, Python i/lub VBA. 

PS7_UW 

K_U02 Posiada umiejętność opracowania i optymalizowania systemu inwestycyjnego bazującego na sygnałach 
generowanych automatycznie. Umiejętność wdrożenia takiego systemu w praktyce, właściwej jego oceny i 
sprawnego zarządzania ryzykiem z nim związanym. 

PS7_UW 

K_U03 Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz w języku angielskim. PS7_UK, 
PS7_UW 

K_U04 Potrafi prawidłowo zaplanować badanie empiryczne, skutecznie kierować pracą zespołu i dostarczyć 
poprawne rozwiązanie problemu w określonych ramach czasowych.  

PS7_UW, 
PS7_UK, 
PS7_UO 

K_U05 Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ z użyciem terminologii specjalistycznej 
potrzebnej do pracy i prowadzenia badań w obszarze finansów ilościowych (Quantitative Finance) 

PS7_UK 

K_U06 Potrafi zoptymalizować działanie modeli statystycznych, ekonometrycznych i matematycznych, dokonać 
wyboru ich właściwych parametrów i wykorzystać te modele do rozwiązania problemu i/lub wykonania 
prognozy. 

PS7_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_S01 Jest gotów do krytycznej oceny dorobku, teorii i najnowszych koncepcji finansów ilościowych. PS7_KK 

K_S02 Jest przygotowany do objęcia stanowisk analitycznych i wykonawczych w sektorze finansowym w kraju i 
zagranicą. 

PS7_KO, 
PS7_KR 

K_S03 Jest przygotowany do realizacji samodzielnych i zespołowych projektów badawczych i analitycznych. PS7_KO, 
PS7_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
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– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 

 

 

 Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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uczenia się dla 
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Statistics & 
Econometrics 

30        30 1 K_W07, K_U01, K_S03 ekonomia i finanse, 
matematyka 

Treści programowe  

The lecture gives a theoretical basis for basic statistics analysis and econometrics modelling. Participants will acquire theoretical 
knowledge about basic concepts and tools used in statistics and econometrics. Every topic discussed during the lecture will be 
illustrated with case study examples and exercises to be solved by students. The course is obligatory for students of Quantitative 
Finance. 
1. Introduction & organizational tasks 
2. Evaluation Exam 
3. Introduction to statistics 
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a. Descriptive statistics, 
i. Population versus sample, 
ii. Measures of central tendency, variation & position, 
b. Probability, Random Variable & Probability distributions, 
i. Discrete and continuous variables, 
ii. Central Limit Theorem, 
iii. Main discrete and continuous probabilistic distributions: normal, lognormal, geometric, binomial, Poisson, Student's t, F,  
chi-square, gamma, normal multivariate distribution. 
4. Basics of statistical inference 
a. Essential concepts of statistical inference, 
b. Point estimation and confidence intervals, 
c. Statistical tests about parameters, 
d. Tests about frequencies, 
e. Testing hypotheses of independence, normality, and symmetry for returns, 
f. Nonparametric tests of goodness-of-fit, independence, two-sample comparison, 
g. One-factor and multiple ANOVA, 
h. Nonparametric ANOVA, 
i. Covariance, correlation. 
5. Introduction to Econometrics  
a. What is Econometrics? 
b. Econometrics model & estimation of parameters, 
c. Regression analysis: estimation, OLS, Likelihood functions, Tests of fit, 
d. Elementary stochastic processes, 
e. Simple Monte-Carlo simulations. 
 
Students will learn how to perform the main procedures of statistical inference, such as point estimation, interval estimation, 
parametric and nonparametric statistical tests, and to give a statistically correct interpretation of the results. Additionally, they will 
learn how to prepare basic econometric models using basic approaches (such as OLS). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Introduction to 
Quantitative Finance 

30        30 3 K_W01, K_W02,K_W03, 
K_W04, K_W05, K_S01, 
K_S03 

ekonomia i finanse 
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Treści programowe  

The aim of this course is to familiarize students with the key topics in modern finance. The first part of the course introduces key 
“underlying” instruments – stocks, bonds, FX etc. – and discusses the main theories developed for thinking about the relationship 
between risk and return, and the pricing of assets more generally. The second part of the course develops tools and techniques 
used for the valuation of financial derivatives, i.e. claims that promise some payment contingent on the behavior of a given 
underlying instrument. Finally, the third part of the course investigates theoretical and empirical arguments for market efficiency 
and behavioral finance. 
 
The detailed contents of the course: 
• Preliminaries: basic financial arithmetic 
• No arbitrage axiom: the bedrock of modern finance 
• Risk and return principles: the Markowitz framework 
• Capital Asset Pricing Model: theory and applications 
• Derivatives: more sophisticated instruments call for more sophisticated tools 
• Replication and risk neutrality: binomial trees 
• Martingales and the fundamental theorem of finance 
• From binomial trees to continuous-time limit: the Black-Scholes formula 
 
The student after completion of this course should: 
• know the concept of mean-variance portfolio efficiency; 
• distinguish between idiosyncratic and systematic risk factors and understand why investors are only rewarded for taking 
systematic risk; 
• understand that the expected value of something is not a good guide to its price; 
• understand the difference between risk-neutral and real-world probability measure; 
• be able to derive the Black-Scholes option pricing formula and explain the idea behind it. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 

Machine Learning in 
Finance I 

15    15    30 4 K_W01, K_W02, K_W05, 
K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_S03  

ekonomia i finanse, 
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  
1. Python - lightning fast course: preparation of the environment, variables, data type, operators and control structure, functions, 
modules, data science toolkit: numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn 
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2. Introduction to Machine Learning: Types of Machine Learning, Introduction to Supervised Statistical Learning, Types of 
predictions, types of models, types of tabular data structures, Notations and general concepts - loss function, cost function, 
gradient descent, Simple Supervised Learning models - linear regression and logistic regression 
3. Assessing model accuracy, machine learning diagnostics: Evaluation metrics- regression and classification, Learning curves, 
Training, validation and testing sets,  Cross-validation technique, The concept of bias and variance and their trade-off, Possible 
remedies of underfitting or overfitting 
4. Basic Supervised Learning models: K-nearest neighbours, Support Vector Machines, Decision trees and Random Forest 
(bagging idea) 
5. Important machine learning techniques: Dataset preparation steps, Initial feature selection methods, Feature engineering, 
Regularization, Rebalancing, Explainable Artificial Intelligence* 
6. Elements of a practical case study: construction of the first classification machine learning end-to-end pipeline, solving the 
problem of unbalanced data set, Testing multiple machine learning models, comparing the results of the models in the business 
context,  
 
After completing the course, the student will have reliable, structured knowledge on a wide range of supervised learning 
algorithms for regression and classification problems, such as linear and logistic regression, linear discriminant analysis, kNN, 
ridge regression, LASSO, Support Vector Machine, decision trees, and random forest. They will know the theoretical foundations 
of these algorithms, as well as have programming skills allowing their application in finance. They will be able to select predictive 
modelling algorithms that are best suited to the specific research problem, perform reliable validation of models, select and 
transform variables, and perform an independent research project using the methods learned. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 

Mathematical 
Methods for Finance 

30   30     60 6 K_W07, K_U06, K_S03 ekonomia i finanse, 
matematyka 

Treści programowe  

1.The purpose of this course is to help students develop advanced skills for formulating and analyzing mathematical models in 
economics and finance. Rigorous mathematical analysis of theoretical models can lead to a better understanding of economic 
problems. 
2. Basic content: nonlinear programming, differential and difference equations, optimal control, dynamic programming, stochastic 
differential equations, partial differential equations. 
 
Detailed content: 
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I. Nonlinear programming  
Constrained optimization. Equality constraints and the theorem of Lagrange. The constraint qualification. The Lagrangean 
multipliers. Inequality constraints and the theorem of Kuhn and Tucker. The constraint qualification. The Kuhn-Tucker multipliers. 
II. Differential and difference equations.  
Constant coefficient linear differential equation (ODE) systems. Jordan canonical form of ODE systems. Fundamental matrix. 
Qualitative solution: phase portrait diagrams. Nonlinear systems. Fixed points. Linearization of the dynamic system in the plane. 
Linearization theory in higher dimensions. Hyperbolic points. Theorem of Hartman and Grobman. Phase diagrams of nonlinear 
dynamical systems. 
Review of difference equations. Linear difference equations. Non-linear difference equations and phase diagrams. First order 
difference equations systems. Jordan canonical form. Discrete time version of linearization theory. 
III. Optimal control 
Pontryagin’s maximum principle. Transversality conditions. Transversality conditions in infinite horizon problem. Second 
variations and sufficient conditions. 
IV. Dynamic programming 
Dynamic programming problems. The Principle of Optimality. The value function. Bellman equation. Euler equations. 
V. Stochastic differential equations and partial differential equations 
Probability spaces, random variables and stochastic processes. Brownian motion. Construction of the Ito integral. The Ito 
integral. Properties of the Ito integral. 1-dimensional Ito processes. 1-dimensional Ito formula. The martingale representation 
theorem. Stochastic differential equations - examples and some solution methods. Existence and uniqueness theorem for 
stochastic differential equations. Weak and strong solutions. Partial differential equations. 
 
A student should be able to: 
- solve constrained optimization problems, 
- solve simple differential and difference equations, 
- analyze nonlinear differential and difference equations and systems of equations, 
- solve and analyze optimal control problems, 
 solve basic stochastic differential equations, 
- calculate Ito integrals, 
- solve basic linear parabolic partial differential equations, 
- use the above techniques in economic modeling and finance. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, prace domowe 
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Asset Allocation and 
Investment 
Strategies 

 30       30 3 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_S01 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The course presents state-of-the-art methods of asset management as well as techniques of analysis and design of investment 
strategies in the equity, forex, option and derivatives markets used by major institutional investors and hedge funds through the 
discussion of current research papers. Major areas covered include: active and passive asset management, investment 
performance attribution and analysis, empirical and practical analysis of investment portfolios, practical applications of 
quantitative methods in the design of market strategies and new investment products. The target audience of the course are 
students interested in asset management. 
 
1. Basic investment models and characteristics of financial time series 
2. Basic methods of security analysis and their investment applications 
3. Multifactor models and their practical applications 
4. Microstructure of financial markets and its role in strategy execution 
5. Active and passive asset management. Performance attribution and analysis 
6. Momentum strategies and their implementation 
7. Event driven and merger arbitrage strategies 
8. Carry trade strategies and portfolios 
9. Long-short strategies in the equity markets 
10. Analysis of option investments 
 
Students are expected to become familiar at an advanced level with: 1. fundamental investments models, characteristics of 
financial data and microstructure of financial markets from the perspective of asset management, 2. methods of construction and 
implementation of major classes of investment strategies used by actively managed funds, 3. risk and cost analysis of investment 
strategies, 4. performance attribution and analysis. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt, prezentacja 

Financial Statement 
Analysis 

30   15     45 6 K_W02, K_W03, K_W04, 
K_U03, K_S01, K_S03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  
The purpose of the course is to familiarize students with general principles of the financial reporting system, underscoring the 
critical role of analysis of financial reports in investment decision making, including the principal financial statements (the income 
statement, balance sheet, cash flow statement and statement of changes in owners' equity) which allows a financial analyst to 
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evaluate trends in performance of different companies over the same period. In addition, specific categories of assets and 
liabilities that are particularly susceptible to the impact of alternative accounting policies and estimates will be discussed. 
 
1. Financial reporting mechanics: Describing the three groups into which business activities are classified for financial reporting 
purposes. Introduction of the linkages among the financial statements. Consequences of timing differences between the 
elements of a transaction. An overview of how information flows through a business's analysis. 
2. Financial statement analysis: Scope of financial statement analysis, sources of information used in financial statement 
analysis, including the primary financial statements (income statement, balance sheet and cash flow statement), a framework for 
guiding the process of financial statement analysis. 
3. Financial reporting standards: The objective of financial statements and the importance of financial standards. Describing 
trends toward convergence of global financial reporting standards and characteristics of an effective financial reporting 
framework. Presentation of International Financial Reporting Standards (IFRS) framework. Comparison of IFRS with alternative 
reporting systems. 
4. Balance sheet: Structure and components of the balance sheet, measurement bases for assets and liabilities, components of 
equity. 
5. Income statement: Description and analysis of income statement components, basic principles and selected applications 
related to the recognition of revenue and expenses, calculation of earnings per share. 
6. Cash flow statement: Components and format of the cash flow statement, classification of cash flows under IFRS and U.S. 
GAAP, linkages of the cash flow statement with the income statement and balance sheet, direct and indirect methods of cash 
flow statement preparation. 
7. Statement of changes in shareholders' equity and Additional information 
Structure and components of these statements and its usefulness in financial statement analysis. 
8. Financial analysis techniques: Description of analytical tools and techniques, calculating, analyzing and interpreting financial 
data. 
9. Financial statement analysis: application, Description of the use of financial statement analysis to evaluate a company's past 
financial performance and basic approaches to projecting a company's future financial performance. 
10. Inventories: Definition, classification and scope of inventories, initial valuation, valuation at the balance sheet date, the rules 
of measurement of inventories during an accounting period, impairment of inventories and its reversal. 
11. Long-term assets: Accounting for the acquisition and disposal of long-term tangible and intangible assets, allocation of those 
assets over their useful lives, impairment and revaluation. 
12. Long-term liabilities and leases: Accounting for long-term bonds and leases, description of the debt treatment with equity 
features. 
13. Conclusion and examination. 
 
Students will be provided with intermediate knowledge of financial accounting procedures and the rules that govern disclosure. 
Students should be able to record business transactions in books of accounts, prepare the following financial statements: 
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- balance sheet, 
- income statement, 
- cash flow. 
They will be provided with knowledge of depreciation of tangible assets, impairment of inventory and financial investment, 
deferred taxes and on- and off - balance sheet debt techniques, application and International Standards convergence. 
The student has knowledge of the financial reporting and differences between Polish and international financial reporting 
standards. The student has knowledge of basic categories on financial statements (balance sheet, profit and loss account, cash 
flow statement, account of changes in equity and notes to financial statements), which may have a significant impact on the 
information presented in the reports and therefore decisions made by stakeholders on the basis of these reports. The student has 
knowledge of the preparation of financial statement analysis using indicators of profitability, efficiency, debt, market value and 
liquidity. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Ethical Standards 
and Financial Law 

30        30 3 K_W02, K_W03, K_W04, 
K_U03, K_S01, K_S03 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The main course objective is a presentation of backgrounds and significance of ethical and professional standards and legal 
regulations in the financial market. The basic expected result of instruction is getting knowledge of existing regulations and 
standards and ability to apply them to factual situations. The course is focused both on regulations and standards of international 
scope as well as those applicable in Poland. The course is conducted as a lecture in English and it is intended for first-year 
students of II degree studies, major: Quantitative Finance. The final grade is based on the written exam. 
 
The lecture focus is to show students significance of ethical and professional standards and legal regulations in the financial 
market and present their backgrounds and consequences. The course introduces an overview of main existing regulations and 
standards, both applicable in Poland and of international scope, as well as it shows how to apply them to factual situations. The 
following topics will be covered: 
- The course content in a big picture - its economic, social and philosophical context.  
- Significance of formal and informal norms in economy - an institutional approach.  
- Morality and speculations - a historical preview. 
- Historical backgrounds of ethical standards and legal regulations regarding financial markets. Financial frauds versus financial 
crises. Reputational capital and the role of trust. Review, aims and significance of professional standards regulating behaviors of 
financial market's actors. 
- Professionalism: knowledge of the law, independence and objectivity, honesty. Case studies and standard application. 
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- Nonpublic information and market manipulation. Case studies and standard application. 
- Duties to clients, employees and employers. Case studies and standard application. 
- Investment analyses, investment recommendations and financial statements. Case studies and standard application. 
- Conflicts of interest. Case studies and standard application. 
- International ethical and professional standards, e.g. Global Investment Performance Standards. 
- Polish ethical standards applying to investment advisors (DI) and stock brokers (MPW). 
- Corporate governance. 
- Compliance and internal corporate ethical standards and code of conduct. 
- Corporate social responsibility. 
- Legal basis of the financial market in Poland. Financial law institutions. Basics of legal regulations related to financial system 
supervision. 
- Protection of financial institutions’ clients, e.g. MiFID. Complementarity of legal regulations and ethical and professional 
standards. 
- Ethical and professional standards, laws and regulations in the financial market - trends and perspectives. 
 
After the course, students will understand aims, context and significance of ethical standards and legal regulations in the financial 
market. They will have a general knowledge of ethical standards and will be able apply them to business situations. They will get 
to know the basic codes of conduct regarding management of conflicts of interest. They will gain knowledge of basic issues 
regarding corporate governance. They will get an orientation of legal basis applicable to the Polish financial market, including 
regulations regarding protection of financial institutions’ clients. They will understand the implications of violating regulations of 
financial law and applicable standards. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Elective course 
(OGUN) 

30        30 3 K_U03, K_U05  

Treści programowe  
An elective course chosen from a range of university courses aimed at extending knowledge in other fields of science - ECTS 
points need to be gained from the courses in humanities 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 285 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 990 
 

 
 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Time Series Analysis 

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_W05, 
K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_S03  

ekonomia i finanse,  
informatyka, 
matematyka 

Treści programowe  

The lecture gives a theoretical basis for time series modeling. Participants will acquire theoretical knowledge about concepts and 
tools used in time series analysis and forecasting. The role of practical sections is to practice econometric analysis of time series: 
preparing the data, estimation and post estimation procedures, model verification and diagnostics, forecasts building and 
evaluation. Every topic discussed during the lecture will be illustrated with case study examples and exercises to be solved by 
students. R software will be used - its previous knowledge is not required. 
 
1. Univariate time series – modeling and forecasting 
- stochastic process, deterministic process and time series – definitions, 
- weak and strong stationarity of time series, 
- random walk (with/without drift), white noise, 
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- stationarity testing, unit root tests: DF/ADF, KPSS 
- autocorrelation and partial autocorrelation functions, correlograms, 
- autoregressive process AR(p) and its features, 
- moving average process MA(q) and its characteristics, 
- ARMA(p,q) models, stationarity conditions, Box-Jenkins procedure, information criteria AIC, SBC (BIC), parameter estimation 
and model diagnostics, 
- Portmanteau test, Box-Pierce and Ljung-Box tests, 
- integrated series, integration level, differentiation of series, 
- ARIMA models for integrated series, 
- forecasting in ARMA/ARIMA models, ex-ante forecast error, confidence intervals for the forecast, ex-post measures of forecast 
quality (absolute and percentage) 
- seasonal SARIMA models – estimation and forecasting, 
- univariate smoothing methods 
3. Modeling volatility 
- stylized facts in financial time series, leptokurtic series, “fat tails”, leverage effect, 
- homoscedasticity vs. heteroskedasticity, 
- conditional vs. unconditional variance, 
- ARCH(q) process and its features, testing for conditional heteroskedasticity, 
- estimation of ARCH models, 
- generalized ARCH models (GARCH), estimation methods, 
- GARCH extensions: IGARCH, GARCH-M, GARCH-t, asymmetric GARCH models: EGARCH, GJR-GARCH, TGARCH 
- multivariate volatility models: multivariate smoothing with EWMA, Diagonal-VEC model, BEKK model, CCC-GARCH model, 
Cholesky decomposition, DCC-GARCH model 
4. Multivariate time series models 
- long-term relationships in financial time series 
- cointegration – definition and testing, estimation of cointegrating vector, Johansen test, error correction mechanism models 
(ECM), 
- Granger causality testing, 
- vector autoregression models (VAR), 
- impulse response functions, 
- variance decomposition, 
- vector error correction mechanism models (VECM), 
5. Switching models 
- Markov switching models 
- Threshold autoregressive models 
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Students will be able to identify features of time series and select the best modeling method. They will know how to decompose 
time series into its components, identify, estimate and interpret models in univariate and multivariate time series framework  
(for macroeconomic and financial data), produce and evaluate forecasts and verify research hypotheses. In addition, students will 
know how to apply a wide range of models, including modeling non-stationary time series and long-run relationships between 
economic variables. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 

Equity and Fixed 
Income 

30   15     45 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_S01 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Main objective of the course is to discuss problems of equity/corporate value and fixed income securities from a practical 
perspective: construction, valuation and application in the field of financial markets. Course is comprised of two main building-
blocks (preceded by one introductory lecture): 
1) corporate valuation, 
2) overview of fixed income securities, its valuation and application. 
 
1. Revision of basic concepts: time value of money, incorporation of risk into the model. 
PART I Corporate Valuation 
2. Introduction to Company Valuation 
3. Discounted Cash Flows Method in detail 
4. Weighted Average Cost of Capital 
5. DCF in practice 
PART II Fixed Income Securities 
6. Overview of Fixed Income Securities and Bond Valuation: basic fixed income securities: bonds and their features, fixed income 
derivatives: futures, options, swaps, swaptions, bond valuation methods. 
7. Theory of Interest Rates: yield curve (possible shapes, theories of yield curve), kinds of interest rates: spot rates, forward 
rates, simple and compounded interest (incl. logarithmic rates), short rates 
8. Risk associated with investing in bonds and its measurement: kinds of risks (incl. interest rate risk, reinvestment risk, liquidity 
risk, credit risk), duration, convexity and other methods in quantifying interest rate risk. 
9. Forward Rate Agreements 
10. Interest Rate Swaps 
11. Modeling Option-like Fixed Income Securities: Binomial Trees, Black's Model 
12. Caplets, Floorlets/Caps, Floors 
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13. Swaptions 
14. Bonds with Embedded Derivatives 
 
Students with given credit for this course can demonstrate knowledge at intermediate level concerning company valuation and 
fixed income securities and have acquired practical skills related to the subject of pricing and application of securities in question. 
The course encompasses concepts that are required for (and in some cases goes beyond) CFA examination (related to the 
Fixed Income Analysis), nevertheless should not be treated as a preparatory course for CFA examination. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Derivatives Markets  30   15     45 4 K_W01, K_W02, K_W07, 
K_U01, K_U03, K_S01 

ekonomia i finanse, 
informatyka 

Treści programowe  

The course aims at profound understanding of the specifics of derivative markets. 
Vast scope of real derivative instruments traded on world exchanges will be described: starting with plain futures/forwards, through 
swaps, vanilla options, exotic instruments, ending with advanced financial derivatives like CDS. Both theoretical (pricing) and 
practical (trading, risk management) aspects are going to be addressed with reference to various asset classes: stocks, 
commodities, currencies. Derivatives markets will be analyzed also in the context of recent macroeconomic developments and 
growing role of speculation in pricing the assets. The lecture will be conducted mainly via multimedia slideshows. Upon starting the 
course students are expected to have micro- and macroeconomic background as well as intermediate skills in mathematics and 
probability/statistics. 
 
The lecture starts with an overview of main classes of tradable assets, such as stocks, indices, bonds, commodities (with 
subsectors), currency pairs and some alternative assets. These assets serve as underlying for derivative instruments. Leading 
stock and/or derivative exchanges will be introduced and described: NYSE, Euronext/Liffe, NYMEX, COMEX, CBOE, NYBOT, ICE 
and most liquid local exchanges. Highlighting their brief history and developments, consolidation processes. Detailed description 
of various types of derivatives: plain futures/forwards; vanilla options; swaps, exotic options. Vital practical issues will be tackled: 
pricing, real trade, commercial usage for risk management, arbitrage or speculation. In case of options practical aspects of Greek 
analysis will be presented. Discussing the volatility, nonlinearities and term structures. The contents of the lecture will be 
successively enriched with case studies and rooted in current market development context (monetary politics, boom-bust cycles, 
dominant role of speculation, etc.). Students will learn the empirics of derivatives markets, studying specific behaviors of respective 
underlying segments (e.g. agricultural commodities, emerging markets currencies. The course in general is intended to cast  
a multicolor light on derivatives world but with no in-depth analysis of formal regulations and juridical solutions. 
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Students will acquire profound knowledge about derivative instruments, including: specifics of futures, various classes of options, 
swaps and alternative derivatives. The course's main aim is to popularize the specifics of derivatives with their broad practical 
usage possibilities (hedging, diversification, speculation). Theoretical aspects as pricing are to be confronted with real market trade. 
On finishing the course students possess versatile knowledge encompassing theoretical and practical aspects of derivatives 
markets. They also gain up-to-date multi-aspect familiarity coupled with current macroeconomic background. Classes perform a 
complementary role of enhancing practical aspects. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 

Corporate Finance 30   15     45 4 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_S01 

ekonomia i finanse,       

Treści programowe  

Attendants to this course will get acquainted with theory and practice of financial management in a modern corporation. They will 
learn where a company can get financing and which financial instruments it should use. They will know instruments that are helpful 
in making key financial decisions on strategic and operational level. This course will be held as a lecture with classes. It is expected 
that students have intermediate knowledge in finance and accounting and some mathematical background. Credit will be given 
after three written exams - one from the lecture and two from classes.To fully participate in this lecture basic knowledge in finance 
is necessary. Mathematical analysis and some accounting intuitions will also be helpful. 
1. Goals and governance of the firm: basic principles of functioning of a listed company (board, management, shareowners,  limited 
liability) 
role of financial manager, incentive and agency problems, different conflicts of interest and ways of managing them 
2. Investment decisions: popular investment criteria (NPV, IRR, MIRR and other), their advantages, disadvantages 
NPV rule in different applications, practical problems in capital budgeting, risk in capital budgeting and methods of its evaluation 
3. Risk and cost of equity capital: choosing a risk model, risk-free rate, general risk premium, country risk premium, estimating 
betas, estimating lambdas. 
4. Overview of corporate financing. Equity and debt as a source of capital: equity issuance step by step procedure, underwriting, 
private placement, IPOs, capital dilution and privileged subscription, bonds issuance step by step, bank credit as an alternative 
source of long term financing 
5. Lessons of market efficiency: Efficient Market: theory and evidence, Six lessons for financial managers 
6. Dividend policy: types of dividends, reasons to pay dividends, taxation and dividends, optimal dividend model 
7. Optimal capital structure: traditional approach, Modigliani-Miller theorems, tradeoff theory, pecking order theory 
8. Calculating cost of capital of the firm: value of corporate debt, foreign capital cost and yield spread, WACC, financing and 
valuation - APV 



 

19 
 

9. Mergers: reasons to merge and types of mergers, cost and gains of a merger, mergers financing and tactics, corporate 
restructuring 
10. Working capital management: cash management, inventory management, managing liquidity of assets and liabilities, trade 
credit and discounts 
11. Leasing (optional): sensible and dubious reasons for leasing, financial and operating leases, when do financial leases pay 
 
After finishing this course students should: 
- know sources of capital and methods of its raising; 
- be able to calculate cost of capital; 
- be able to evaluate investment projects 
- understand conflicts of interest and agency problems in a listed company; 
- know in what circumstances a company should merge, pay dividend or repay its debt; 
- be acquainted with problems concerning working capital management. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Computational 
Finance 

   30     30 5 K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W06, K_W07 K_U01, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_S03 

ekonomia i finanse, 
informatyka 

Treści programowe  

The course focuses on practical aspects of using MS Excel and VBA in computational finance. Participants will learn how to write 
simple macros and user-defined functions that improve efficiency of calculations. 
 
1. Introduction to VBA in Excel: Advanced Excel functions and procedures, data tables, access to Data Analysis and Solver, 
matrix algebra, VBA editor in Excel, simple macros, using Excel functions and VBA functions in code, communications between 
macros and spreadsheets. Writing VBA user-defined functions, manipulating arrays, pros and cons of developing VBA functions. 
2. Equities models: Portfolio optimization: risk-return representation of portfolios, generating the efficient frontier, combining risk-
free and risky assets. Asset pricing: the single-index model, estimating beta coefficient, the CAPM model. 
3. Options on equities: Intro to options on equities: the Black-Scholes formula, hedge portfolios, risk-neutral valuation, simple 
one-step binomial tree, call-put parity, dividends. 
4. Monte Carlo simulations: Geometric Brownian Motion, simulation with antithetic variables. 
5. Value at Risk: Different methods of calculating VaR. 
6. Other: Distance-to-Default, GARCH(1,1) estimation, Vasicek model, volatility models. 
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After finishing this course student should: 
- know how to use selected advanced Excel functions; 
- be able to write simple macros, and user-defined functions; 
- be able to perform simple Monte Carlo simulations; 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin praktyczny, projekt 

Reproducible 
Research 

 30       30 3 
K_W01, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
KS_01, K_U06, K_U07 

ekonomia i finanse, 
informatyka 

Treści programowe  

The main objective of the course is to present the key concepts of the research reproducibility, its importance in scientific and 
commercial R&D processes, and to provide students with the basic practical knowledge of a few most popular in the industry 
modern reproducibility tools. 
 
1. Introduction:Importance of reproducibility in the R&D process, Consequences of lack of reproducibility, Best practices, 
reproducibility in academic research, how to reproduce an academic paper 
2. Reporting tools: introduction to RMarkdown and Bookdown, how to navigate through Jupyter notebooks, prototyping fast and 
powerful dashboards (R Shiny and Python Streamlit), best programming practices 
3. Networking & Security: introduction to linux shell, network security on the example of public/private key pairs, connecting to 
remote computers 
4. Version control systems: introduction to git, worst & best practices with git, practical remarks 
5. Remote repositories & Utility tools: introduction to github, basics of project workflow, project management tools, CI/CD your code 
6. Popular cloud environment: introduction to Amazon Web Services, cloud based or standalone service? 
7. Model training and serving in the cloud: MLFlow and similar solutions, how to automate the training process, how to deploy your 
model to the cloud, how to monitor your model’s performance 
8*. optionally: Working in scrum: boards, tasks, issues, automation, daily, weekly, retrospective 
 
Upon the completion of the course, student: 
1. understands the general concept of research reproducibility; knows the reproducibility tools classification; understands which 
tool can be used in a given context; 
2. has basic skills in computer tools allowing to achieve research reproducibility and replicability; has basic skills in modern best 
programming practices; has basic skills in the cloud development environment; is able to employ skills gained during the course 
while participating in modern scientific and commercial data science projects; 
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3. is aware of the importance of reproducibility in data science, as well as in science and development in general; is aware that 
reproducibility tools are evolving rapidly and that constant training in this area is required to keep skills up to date; is aware of the 
trends in modern data science and IT development; 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt 

Master Thesis 
Seminar 

  30      30 3 K_W01, K_W02, 
K_W04,K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_S01, K_S02, K_S03 

ekonomia i finanse, 
matematyka 
informatyka 

Treści programowe  
The main objective of this seminar is to assist students with their theses’ preparation. They are expected to prepare a research 
project with heavy empirical contents on macroeconomic or financial issues of their interest. Hence, the first part of the course is 
devoted to critical review of major economic and financial concepts that are eligible for empirical modelling exercises.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/projekt 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 285 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 990 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: trzeci 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów uczenia 
się dla programu studiów 

Dyscyplina / dyscypliny, 
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Quantitative 
Strategies. High 
Frequency Data 
 

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_S01, K_S03 

ekonomia i finanse, 
matematyka, 
informatyka 

Treści programowe  

The aim of this lecture is to give a theoretical background for high frequency data analysis, which is used to prepare, test and 
implement quantitative trading strategies. Students will acquire knowledge about characteristics of high frequency data and tools 
used to evaluate trading strategies. Successful strategies for different intraday investment horizons will be discussed. The role of 
practical sections is to build and verify own trading strategies on high-frequency data. Students will learn to prepare the data, 
aggregate it to desired frequency, backtest the strategy and verify the strategies from different perspectives (returns, risk, etc.). 
Topics discussed during the lecture will be illustrated with practical examples and exercises. R environment will be used - its 
previous knowledge is not required. 
 
Lectures: 
1. Organizational matters, introduction to R. 
2. Introduction to quantitative trading, evolution of high-frequency trading, types of high-frequency trading strategies. 
3. Characteristics of intra-day data, data sources, working with tick data, data adjustments. 
4. Review of the statistical and econometric foundations of the common types of high-frequency strategies: linear regressions. 
5. Review of the statistical and econometric foundations of the common types of high-frequency strategies: time series. 
6. Backtesting and evaluating performance of trading strategies. 
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7. Strategies of the highest frequency, with position-holding periods of one minute or less. 
8. Market microstructure models. 
9. "Event arbitrage" strategies. 
10. Statistical arbitrage strategies. 
11. Portfolio construction, multi strategy portfolios. 
12. Factor models and factor based trading strategies. 
13. Execution systems. 
 
Lab sections 
1. Introduction to R 
2. Dealing with time series data of different frequency, frequency conversion, data aggregation, plotting the series. 
3. Statistical and econometric analyses - correlation, regression, etc. 
4. Rolling analyses, storing partial results of analyses, loops and own functions. 
5. Backtesting of trading strategies, calculating evaluation statistics. 
6. Portfolio construction and evaluation. 
7. Students' presentations. 
 
Students will be able to analyze and aggregate high-frequency time series data. They will know how to prepare and backtest trading 
strategies, calculate appropriate evaluation statistics and select the best performing strategy. In addition, students will be able to 
indicate successful strategies for different data frequencies. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt, prezentacja 

Machine Learning in 
Finance II 

    30    30 3 K_W01, K_W02, K_W05, 
K_U01, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_S03  

ekonomia i finanse, 
matematyka, 
informatyka 

Treści programowe  

The course covers more advanced methods of machine learning: boosting models, neural networks, and Bayesian time series 
models. Both theoretical background and practical empirical applications in finance are discussed. Practical part covers problems 
of regression and classification problems, processing and forecasting of sequences, time-series analysis and deployment of 
methods in the cloud environment. 
 
The course consists of 3 parts: 1) boosting models 2) (deep) neural network models 3) Bayesian time series models. It is 
conducted in the form of interactive laboratories with the use of case studies which are carried out in parallel with the lecture part. 
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1. Boosting models 
- Adaptive Boosting – primary idea of boosting, weak learners, meta-estimator 
- Gradient Boosting – next generation idea of boosting, weak learners trained on residuals 
- top 3 leading Gradient Boosting Decision Tree models: eXtreme Gradient Boosting, Light Gradient Boosting Machine, 

CatBoost 
- elements of a practical case study: testing multiple gradient boosting machine learning models, comparing their 

performance against classical machine learning models, empirical experiencing the advantages and disadvantages of 
specific gradient boosting models, comparing the results of the models in the business context 

2. Neural network models 
- Multilayer Perceptrons - artificial neurons, topology of the neural networks, input layers, hidden layers, output layers, 

weights, bias, activation functions, backpropagation algorithm, methods of weights modification 
- Recurrent Neural Networks: sequence processing, idea of internal loop, recurrent connection, state variable, vanishing 

gradient problem, LSTM/GRU layers, carry dataflow, recurrent dropout, recurrent layers stacking, bidirectional recurrent 
networks 

- Attention mechanism in Neural Network: sequence to sequence, transformer 
- Convolutional Neural Networks: filters, receptive fields, activation maps, structure of CNN, convolutional layers, ReLu 

layers, pooling layers, dropout layers, stride, padding, transfer learning, methods of data augmentation 
- elements of a practical case study: testing multiple gradient boosting machine learning models, comparing their 

performance against classical machine learning models, empirical experiencing the advantages and disadvantages of 
specific gradient boosting models, comparing the results of the models in the business context 

 
3. Bayesian time series models 

- Facebook Prophet - point forecast, uncertainty intervals, seasonality modelling, trend modelling, saturating forecasts 
- Uber Orbit (as a framework) - Damped Local Trend model, Local Global Trend model, Kernel-based Time-varying 

Regression model 
 
4*. optionally: Ensembling methods - simple and weighted averaging, majority voting, weighted voting, stacking of bottom-layer 
models and top-layer model 
 
After completing the course, the students will have structured and reliable knowledge on boosting models, neural networks, and 
Bayesian time series models. They will be able to apply them for both regression and classification problems. They will know the 
theoretical foundations of these algorithms, as well as have programming skills allowing them to deploy the models in practice, also 
in the cloud framework. They will also know how to interpret results and explain how they work to other non-technical people. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt, prezentacja 

Risk Analysis and 
Modelling I 

 30       30 5 K_W01, K_W02, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_S01, K_S03 

ekonomia i finanse, 
informatyka 

Treści programowe  

The purpose of the seminar is the presentation of the modern financial risk evaluation. On this part of the course we consider: 
liquidity risk and interest rate risks. Especially we concentrate on: gap analysis, costs of liquidity, prediction of liquidity requirement; 
interest rate gap, duration, convexity, improvements of duration’s calculation, goals of management based on the duration analysis, 
simulations of interest rates behavior. The seminar takes place in a computer lab. The final exam consists of “true/false” questions 
with explanation. 
 
The seminar focuses on modern risk evaluation and management. We consider: liquidity risk, interest rate risk. Additionally the 
normative aspect of supervisory regulation in financial institutions is briefly mentioned. Especially we concentrate on: 
1. liquidity gap analysis, costs of liquidity (alternative costs of funds and risk neutral probability premium), forecast of liquidity with 
simple and advanced methods, like for example ARIMA, replicating portfolio approach, liquidity indicators. 
On computers we execute: liquidity forecast, estimation of core deposits in the bank, calculation of replicating portfolio, calculation 
and investigation of liquidity adjusted value at risk. 
2. measurement of interest rate risk: interest rate gap, duration, convexity (other advanced measures), interest rate modeling: spot 
rate curve estimation (Nelson-Siegel approach), introduction to modeling short rate evolution via stochastic models (e.g. Vasicek 
model), interest rate risk management: goals of management based on the duration analysis. 
On computers we execute: simulation of net income affected by interest rate changes, duration analysis with extensions (for 
example, scenario simulations), impact of normative regulations on the choice of interest risk evaluation in financial institutions, 
estimation of yield curve based on stochastic evolution of spot rates. 
 
Students have knowledge about types of financial risk, basic methods of measuring and managing the risk in financial institutions 
and enterprises.  Students can evaluate basic types of risk with simple models created in spreadsheets. He or she is able to 
recognize the impact of regulatory requirements on risk assessment. Students can apply different risk measures to the purposes 
of risk analysis, for example to calculate the gains or losses on the position or to increase the net income of the investment without 
rapid growth of risk.  
Students are aware of how risk management can reduce the regulatory capital requirements and ensure the compliance with risk 
standards. The student implements the credit requirements on time.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

C++ in Quantitative 
Finance I 

   30     30 4 K_W01, K_W06, K_W07, 
K_U01, K_U05, K_U06 

ekonomia i finanse, 
informatyka 

Treści programowe  

The course is designed as a gentle introduction to C++ and the world of object-oriented programming with special emphasis on 
the problem of derivatives valuation.  
 
1. Creating a Basic Program: Basic C++ Syntax. Compiling a C++ Program. Printing Text. Running a Compiled Program, 
Pausing Execution. Understanding White Space. Adding Comments to the Source Code. Using an IDE 
2. Simple Variables and Data Types: Declaring Variables. Assigning Values to Variables. Printing Variables. Formatting 
Numbers. Understanding Type Conversion. Introduction to Characters. Introduction to Strings. Introduction to Constants. 
3. Operators and Control Structures: Arithmetic Operators. If Conditionals. Using else and else if. The Ternary Operator. Logical 
and Comparison Operators. Increment and Decrement Operators. While Loop. For Loop 
4. Input, Output, and Files: Taking Character Input. Discarding Input. Taking Numeric Input. Taking String Input. Taking Multiple 
Inputs. Reading in a Whole Line. Validating Input. Creating File Output. Using File Input 
5. Defining Your Own Functions: Creating Simple Functions. Creating Functions that Take Arguments. Setting Default Argument 
Values. Creating Functions that Return a Value. Overloading Functions. Understanding Variable Scope 
6. Complex Data Types: Working with Arrays. Working with Pointers. Structures. Revisiting User-Defined Functions 
7. Introducing Objects: Creating a Simple Class. Adding Methods to a Class. Creating and Using Objects. Defining Constructors. 
Defining Destructors. The this Pointer 
8. Class Inheritance: Basic Inheritance. Inheriting Constructors and Destructors. Access Control. Overriding Methods. 
Overloading Methods. Making Friends 
9. Namespaces & Modularization: Working with Included Files. The C Preprocessor. Understanding Namespaces. Linkage and 
Scope 
10. Working with Templates 
 
After the course students will be able to write and compile their own basic C++ applications. They will be able to design and 
deploy simple Monte-Carlo simulations which can approximate the theoretical prices of both non-path dependent and path-
dependent options.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin praktyczny, projekt 
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Theory and practice 
of option pricing 

   30     30 6 K_W01, K_W07, K_U03, 
K_U04, K_U06, K_S01 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The main goal of the course is to deepen the knowledge of Black-Scholes-Merton option pricing theory in its formal, intuitive and 
purely practical dimension. During the course, students learn the exact assumptions of the model and its theoretical and practical 
limitations (transaction costs, the price discontinuity of the process, discrete adjustment of hedging positions), and reflect on pricing 
biases occurring when individual assumptions are not satisfied. Students will also learn how the market values options and what is 
required of a good valuation model. In this light, we will discuss possible improvements to the BSM theory, which should facilitate 
greater understanding of actual option prices quoted by the market. Theoretical considerations will be illustrated using practical 
examples and C++/VBA codes. 
 
The detailed content of the course is presented below. 
• Review of option pricing 
• Theory and practice of dynamic replication: implied and realized volatility 
• P&L of a delta-hedged portfolio 
• Practical limitations of replication: transaction costs and discrete time steps 
• Volatility smile – causes and consequences 
• Volatility smile and pricing vanilla and exotic options 
• Calibration and model risk 
• Pricing models accounting for volatility smile 
 
Upon completion of the course the student: 
- knows how to price call and put options within the Black-Scholes framework, and understands the main assumptions underlying 
the theory 
- knows basic conventions used in option markets, as well as knows and understands the concept of implied volatility 
- correctly identifies the main risk factors underlying investment in options 
- knows how to analyze theoretically and model quantitatively the results of the main option trading strategies, including dynamic 
hedging/replication 
- is familiar with the main numerical techniques used for pricing and analyzing options (Monte Carlo simulation, finite difference 
schemes) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt 
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Advanced 
Macroeconomics 

30        30 3 K_W02, K_W05, K_U05, 
K_S01 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

The aim of this 30-hours lecture is to present modern macroeconomic methods and models used both by researchers and analysts 
to understand and predict macroeconomic phenomena. Upon completion students will be able to use acquired tools to explain and 
interpret the workings of the macroeconomy at an advanced level. 
The course is composed of three parts. The first part is devoted to the microfoundations of modern macroeconomic models. The 
second part covers core growth facts and theories. The third part is devoted to analyzing and modeling business cycles phenomena 
 
Part I: Microfoundations 
1. Introduction to dynamic macroeconomics 
2. Consumption and labor supply choice 
3. Q-theory of investment 
Part II: Neoclassical Growth 
4. Growth facts. Solow model  
5. Ramsey-Cass-Koopmans model  
6. Optimal taxation [Wickens (2008) 
Part III: Business Cycles: 
7. Introduction to business cycles modeling 
8. Real business cycles model 
9. Extensions to RBC model 
10. Unemployment in RBC model 
11. Monetary models 
12. New Keynesian model 
13. Monetary policy design 
14. Financial frictions 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

Master Thesis 
Seminar 

  30      30 3 K_W01, K_W02, 
K_W04,K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_S01, K_S02, K_S03 

ekonomia i finanse, 
matematyka, 
informatyka 
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Treści programowe  
The main objective of this seminar is to assist students with their theses’ preparation. They are expected to prepare research 
projects with heavy empirical contents on macroeconomic or financial issues of their interest. The second part of the course is 
devoted to designing own empirical study, data collection and choosing the appropriate methodology. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny/projekt 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 990 

Rok studiów: drugi  

Semestr: czwarty 

 

Nazwa przedmiotu 
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Risk Analysis and 
Modelling II 

 30       30 4 K_W01, K_W02, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_S01, K_S03 

ekonomia i finanse, 
informatyka 

Treści programowe  
The purpose of the seminar is the presentation of the modern financial risk evaluation. On this part of the course we calculate: 
value at risk calculation, currency limits, portfolio analysis in currency basket modification, capital requirement for the currency and 
credit risk; different forms of credit scoring and credit rating, credit default models, models of credit risk based on options pricing, 
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migrations matrices and its further augmentation. The seminar takes place in a computer lab. The final exam consists of “true/false” 
questions with explanation. 
 
The seminar focuses on modern risk evaluation and management. We consider: value at risk, currency risk, and credit risk. 
Additionally the normative aspect of supervisory regulation in financial institutions is briefly mentioned. Especially we concentrate 
on calculation of: 
1. value at risk, expected shortfalls, portfolio analysis in currency basket modification. On computers we execute: calculation of 
value at risk with three basic methods, reduction of currencies in basket portfolio, modelling correlations and volatilities in Monte 
Carlo simulation, Cholesky decomposition, introduction to use of copulas, calculation of VaR with GARCH models. 
2. different forms of credit scoring (Altman’s model, logit model, methods of classification, neural network, genetic algorithms). The 
most important models quantifying contemporary risk exposure, such as: credit default models (both in default mode - DM, and in 
marking to market mode - MTM), models of credit risk based on options pricing (e.g. KMV Model), credit migration's matrices (Credit 
metrics, Credit Portfolio) and its further augmentations. On computers we execute: scoring rating of retail customers sample, 
migration matrix calculation, estimation of the default probability in KMV model and distance to default, Credit Risk Plus mass-of-
probability-change over time. 
 
Students have knowledge about types of financial risk, basic methods of measuring and managing the risk in financial institutions 
and enterprises. Students can evaluate basic types of risk with simple models created in spreadsheets. Students are able to 
recognize the impact of regulatory requirements on risk assessment. Students can apply different risk measures to the purposes 
of risk analysis, for example to calculate the value at risk or to increase the net income of the investment without rapid growth of 
risk. Students are aware of how risk management can reduce the regulatory capital requirements and ensure the compliance with 
risk standards. The student implements the credit requirements on time. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny 

C++ in Quantitative 
Finance II 

 30       30 4 K_W01, K_W06, K_W07, 
K_U01, K_U05, K_U06 

ekonomia i finanse, 
informatyka 

Treści programowe  

The course is a continuation of its 1st part. It provides more advanced elements of object-oriented programming. Practical 
examples of using Monte-Carlo simulations in  valuations of exotic derivatives are presented. Also students will learn how to 
integrate C++ with MS Excel and R language.  
 
1. Advanced OPP: Static Attributes and Methods. Virtual Methods. Abstract Methods. Operator Overloading. The << Operator. 
Multiple Inheritance. Virtual Inheritance  
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2. Inheritance: Class inheritance: basic inheritance, inheriting constructors and destructors, access control, overriding and 
overloading methods. Virtual functions. Passing of arguments. Using overloading operators. Private and public data. Defining 
constructors and destructors. 
3. Error Handling and Debugging: Debugging Techniques. Returning Error Codes. Using assert(). Catching Exceptions 
4. Dynamic Memory Management: Static and Dynamic Memory. Allocating Objects. Allocating Arrays of Dynamic Size. Returning 
Memory from a Function or Method. The Copy Constructor and the Assignment Operator. Static Object Type Casts. Performing 
Dynamic Object Type Casts. Avoiding Memory Leaks 
5. More advanced methods of OPP: Virtual constructors and the bridge pattern. Separating interface and implementation. More 
complicated design patterns. Use of templates. Advanced OOP: static/virtual/abstract methods, multiple and virtual inheritance. 
6. Random number class: Developing random number class with reusable interface and adequate random number generator. 
Implementation of antithetic sampling. 
7. Pricing of exotic derivatives: Monte-Carlo for path dependent exotic derivatives. Template pattern. Pricing of Asian options. 
8. Interfacing C++ and Excel: The object model in Excel. Accessing Excel objects from C++. Getting data into C++ from Excel. 
Display vector and matrix data in Excel. 
9. Integration of C++ with R: Rcpp package, Inline package, core data types, plotting from C++ via R 
 
After the course students will be able to create more advanced C++ applications, using the idea of object inheritance.  They will be 
also able to integrate their efficient C++ option pricers with MS Excel and R language environment. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin praktyczny, projekt 

Empirics of Financial 
Markets 

 30       30 4 K_W01, K_W02, K_W05, 
K_W07, K_U03, K_05, 
K_S01 

ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Students should get a basic knowledge and practical skills of formal econometric analysis of major financial markets (equity, fx, 
fixed income). The course presents basic theoretical framework and samples of empirical work modelling prices and/or returns 
from major financial instruments. Both active attendance and positive assessment of individual students' assignments are 
required to pass the course. 
 
1.Introduction - basic concepts in quantitative finance 
2. Efficiency of financial markets: the concept and its empirical testing 
3. Are returns forecastable? Random walk as a model and its empirical verification. 
4. Model definition of normal and excessive returns: CAPM and its extensions, APT. Empirical examples. 
5. Volatility modelling: ARCH and GARCH models 
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6. Term structure of the interest rates (yield curve) 
7. FX market: exchange rate theories and their tests. 
8. Students' presentation of their assignments. 
 
Students are able to model and to forecast prices and returns of basic financial assets (equity, debt instruments, fx) in a 
comprehensive manner, including designing the research, building and estimating the proper model, interpreting its results and 
reporting the outcome of the whole exercise. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt i prezentacja 

Automatic 
Transactional 
Systems 

   30     30 4 K_W01, K_W06, K_W07, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U06, K_S03 

ekonomia i finanse, 
informatyka 

Treści programowe  

The general aim of this course is to familiarize students with development of trading strategies using Python language. Students 
are expected to become familiar with the mechanics of quantitative trading in the financial markets, characteristics of financial 
data and measures of trading strategies evaluation. The specific aim of this course is to give a practical background for the 
process of preparing advanced quantitative trading strategies. 
 
Course content: 
1. Short introduction to Python and its syntax. Preparation of the PyCharm environment/ Installation of Anaconda Python 
distribution. 
2. Advanced topics in Python: Object Oriented Programming (OOP) in Python, files operation, regular expressions, lambda 
function, time series visualization with matplotlib, use of automatic http requests. 
3. Linear algebra with NumPy, Data handling and wrangling with Pandas 
4. Solving mathematical problems in Python (root-finding algorithm, factorial calculation). Use of recursive functions. 
5. Python for finance. The role of normal distribution (and its alternatives) in financial markets (normality tests on examples). 
Empirical properties of asset returns (stylized facts). 
6. Option pricing models. 
7. Back testing Minimum Variance portfolios, Maximum Sharpe Portfolio. Measures of trading strategy performance. 
8. Trading systems based on Technical Analysis methods. 
9. Strategies based on Machine Learning techniques.  
10. Statistical Arbitrage strategies. Pair Trading. 
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Knowledge: Students know how to use Python and its packages to prepare and analyze data to solve financial problems and build 
their own investment strategies. Skills: Students are able to prepare a Python programming environment and install required 
packages. Students are able to implement in Python their own investment strategies. Social Competence: Participant understands 
that the expert use of Python requires continuous practice and improvement of his own skills. This course gives him the skills to 
seek knowledge, and update it to constantly changing Python libraries. 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, projekt, aktywność 

Master Thesis 
Seminar 

  30      30 11      K_W01, K_W02, 
K_W04,K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_S01, K_S02, K_S03 

ekonomia i finanse, 
matematyka, 
informatyka 

Treści programowe  
The main objective of this seminar is to assist students with their theses’ preparation. They are expected to prepare research 
projects with heavy empirical contents on macroeconomic or financial issues of their interest. The second part of the course is 
devoted to designing own empirical study, data collection and choosing the appropriate methodology. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej 

 

 

 

Elective course 
(OGUN) 

30        30 3 K_U03, K_U05  

Treści programowe  

An elective course chosen from a range of university courses aimed at extending knowledge in other fields of science - ECTS 

points need to be gained from the courses in humanities 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodnie z sylabusem wybranego przedmiotu 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 990 
 
 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 

ECTS w łącznej liczbie punktów  
ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych Ekonomia i finanse 60     % 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Matematyka 12     % 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych Informatyka 23     % 

”. 
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Załącznik nr 71 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 131 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
PROGRAM STUDIÓW 

stosunki międzynarodowe 

nazwa kierunku studiów 
stosunki międzynarodowe 

 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

International Relations 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia 
studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów 
profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

65 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 
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  Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauk społecznych nauki o polityce  

i administracji 

75% nauki o polityce i administracji 

nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie 25%  

Razem: - 100% - 

 

    Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 

drugiego stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 specyfikę nauki o  stosunkach międzynarodowych jako część dyscypliny nauk 

o polityce i administracji oraz miejsce nauki o polityce i administracji  

w dziedzinie  nauk społecznych 

 P7S_WG Zakres i głębia - kompletność 

perspektywy poznawczej i zależności 

K_W02 powiązanie pomiędzy nauką o stosunkach międzynarodowych a naukami  

o bezpieczeństwie oraz specyfikę nauk o bezpieczeństwie  

P7S_WG Zakres i głębia - kompletność 

perspektywy poznawczej i zależności 

K_W03 terminologię, metody, teorię, specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz 

główne tendencje rozwojowe stosunków międzynarodowych, zwłaszcza  

P7S_WG Zakres i głębia - kompletność 

perspektywy poznawczej i zależności 
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w wymiarze relacji politycznych, gospodarczych oraz problemów rozwoju 

K_W04 terminologię, metody, teorię, specyfikę przedmiotową i metodologiczną 

bezpieczeństwa międzynarodowego 

P7S_WG Zakres i głębia - kompletność 

perspektywy poznawczej i zależności 

K_W05 w pogłębionym zakresie dylematy współczesnej cywilizacji wpływające na 

rozwój stosunków międzynarodowych i współpracę międzynarodową, w tym 

ma wiedzę o przyczynach, mechanizmach, dynamice i skutkach procesu 

globalizacji, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i bezpieczeństwa oraz 

procesach działania i zmian struktur i instytucji o charakterze politycznym, 

militarnym, ekonomicznym i społecznym w wymiarze międzynarodowym, ma 

wiedzę na temat teorii i praktyki podejmowania decyzji politycznych  

i gospodarczych w strukturach na poziomie państwa narodowego i w skali 

międzynarodowej 

P7S_WK Kontekst- uwarunkowania, 

skutki 

K_W06 kluczowe zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego 

 

P7S_WK Kontekst-uwarunkowania, 

skutki 

K_W07 ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej 

w zakresie kierunku studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej  

i prawa autorskiego 

P7S_WK Kontekst-uwarunkowania, 

skutki 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu stosunków 

międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin do pogłębionej analizy 

genezy, przebiegu i konsekwencji konkretnych procesów oraz zjawisk 

politycznych, ekonomicznych, kulturowych, wojskowych i prawnych  

w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym, zwłaszcza w sferze zagadnień 

związanych z bezpieczeństwem i rozwojem państw; potrafi formułować 

uzasadnione naukowo opinie na ich temat  

 P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy- 

rozwiązywane problemy i wykonywane 

zadania 
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K_U02 

formułować i rozwiązywać problemy badawcze przy wykorzystaniu wiedzy 

zdobytej podczas studiów; używać do tego odpowiednio dobranych metod, 

technik i narzędzi, w tym technik informacyjno-komunikacyjnych, formułować  

i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu 

kierunku studiów 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy-

rozwiązywane problemy i wykonywane 

zadania 

K_U03  w pogłębionym zakresie komunikować się i prowadzić debatę na tematy 

dotyczące współczesnych stosunków międzynarodowych, w tym w języku 

obcym na poziomie B2+ ESOKJ 

 P7S_UK Komunikowanie się  

- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy w środowisku 

naukowym i posługiwanie się językiem 

obcym 

K_U04 kierować pracą zespołu  powołanego dla rozwiązania wybranego problemu 

badawczego lub podejmować wiodącą rolę w zespole lub współdziałać  

z innymi osobami w ramach takiego zespołu  

P7S_UO Organizacja pracy- planowanie 

i praca zespołowa 

K_U05 samodzielnie planować, realizować własne uczenie się przez całe życie  

i ukierunkowywać innych w tym zakresie  (przygotowanie) do kontynuacji 

edukacji na studiach trzeciego stopnia. 

P7S_UU Uczenie się - planowanie 

własnego rozwoju i rozwoju innych 

osób 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, potrafi krytycznie 

ocenić swoje działania badawcze 

P7S_KK Oceny - krytyczne podejście 

K_K02 rozumienia i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych oraz w zasięgania opinii ekspertów, w sytuacji trudności  

z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P7S_KK Oceny - krytyczne podejście 

K_K03 inicjowania działań na rzecz propagowania wiedzy o stosunkach 

międzynarodowych i bezpieczeństwie międzynarodowym w społeczeństwie 

P7S_KO Odpowiedzialność  

-wypełnianie zobowiązań społecznych  

i działanie na rzecz interesu publicznego 
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K_K04 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów etycznych 

związanych z wykonywaniem zawodów z obszaru stosunków 

międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego 

P7S_KR Odpowiedzialność  

-wypełnianie zobowiązań społecznych  

i działanie na rzecz interesu publicznego 

K_K05 

 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO Odpowiedzialność  

-wypełnianie zobowiązań społecznych  

i działanie na rzecz interesu publicznego 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).   



6 
 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 

 

 

Nazwa specjalności: bezpieczeństwo i studia strategiczne 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 w pogłębionym stopniu problematykę i terminologię bezpieczeństwa 
międzynarodowego i strategii bezpieczeństwa oraz dotyczące ich metody i teorie 
wyjaśniające złożone zależności problematyki bezpieczeństwa i strategii 
bezpieczeństwa,;  

KW_02, K_W04 

S1_W02 problematykę podmiotów bezpieczeństwa, szczególnie uwarunkowania ich 
powoływania i funkcjonowania 

K_W01; KW02 

S1_W03 główne tendencje rozwojowe nauk o bezpieczeństwie  K_W04 

S1_W04 podstawowe elementy strategii bezpieczeństwa międzynarodowego K_W03, KW_05 

S1_W05 procesy działania i zmian struktur oraz instytucji międzynarodowych, zwłaszcza w 

sferze działania strategicznego ukierunkowanego na zapewnienie szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa państwa 

K_W01; K_W02 

S1_W06 normy regulujące kwestie konfliktów zbrojnych K_W03; K_W05 

S1_W07 sposób, w który zagadnienia bezpieczeństwa kształtują się w wybranych regionach  

i subregionach świata, w tym w szczególności dotyczące międzynarodowych 

ugrupowań regionalnych; politykę zagraniczną wybranych państw, ze szczególnym 

K_W03, K_W04; K_W06 
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uwzględnieniem charakterystycznych dla nich zagadnień w sferze bezpieczeństwa 

S1_W08 metody analizy i interpretacji dokumentów w zakresie bezpieczeństwa 

międzynarodowego i strategii bezpieczeństwa państw 

K_W03 

S1_W09 dylematy współczesnej cywilizacji mające wpływ na problematykę bezpieczeństwa,  
w tym na powstawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz na tworzenie mechanizmów 
reagowania na te zagrożenia i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa  

K_W06 

S1_W10 prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej w zakresie bezpieczeństwa 
i strategii bezpieczeństwa  

K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 wykorzystywać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu nauk o bezpieczeństwie 
do formułowania i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa;  

K_U01 

S1_U02 formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami bezpieczeństwa  K_U02 

S1_U03 rozwiązywać problemy z zakresu bezpieczeństwa poprzez dobór właściwych źródeł  
i informacji, krytyczną analizę, syntezę i interpretację tych informacji; 

K_U01 

S1_U04 dobierać i stosować teorie, metody i narzędzia właściwe dla nauk o polityce  
i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie  w procesie rozwiązywania problemów 
badawczych 

K_U01 

S1_U05 komunikować się i prowadzić debatę na tematy związane z bezpieczeństwem, w tym 
języku obcym na poziomie B2+, posługując się specjalistyczną terminologią   

K_U03 

S1_U06 kierować pracą w ramach zespołu powołanego dla badania i poszukiwania rozwiązań 
problemów bezpieczeństwa, współpracować z innymi osobami w ramach takiego 
zespołu 

K_U04 

S1_U07 samodzielnie planować i realizować cele edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa,  K_U05 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat bezpieczeństwa oraz krytycznej oceny 
odbieranych treści, w tym krytycznej analizy strategii państw i instytucji 
międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa  

K_K01 

S1_K02 poszukiwania i zasięgania opinii ekspertów z zakresu bezpieczeństwa w sytuacji 
trudności z samodzielnym rozwiązaniem tych problemów  
 

K_K01 

S1_K03 uznawania znaczenia i wagi wiedzy na temat bezpieczeństwa w rozwiązywaniu 
problemów z zakresu bezpieczeństwa  

K_K02 

S1_K04 inicjowania działań na rzecz realizacji interesu publicznego w projektowaniu strategii 
bezpieczeństwa oraz rozwiązywaniu problemów z zakresu bezpieczeństwa  

K_K03 

S1_K05 odpowiedzialnego wykonywania obowiązków zawodowych w pracy powiązanej  
z problematyką bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań  
i potrzeb społecznych w tym rozwijania własnego dorobku zawodowego, 
podtrzymywania etosu zawodowego, przestrzegania etyki zawodowej  

K_K04 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Nazwa specjalności: dyplomacja współczesna 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 w pogłębionym stopniu problematykę, terminologię i podmioty dyplomacji, stosunków 
konsularnych oraz praktyki dyplomatycznej i konsularnej, a także dotyczące ich metody 
i teorie wyjaśniające problematykę dyplomacji 

K_W01 

S2_W02 główne tendencje rozwojowe dyplomacji współczesnej i stosunków konsularnych  K_W03 

S2_W03 prawno-instytucjonalne uwarunkowania współczesnego obrotu dyplomatycznego  
i konsularnego 

K_W03 

S2_W04 historię rozwoju obrotu dyplomatycznego i konsularnego  K_W03 

S2_W05 sposoby działania podmiotów w obrocie dyplomatycznym oraz ich znaczenie w tym 
obrocie 

K_W03 

S2_W06 oddziaływania dyplomatyczne organizacji międzynarodowych na państwa  K_W03 

S2_W07 dylematy współczesnej cywilizacji mające wpływ na problematykę współczesnego 
obrotu dyplomatycznego i konsularnego, w tym na powstawanie wyzwań dla prawa 
dyplomatycznego oraz praktyki dyplomatycznej i konsularnej 

K_W05 

S2_W08 prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej w zakresie dyplomacji  
i stosunków konsularnych  

K_W07 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 wykorzystywać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu dyplomacji, praktyki 
dyplomatycznej oraz konsularnej  do formułowania i rozwiązywania zagadnień 
obecnych w stosunkach dyplomatycznych i konsularnych  

K_U01 
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S2_U02 rozwiązywać problemy z zakresu stosunków dyplomatycznych i konsularnych poprzez 
dobór właściwych źródeł i informacji, krytyczną analizę, syntezę i interpretację tych 
informacji 

K_U01 

S2_U03 dobierać i stosować teorie, metody i narzędzia właściwe dla nauk o polityce  
i administracji w procesie rozwiązywania problemów badawczych 
 

K_U01 

S2_U04 formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wynikającymi  
z obrotu dyplomatycznego i konsularnego 

K_U02 

S2_U05 komunikować się i prowadzić debatę na tematy związane z obrotem dyplomatycznym 
i konsularnym, w tym języku obcym na poziomie B2+, posługując się specjalistyczną 
terminologią   

K_U03 

S2_U06 kierować pracą w ramach zespołów powołanych do badania i poszukiwania rozwiązań 
problemów obrotu dyplomatycznego i konsularnego, współpracować z innymi osobami 
w ramach takiego zespołu 

K_U04 

S2_U07 samodzielnie planować i realizować cele edukacyjne w zakresie studiów nad 
dyplomacją współczesną  

K_U05 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat obrotu dyplomatycznego i konsularnego 
oraz krytycznej oceny odbieranych treści  

K_K01 

S2_K02 uznawania znaczenia i wagi wiedzy na temat dyplomacji współczesnej  
w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych; poszukiwania i zasięgania opinii 
ekspertów  w sytuacji trudności z samodzielnym rozwiązaniem tych problemów  

K_K02 

S2_K03 inicjowania działań na rzecz realizacji interesu publicznego w działalności 
dyplomatycznej i konsularnej  

K_K03 

S2_K04 odpowiedzialnego wykonywania obowiązków zawodowych w pracy powiązanej  
z problematyką obrotu dyplomatycznego i konsularnego, z uwzględnieniem 
zmieniających się uwarunkowań i potrzeb społecznych w tym rozwijania własnego 
dorobku zawodowego, podtrzymywania etosu zawodowego, przestrzegania etyki 
zawodowej  

K_K04 
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OBJAŚNIENIA  

Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

1. litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

2. znak _ (podkreślnik),  

3. jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

4. numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 

 

 

Nazwa specjalności: międzynarodowa polityka handlowa 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 w pogłębionym stopniu problematykę, terminologię i podmioty międzynarodowej polityki handlowej, a 
także dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające problematykę międzynarodowej polityki handlowej 

K_W01 

S3_W02 główne tendencje rozwojowe międzynarodowej polityki handlowej K_W03 

S3_W03 prawno-instytucjonalna architekturę międzynarodowej polityki handlowej K_W03 

S3_W04 oddziaływania państw, organizacji międzynarodowych i podmiotów niepaństwowych na 
międzynarodową politykę handlową 

K_W03 

S3_W05 znaczenie regionów gospodarczych świata w międzynarodowej polityce handlowej K_W05 

S3_W06 dylematy współczesnej cywilizacji mające wpływ na problematykę międzynarodowej polityki 
handlowej, w tym na powstawanie wyzwań dla podmiotów i regulacji międzynarodowej polityki 
handlowej  

K_W05 

S3_W07 prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej w zakresie międzynarodowej polityki 
handlowej  

K_W07 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 wykorzystywać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu międzynarodowej polityki handlowej do 
formułowania i rozwiązywania zagadnień obecnych w stosunkach międzynarodowych 

K_U01 

S3_U02 rozwiązywać problemy z zakresu międzynarodowej polityki handlowej poprzez dobór właściwych 
źródeł i informacji, krytyczną analizę, syntezę i interpretację tych informacji 

K_U01 

S3_U03 dobierać i stosować teorie, metody i narzędzia właściwe dla nauk o polityce  
i administracji w procesie rozwiązywania problemów badawczych 

K_U01 

S3_U04 formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wynikającymi  
z międzynarodowej polityki handlowej 

K_U02 

S3_U05 komunikować się i prowadzić debatę na tematy związane z międzynarodową polityką handlową, w 
tym języku obcym na poziomie B2+, posługując się specjalistyczną terminologią   

K_U03 

S3_U06 kierować pracą w ramach zespołów powołanych do badania i poszukiwania rozwiązań problemów 
międzynarodowej polityki handlowej, współpracować z innymi osobami  
w ramach takiego zespołu 

K_U04 

S3_U07 samodzielnie planować i realizować cele edukacyjne w zakresie studiów nad międzynarodową 
polityką handlową 

K_U05 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat obrotu międzynarodowej polityki handlowej oraz 
krytycznej oceny odbieranych treści  

K_K01 

S3_K02 uznawania znaczenia i wagi wiedzy na temat międzynarodowej polityki handlowej w rozwiązywaniu 
problemów z nią związanych; poszukiwania i zasięgania opinii ekspertów  w sytuacji trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem tych problemów  

K_K02 

S3_K03 inicjowania działań na rzecz realizacji interesu publicznego w realizacji celów międzynarodowej 
polityki handlowej 

K_K03 

S3_K04 odpowiedzialnego wykonywania obowiązków zawodowych w pracy w instytucjach międzynarodowych 
oraz administracji publicznej w zakresie międzynarodowej polityki handlowej, z uwzględnieniem 
zmieniających się uwarunkowań i potrzeb społecznych w tym rozwijania własnego dorobku 
zawodowego, podtrzymywania etosu zawodowego, przestrzegania etyki zawodowej  

K_K04 
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OBJAŚNIENIA  

Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

1.litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

2.znak _ (podkreślnik),  

3.jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

4.numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 

 

 

 

Nazwa specjalności: specjalność studia regionalne i globalne 

Symbol efektów 
uczenia się 

zdefiniowanych  
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 w pogłębionym stopniu problematykę, terminologię studiów regionalnych i globalnych  K_W01 

S4_W02 główne tendencje rozwojowe w problematyce studiów regionalnych i globalnych K_W03 

S4_W03 gospodarcze, społeczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju regionów Azji, Ameryk, 
Afryki i Bliskiego Wschodu 

K_W03 

S4_W04 miejsce, pozycję i role Azji, Ameryk, Afryki i Bliskiego Wschodu w stosunkach 
międzynarodowych, 

K_W03, K_W05 

S4_W05 metody i teorie wyjaśniające problematykę studiów regionalnych i globalnych  K_W03 

S4_W06 instytucje międzynarodowe działające w regionach Azji, Ameryk, Afryki i Bliskiego 
Wschodu w stopniu pogłębionym 

K_W03 

S4_W07 prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej w zakresie studiów 
regionalnych i globalnych oraz działalności zawodowej powiązanej z problematyką 
regionów Azji, Ameryk, Afryki i Bliskiego Wschodu  

K_W07 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 wykorzystywać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu studiów regionalnych  
i globalnych do formułowania i rozwiązywania zagadnień obecnych w stosunkach 
międzynarodowych 

K_U01 

S4_U02 formułować i testować hipotezy związane ze studiami regionalnymi i globalnymi  K_U02 

S4_U03 rozwiązywać problemy z zakresu studiów regionalnych i globalnych poprzez dobór 
właściwych źródeł i informacji, krytyczną analizę, syntezę i interpretację tych informacji  

K_U01 

S4_U04 dobierać i stosować teorie, metody i narzędzia właściwe dla nauk o polityce  
i administracji  w procesie rozwiązywania problemów badawczych 

K_U01 

S4_U05 komunikować się i prowadzić debatę na tematy związane ze studiami regionalnymi  
i globalnymi, w tym języku obcym na poziomie B2+, posługując się specjalistyczną 
terminologią   

K_U03 

S4_U06 kierować pracą w ramach zespołów powołanych do badania i poszukiwania rozwiązań 
problemów regionów Azji, Ameryk, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz współpracować z 
innymi osobami w ramach takich zespołów 

K_U04 

S4_U07 samodzielnie planować i realizować cele edukacyjne w zakresie studiów regionalnych 
i globalnych 

K_U05 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat studiów regionalnych i globalnych oraz 
krytycznej oceny odbieranych treści  

K_K01 

S4_K02 uznawania znaczenia i wagi wiedzy na temat studiów regionalnych i globalnych  
w rozwiązywaniu problemów z nią związanych; poszukiwania i zasięgania opinii 
ekspertów  w sytuacji trudności z samodzielnym rozwiązaniem tych problemów  

K_K02 

S4_K03 inicjowania działań na rzecz realizacji interesu publicznego w projektowaniu strategii 
rozwoju i pomocy rozwojowej w odniesieniu do regionów Azji, Ameryk, Afryki i Bliskiego 
Wschodu  
i 

K_K03 

S4_K04 odpowiedzialnego wykonywania obowiązków zawodowych w pracy  w instytucjach 
międzynarodowych oraz administracji publicznej w zakresie studiów regionalnych  

K_K04 



15 
 

i globalnych w tym problematyki regionów Azji, Ameryk, Afryki i Bliskiego Wschodu,  
z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań i potrzeb społecznych miejsca 
wykonywania zawodu oraz regionów Azji, Ameryk, Afryki i Bliskiego Wschodu w tym 
rozwijania własnego dorobku zawodowego, podtrzymywania etosu zawodowego, 
przestrzegania etyki zawodowej  

 
OBJAŚNIENIA  

Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

1.litera S – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

2.znak _ (podkreślnik),  

3.jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

4.numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy  

 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Symbol efektów 
uczenia się  

dla programu 
studiów 

Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Bezpieczeństwo 
międzynarodowe 

 30       30 3 K_W02, K_W04, 
K_W06, K_U01, 
K_U02, KU03, 
K_U04, K_K01  

nauki o bezpieczeństwie 

Treści programowe  
dla przedmiotu  

Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych i rozwój security studies. Ewolucja pojęcia i odchodzenia od tradycyjnego 
rozumienia bezpieczeństwa. Istota zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego. Koncepcje równowagi sił i równowagi strachu; teorie 
cyklu hegemonicznego. Paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego po zimnej wojnie, kształtowanie porządku międzynarodowego 
i układu sił. Polaryzacja środowiska bezpieczeństwa. Krytyczne studia nad bezpieczeństwem – sekurytyzacja. Prawno-instytucjonalne 
ramy zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego. ONZ i regionalne instytucje bezpieczeństwa – charakterystyka. Zasady użycia 
siły  
w stosunkach międzynarodowych. Wydatki wojskowe, produkcja i handel bronią, potencjał nuklearny. Trendy w konfliktach zbrojnych 
po zimnej wojnie. Bezpieczeństwo energetyczne- charakter zagrożeń. Bezpieczeństwo ekologiczne. Bezpieczeństwo żywnościowe. 
Koncepcja human security i odpowiedzialności za ochronę. Bezpieczeństwo społeczne. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

egzamin pisemny / egzamin ustny / projekt 
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Metodologia nauki o 
stosunkach 
międzynarodowych 
 
  
 
 

 30       30 4 K_W01, 
K_W03,K_W05, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02  
K_W07 

nauki o polityce  
i administracji 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Metody jakościowe i ilościowe w badaniu SM. Zasady konstrukcji pracy akademickiej (tzw. research design). Charakterystyka pracy 
akademickiej. Dobór literatury. Koncepcja pracy akademickiej. Rola teorii w pracy naukowej. Główne teorie stosunków 
międzynarodowych  
i ich implementacja w badaniach naukowych. Pytania badawcze i hipotezy naukowe. Powiązanie empirii z teorią. Jakościowe i ilościowe 
metody badawcze. Zasady poprawnego przygotowania dysertacji i opracowania bibliografii. 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

Test / projekt / ocena ciągła aktywności na zajęciach 

Studia regionalne  
i globalne 

 30       30 2 K_W01, 
K_W03,K_W05, 
K_U01, K_U03, 
K_U04, K_K01, 
K_K03 

nauki o polityce  
i administracji 
 

Treści programowe  
dla przedmiotu  

Pojęcia regionu, regionalizacja i regionalizmu w teorii stosunków międzynarodowych. Charakterystyka pierwszej fali regionalizmu oraz 
omówienie głównych form współpracy ekonomicznej państw rozwijających się. Przesłanki i przejawy nowego regionalizmu; rozwój 
regionalizmu morskiego i jego znaczenie. Pojęcie globalizacji w teorii stosunków międzynarodowych. Globalizacja sfery ekonomicznej; 
Rynki wschodzące a procesy globalizacji; typologia problemów globalnych. Omówienie głównych nurtów globalizmu. Założenia 
ekonomii politycznej stosunków międzynarodowych i geoekonomii. Założenia podejścia postkolonialnego oraz teorii krytycznej. Pojęcie 
demokracji nieliberalnej i jego znaczenie w państwach pozaeuropejskich. Przejawy regionalizmu w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce. 
Państwa rozwijające się wobec procesów globalizacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test / projekt  
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Międzynarodowa 
ekonomia 
polityczna 

 20       20 2 K_W01, 
K_W03,K_W05, 
K_U01, K_U03, 
K_U04, K_K01, 
K_K05 

nauki o polityce  
i administracji 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Analiza związków pomiędzy sferą polityki i gospodarki w ujęciu międzynarodowym. Geneza Międzynarodowej Ekonomii Politycznej  
(International Political Economy, IPE) jako obszaru badawczego. Wybrane ujęcia teoretyczne IPE, tj. liberalizm gospodarczy, 
nacjonalizm ekonomiczny, teorie zależności. Ewolucji powojennego międzynarodowego ładu gospodarczego. Analiza wybranych 
zagadnień z obszaru IPE. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test / projekt / ocena ciągła aktywności na zajęciach 

Prognozowanie  
i symulacje 
międzynarodowe 

 20       20 2 K_W01, K_W05, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02, 
K_K05 

nauki o polityce  
i administracji 
 

Treści programowe  
dla przedmiotu  

Podstawowe zasady wnioskowania statystycznego. Metody prognozowania, ich mocne strony i ograniczenia. Analiza profesjonalnych 
prognoz międzynarodowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych  
do przedmiotu 

ocena ciągła aktywności na zajęciach, projekt i/lub test    

Ekonomia rozwoju 20        20 2 K_W03,K_W05, 
K_U01, K_U03, 
K_U04, K_K02, 
K_K03, K_K05 

nauki o polityce  
i administracji 
 

Treści programowe  
dla przedmiotu  

Główne koncepcje przyspieszania rozwoju gospodarczego i ograniczania rozmiarów ubóstwa w krajach rozwijających się oraz analiza 
praktycznych doświadczeń krajów rozwijających się w tym zakresie. Dualizm rozwojowy we współczesnym świecie; miary rozwoju 
gospodarczego. Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Warunki rozwoju gospodarczego. Ubóstwo i nierówności społeczne. Czynniki 
demograficzne w krajach rozwijających się. Urbanizacja i rozwój rolnictwa. Finansowanie rozwoju gospodarczego. Koncepcja 
developmental state. Polityka rozwojowa. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do pozyskania wskaźników  
w zakresie wzrostu i rozwoju gospodarczego. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

egzamin pisemny 

Współczesne 
tendencje  
w prawie 
międzynarodowym 

 30       30 3 K_W01, 
K_W03,K_W05, , 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02 

nauki o polityce  
i administracji 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Aktualne zagadnienia i debaty w prawie międzynarodowym, m.in. fragmentacja i konstytucjonalizacja prawa międzynarodowego, użycia 
siły, praw człowieka, prawa konfliktów zbrojnych, rozwoju sądownictwa międzynarodowego. Instytucjonalizacja stosunków 
międzynarodowych. Istoty instytucji międzynarodowych, klasyfikacja i rodzaje. Ewolucja i rozwój współczesnych instytucji 
międzynarodowych oraz pełnione przez nie funkcje. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test / esej / projekt 

Obrót 
dyplomatyczny  
w stosunkach 
międzynarodowych  

 20       20 2 K_W01, 
K_W03,K_W05, 
K_U01, K_U02, 
KU03, K_U04, 
K_K01, K_K02 
 

nauki o polityce  
i administracji 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  
 

Funkcje i zasady działania misji dyplomatycznych. Prawo dyplomatyczne - zwyczajowe i konwencyjne. Nawiązywanie stosunków 
dyplomatycznych. Zagadnienia ogólne dotyczące organizacji służby zagranicznej. Przywileje i immunitety dyplomatyczne. Praktyka 
państw w obrocie dyplomatycznym. Inne podmioty niż państwa w obrocie dyplomatycznym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test / projekt  

Wstęp do analizy 
polityki zagranicznej 

 15       15 2 K_W01, K_W03, 
K_W07, K_U01, 

nauki o polityce  
i administracji 
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K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Pojęcie i istota polityki zagranicznej. Podmioty prowadzące politykę zagraniczną. Relacje między polityką zagraniczną a polityką 
wewnętrzną państwa. Uwarunkowania polityki zagranicznej. Interesy narodowe i racja stanu. Cele polityki zagranicznej. Środki i metody 
polityki zagranicznej. Proces decyzyjny w polityce zagranicznej państwa. Funkcje polityki zagranicznej. Mocarstwowość w polityce 
zagranicznej państw. Role międzynarodowe państwa i Unii Europejskiej. Zagadnienie efektywności polityki zagranicznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

egzamin pisemny / egzamin ustny / projekt 
 

Społeczeństwo, 
religia i kultura  
w stosunkach 
międzynarodowych  

 30       30 2 K_W01, K_W03, 
, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02, 
K_K03 
 

nauki o polityce  
i administracji 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Społeczeństwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych – pojęcie i typologia. Procesy globalizacyjne a kwestie społeczne. 

Internalizacja polityki społecznej. Zagrożenia i najważniejsze problemy międzynarodowej polityki społecznej. Edukacja i podnoszenie 

kwalifikacji jako antidotum na problemy społeczne. Wpływ populizmu na współczesne stosunki międzynarodowe. Religie i religijność 

we współczesnym świecie. Międzynarodowa demografia religii. Religia w badaniu stosunków międzynarodowych - problem 

sekularyzacji i desekularyzacji; zachodniocentryzm nauki o stosunkach międzynarodowych i włączanie religii do badań po zakończeniu 

zimnej wojny.  Podmioty religijne i motywowane religijnie we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Kultura i kultury  

w stosunkach międzynarodowych. Definicje kultury i próby operacjonalizacji. Kultura w teoriach stosunków międzynarodowych. Zwrot 

kulturowy. Świadomość międzykulturowa. Czynnik kulturowy w operacjach wojskowych. Jak badać kulturę w stosunkach 

międzynarodowych? Antropologizacja SM. Polityzacja i instytucjonalizacja ochrony dziedzictwa kulturowego w organizacjach 

międzynarodowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test / projekt  
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Ekonomia 
polityczna rynków 
finansowych  

 20       20 2 K_W01, K_W05, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02, 
K_K05 
 

nauki o polityce  
i administracji 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Związek między polityką a rynkami finansowymi. Instrumenty rynków finansowych. Związki świata polityki i rynków finansowych  
w kontekście globalizacji i autonomii państwa w stosunkach międzynarodowych. Wpływ państwa na podział dóbr oraz wpływ polityki na 
wiarygodność ekonomiczną  

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

egzamin pisemny / egzamin ustny / projekt 
 

Zrównoważony 

rozwój 

 30       30 4 K_W03, 

K_W05, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_K02, K_K03, 

K_K05 

nauki o polityce  

i administracji 

 

Treści programowe 

dla przedmiotu 

Koncepcja Zrównoważonego Rozwoju (ZR); teoretyczne podejścia do analizy ZR; instytucje zaangażowane w rozwój koncepcji ZR 
oraz implementację ZR; mechanizmy finansowania rozwoju; interesariusze ZR  i ich role/funkcje w ZR; analiza konkretnych projektów 
ZR na poziomie regionalnym i krajowym 

Sposoby 

weryfikacji  

efektów 

przypisanych do 

przedmiotu 

Prezentacja/Inne (praca zespołowa - przygotowanie propozycji rozwiązania konkretnego problemu z zakresu ZR) 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 295 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 960 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów: Bezpieczeństwo i studia strategiczne, Dyplomacja 
współczesna, Międzynarodowa polityka handlowa, Studia regionalne i globalne  
 

Specjalność: bezpieczeństwo i studia strategiczne 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 

grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 

liczba godzin 

zajęć 

Razem: 

punkty ECTS 

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
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Przedmioty właściwe dla specjalności Bezpieczeństwo i studia strategiczne 

Bezpieczeństwo  
euroatlantyckie 

 30       30 3 K_W02, K_W04, 

K_W01, K_W06, 

K_W03, K_U01, 

K_U02, K_U03, 

K_U04, K_K01, 

K_K02 

 

S1_W01, S1_W02, 

S1_W03, S1_W09, 

S1_W07, S1_U01, 

S1_U02, S1_U03, 

S1_U04, S1_U05, 

S1_U06, S1_K01, 

S1_K03 

nauki o bezpieczeństwie 
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Treści programowe 

dla przedmiotu 

Pojęcia transatlantyckości i euroatlantyckości (geneza i istota). Kształtowanie się współczesnych ram stosunków w sferze bezpieczeństwa 

w obszarze euroatlantyckim. Koncepcja interlocking institutions i jej faktyczna materializacja. Główne instytucje bezpieczeństwa 

europejskiego – struktury transatlantyckie (NATO); europejskie (UZE, UE (CFSP/C(E)SDP)); paneuropejskie (OBWE); współpraca  

w dziedzinie bezpieczeństwa na obszarze poradzieckim (WNP, OUBZ, GUAM-ODED, SOW); V4 i pozostałe struktury subregionalne. 

Subregionalne kompleksy bezpieczeństwa (specyfika wyzwań i sposobów reakcji): Daleka Północ, Bałkany, WNP. Współczesne problemy 

bezpieczeństwa regionu: konflikt na Ukrainie, problem migracji. 

Sposoby weryfikacji 

efektów 

przypisanych do 

przedmiotu 

test, projekt 

Zagrożenia 

asymetryczne 

 30       30 3 K_W02, K_W04, 

K_W01, K_W06, 

K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04, 

K_K01, K_K02 

S1_W01, S1_W02, 

S1_W03, S1_W09, 

S1_U01, S1_U02, 

S1_U03, S1_U04, 

S1_U05, S1_U06, 

S1_K01, S1_K03 

nauki o bezpieczeństwie 

Treści programowe 

dla przedmiotu 

Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa państwa – zimnowojenny i pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa. Nowe (niekonwencjonalne) 

zagrożenia dla bezpieczeństwa. Terroryzm wewnętrzny i międzynarodowy – formy, przejawy, znaczenie, przeciwdziałanie ze strony państw. 

Transnarodowa przestępczość zorganizowana – specyfika wpływu na bezpieczeństwo, formy, znaczenie, przeciwdziałanie. Problematyka 

bezpieczeństwa teleinformatycznego – zagrożenia związane z technologiami informacyjnymi i przeciwdziałanie tego rodzaju zjawiskom. 

Broń masowego rażenia a podmioty pozapaństwowe – prawdopodobieństwo użycia. Nielegalny handel materiałami nuklearnymi, 

biologicznymi i chemicznymi problem technologii dual use oraz „broni toksycznej” (np. odpadów przemysłowych), reakcje państw. Piractwo. 

Działalność partyzancka i przeciwpartyzancka.  
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Sposoby weryfikacji 

efektów 

przypisanych do 

przedmiotu 

egzamin pisemny/esej/projekt 

Analiza strategiczna 15     30   45 5 K_W03, KW_05, 

K_W01; K_W02, 

K_W07, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_K01, K_K02 

S1_W04, S1_W05, 

S1_W08, S1_W10, 

S1_U03, S1_U05, 

S1_U06, S1_K01, 

S1_K03 

nauki o bezpieczeństwie 

Treści programowe 

dla przedmiotu 

Ogólne zasady organizacji pracy nad analizami z dziedziny bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, podstawowe formy tego rodzaju 

opracowań, główne metody i narzędzia pracy analitycznej, w tym formułowania rekomendacji dla decydentów politycznych. Trening 

umiejętności opracowywania tego rodzaju opracowań w toku pracy indywidualnej i grupowej.  

Sposoby weryfikacji 

efektów 

przypisanych do 

przedmiotu 

 

Projekt 

System obrony 

państwa 

 20       20 3 K_W01, K_W02,  

K_W04, K_W06, 

K_W03, K_U01, 

K_U02, K_U03, 

K_U04, K_K01, 

K_K02  

 

nauki o bezpieczeństwie 
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S1_W02, S1_W03, 

S1_W09, S1_W07, 

S1_U01, S1_U02, 

S1_U03, S1_U05, 

S1_U06, S1_K01, 

S1_K02 

Treści programowe 

dla przedmiotu 

System obronny państwa – zagadnienia definicyjne. Polskie dokumenty strategiczne – strategie bezpieczeństwa narodowego i strategie 

obronności a funkcjonowanie systemu obronnego państwa. Podsystem kierowania obronnością – istota, funkcje i charakterystyka. 

Podsystem militarny (siły zbrojne RP) – ogólna charakterystyka, zadania, liczebność, skład, wyposażenie, organizacja; transformacja 

polskich sił zbrojnych - programy profesjonalizacji i modernizacji; zaangażowanie polskich sił zbrojnych poza terytorium kraju (misje 

pokojowe, stabilizacyjne, inne). System obronności RP a uczestnictwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Podsystem poza militarny – istota, 

główne elementy i charakterystyka i ocena funkcjonowania. Zarządzanie kryzysowe i w sytuacjach nadzwyczajnych. Polski przemysł 

obronny. Rola środowisk analitycznych i akademickich w funkcjonowaniu systemu obronności (bezpieczeństwa) państwa. Systemy obronne 

wybranych państw (m.in. USA, Rosja). 

Sposoby weryfikacji 

efektów 

przypisanych do 

przedmiotu 

projekt, ocena ciągła aktywności na zajęciach 

Międzynarodowe 

prawo humanitarne 

 30       30 4 K_W04, K_W03, 

K_W05, K_W06, , 

K_U01, K_U03, 

K_U04, K_K03, 

K_K04 

 

S1_W03, S1_W06, 

S1_W09, , S1_U01, 

S1_U03, S1_U04, 

S1_U05, S1_U06, 

S1_K04, S1_K05 

nauki o bezpieczeństwie 
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Treści programowe 

dla przedmiotu 

Rozwój i źródła międzynarodowego prawa humanitarnego. Zakres obowiązywania międzynarodowego prawa humanitarnego. Status 

kombatantów i ochrona jeńców wojennych. Ochrona ludności cywilnej. Prawo wojenne i prawa człowieka. Środki i metody prowadzenia 

wojny. Prawo konfliktów zbrojnych w czasie konfliktów na morzu i w powietrzu. Konflikty zbrojne o charakterze niemiędzynarodowym. 

Okupacja wojenna. Implementacja prawa konfliktów zbrojnych. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. 

Neutralność wojenna. Odpowiedzialność jednostek i państw za nieprzestrzeganie prawa konfliktów zbrojnych. Problemy praktyki i aktualne 

wyzwania w zakresie prawa konfliktów zbrojnych. 

Sposoby weryfikacji 

efektów 

przypisanych do 

przedmiotu 

test, ocena ciągła aktywności na zajęciach 

Wspólna polityka 

zagraniczna i 

bezpieczeństwa UE  

 30       30 3 KW_02, K_W04, 

K_W01, K_W06, 

K_W03, K_U01, 

K_U02, K_U03, 

K_U04, K_U05, 

K_K01, K_K02 

 

S1_W01, S1_W02, 

S1_W03, S1_W07,  

S1_U01, S1_U02, 

S1_U03, S1_U05, 

S1_U06, S1_U07, 

S1_K01, S1_K02 

nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe 

dla przedmiotu 

Geneza integracji politycznej państw Europy Zachodniej. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE w prawie pierwotnym  

Unii Europejskiej. Mechanizm podejmowania decyzji w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Instrumenty Wspólnej 

Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskie. Ewolucja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE po 1998 r. Założenia 

i realizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE wobec poszczególnych regionów i wybranych państw. 
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Sposoby weryfikacji 

efektów przypisanych 

do przedmiotu 

test, projekt 

 

 Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 

magisterskie I 

 30       30 6 K_U02, K_U01, 

K_U05, K_K01 

 

S1_U02, S1_U04, 

S1_U07, S1_K01 

 

nauki o polityce  

i administracji/ nauki  

o bezpieczeństwie 

 

Treści programowe dla 

przedmiotu  

Cel, budowa i kryteria oceny pracy magisterskiej. Wymogi formalne (m.in. formuła tematu, przypisy, bibliografia, styl, objętość). Wymogi 
merytoryczne  (m.in. stawianie problemu badawczego, metoda badań, relacje analiza – interpretacja). Wybór przedmiotu badań. 
Wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych (m.in. przetwarzanie tekstów,  umiejętność 
przetwarzania zbiorów danych). 

Sposoby weryfikacji 

efektów przypisanych 

do przedmiotu 

projekt 

Przedmioty 

ogólnouniwersyteckie* 

        min 30  3 -  

Treści programowe dla 

przedmiotu  

Zgodnie z sylabusem.  W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza 

kierunku studiów 

Sposoby weryfikacji 

efektów przypisanych 

do przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 245 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 960 
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Specjalność: bezpieczeństwo i studia strategiczne 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 
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Przedmioty właściwe dla specjalności Bezpieczeństwo i studia strategiczne 

Odpowiedzialność 
karna w stosunkach 
międzynarodowych 

 30       30 3 K_W04, K_W03, 
K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_K03, K_K04 
 
S1_W03, 
S1_W06, 
S1_W09, 
S1_U01, 
S1_U02, 
S1_U03, 
S1_U04, 
S1_U05, 
S1_K04, S1_K05 

nauki o bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wprowadzenie do zagadnień międzynarodowego prawa karnego. Geneza, historyczne uwarunkowania, pierwsze próby utworzenia 
międzynarodowych trybunałów karnych. Instytucjonalizacja i zasady międzynarodowego prawa karnego, które dziś rządzą 
międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

egzamin pisemny, projekt 

Służby specjalne w 
stosunkach 
międzynarodowych 

 20       20 3 K_W01, K_W02, 
K_W04, K_W07, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02 
 
 
S1_W02, 
S1_W03, 
S1_W10, 
S1_U02, 
S1_U03, 
S1_U05, 
S1_U06, 
S1_K01, S1_K02 

nauki o bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Funkcjonowanie służb specjalnych, ich rola i znaczenie oraz miejsce w strukturach państwa. Znaczenie służb specjalnych w systemach 
bezpieczeństwa wewnętrznego współczesnych państw. Pojęcie wywiadu, geneza jego powstania, historia i ewolucja. Sposoby 
wykorzystania informacji wywiadu w polityce zagranicznej państwa. Perspektywy wywiadu w XXI wieku. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test, projekt 

Zbrojenia, kontrola 
zbrojeń i rozbrojenie 

 30       30 3 K_W03, K_W05, 
K_W06, K_W07, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02 
 
S1_W06, 
S1_W09, S1_U1, 
S1_U02,  

nauki o bezpieczeństwie 
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S1_U03, 
S1_U05, 
S1_U06, 
S1_K01, S1_K02 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zbrojenia w świecie - trendy globalne i regionalne. Podstawowe kategorie: rozbrojenie, regulacja zbrojeń, redukcja zbrojeń, kontrola zbrojeń, 
środki budowy zaufania i bezpieczeństwa. Historyczny rozwój kontroli zbrojeń i rozbrojenia do 1945 r. Aktywność w dziedzinie kontroli 
zbrojeń i rozbrojenia po 1945 r.: bronie jądrowe, bronie biologiczne, bronie chemiczne, bronie konwencjonalne - traktaty i konwencje; zakres 
globalny, regionalny i bilateralny. Handel bronią. Kontrola eksportu uzbrojenia. Kontrola zbrojeń i rozbrojenie w Europie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test, projekt 

Zbrodnie 
międzynarodowe 

 30       30 3 K_W04, K_W03, 
K_W05, K_W06, 
, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04 
 
S1_W03, 
S1_W06, 
S1_W09, 
S1_U01,  
S1_U02,  
S1_U03, 
S1_U05, 
S1_U06, 
S1_K01, 
S1_K02, 
S1_K04, S1_K05 

nauki o bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Masowe zbrodnie z perspektywy historycznej. Zbrodnie w perspektywie prawa międzynarodowego. Ludobójstwo jako proces – analiza 
porównawcza.  Mowa nienawiści (hate speech, dangerous speech). Sprawcy i ofiary. „Odpowiedzialność za ochronę”. Zapobieganie 
masowym zbrodniom. Reagowanie na masowe zbrodnie. Przywracanie sytuacji przestrzegania praw człowieka. Pomoc humanitarna. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

projekt, ocena ciągła aktywności na zajęciach 

Współczesne 
konflikty zbrojne 

30   30     60 4 K_W04, K_W03, 
K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U02, 
K_U01, K_U03, 
K_U04, K_K03, 
K_K04 
 
S1_W03, 
S1_W06, 
S1_W09, 
S1_U01, 
S1_U02, 
S1_U03, 
S1_U05,  
S1_U06, 
S1_K04, S1_K05 

nauki o bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konflikty zbrojne – podstawowe kwestie definicyjne typologie i klasyfikacje. Współczesne konflikty zbrojne – ujęcie statystyczne, rozkład 

geograficzny i intensywność. Konflikty zbrojne – teorie nt. ewolucji konfliktów. Współczesne konflikty zbrojne – teorie nt. przyczyn i źródeł 

konfliktu. Współczesne konflikty zbrojne – koncepcje nt. przebiegu (ogólna charakterystyka konfliktów). Wymiar technologiczny 

współczesnych konfliktów. Wymiar etyczny i kulturowy współczesnych konfliktów zbrojnych. Nieregularne działania zbrojne, wojny 

hybrydowe. Prywatyzacja przemocy i problem udziału prywatnych firm wojskowych w działaniach zbrojnych. Media we współczesnych 

konfliktach zbrojnych. Rozwiązywanie konfliktów zbrojnych – prewencja; tworzenie pokoju (peacemaking) w drodze negocjacji i/lub 

interwencji. Budowanie pokoju i odbudowa po konflikcie, w tym rekonstrukcja powojenna i rekoncyliacja. Prognozy dalszej ewolucji konfliktów 

zbrojnych. Przegląd konfliktów zbrojnych na świecie po zimnej wojnie 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

egzamin pisemny 
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Bezpieczeństwo 
energetyczne i 
surowcowe 

 30       30 3 K_W04, K_W06, 
K_W03, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01, 
K_K02, K_K03, 
K_K04 
 
S1_W03, 
S1_W09, 
S1_W07, 
S1_U01, 
S1_U02, 
S1_U03, 
S1_U05, 
S1_U06, 
S1_K01, 
S1_K02, 
S1_K04, S1_K05 

nauki o bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Konflikty surowcowe. Koncepcje paradoksu obfitości i klątwy surowcowej. Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe – zagadnienia 
teoretyczne. Analiza trendów globalnych – bilans energetyczny świata, trendy popytowo-podażowe (ropa, gaz, węgiel, energia nuklearna, 
OZE). Polityka importerów i zagadnienie transformacji energetycznej. Rynek ropy – historia; funkcjonowanie (giełdy ropy; gatunki; ceny; 
handel). Układ sił – rozkład udokumentowanych rezerw; produkcja; konsumpcja. Rola OPEC. Globalne bezpieczeństwo dostaw ropy 
naftowej. Rynek gazu – historia; funkcjonowanie. Studium rosyjskiej polityki energetycznej. Bezpieczeństwo energetyczne Polski i państw 
Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

projekt, test 

Problemy i 
instytucje 
bezpieczeństwa 
regionów 
pozaeuropejskich 

 30       30 2 K_W01, K_W02,  
K_W06, 
K_W03,K_W04,  
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02 
 

nauki o bezpieczeństwie 
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S1_W02, 
S1_W09, 
S1_W07, 
S1_U01, 
S1_U02, 
S1_U03, 
S1_U05, 
S1_U06, 
S1_K01, S1_K02 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Klasyfikacja i systematyka zagrożeń bezpieczeństwa w regionów pozaeuropejskich. Wyścig zbrojeń. Spory i konflikty terytorialne Instytucje 
bezpieczeństwa regionalnego. System sojuszy. Strategie regionalne.  

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 
 
 

test, projekt 
 

 Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie II 

 30       30 6 K_U02, K_U01, 

K_U05, K_K01 

 

S1_U02, 
S1_U04, 
S1_U07, S1_K01 

nauki o polityce i administracji/ 
nauki o bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Przygotowanie pracy 
magisterskiej. Praca nad projektem - z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

projekt 



34 
 

Przedmioty 

ogólnouniwersytec

kie* 

        min 30  3 -  

Treści programowe 

dla przedmiotu  

Zgodnie z sylabusem. W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza 

kierunku studiów. 

Sposoby 

weryfikacji efektów 

przypisanych do 

przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 290 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 960 
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Specjalność: bezpieczeństwo i studia strategiczne 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 

liczba godzin 

zajęć 

Razem: 

punkty ECTS 

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu 

studiów 

Dyscyplina (y), do której 

odnosi się przedmiot 
W
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Przedmioty właściwe dla specjalności Bezpieczeństwo i studia strategiczne 

Polityka 

bezpieczeństwa 

Polski 

 30       30 4  K_W02, K_W04, 

K_W06, K_W03, 

K_U01, K_U02, 

K_U03, K_K01, 

K_K02 

S1_W01, 

S1_W07, 

S1_U01, 

S1_U02, 

S1_U03, 

S1_U05, 

S1_K01, S1_K02 

nauki o bezpieczeństwie 

Treści 

programowe dla 

przedmiotu 

Polska polityka bezpieczeństwa w wymiarze koncepcyjno-strategicznym. Wymiar instytucjonalny polityki bezpieczeństwa RP – obecność i 

aktywność Polski w instytucjach wielostronnych. Polska polityka bezpieczeństwa a przystąpienie do NATO. Kierunek europejski w polityce 

zagranicznej/bezpieczeństwa Polski – aktywność w ESDP. Polska w ONZ – rola Polski w reformie NZ. Regionalizm w polskiej polityce 

bezpieczeństwa – OBWE i ugrupowania subregionalne. Problem bezpieczeństwa w stosunkach bilateralnych ze szczególnym 

uwzględnieniem stosunków z USA, Rosją i Niemcami. Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Siły Zbrojne i polski system obronny. Terroryzm 

w polskiej polityce bezpieczeństwa. 
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Sposoby 

weryfikacji 

efektów 

przypisanych do 

przedmiotu 

test/ projekt /egzamin pisemny / egzamin ustny 

 

Interwencje 

zbrojne Zachodu 

 15       15 2 K_W03, K_W05, 

K_W06, , K_U01, 

K_U02, K_U03, 

K_K03, K_K04 

S1_W06, 

S1_W09, 

S1_U01, 

S1_U02, 

S1_U03, 

S1_U05, 

S1_K04, S1_K05 

nauki o bezpieczeństwie 

Treści 

programowe  

dla przedmiotu 

Charakterystyka kolektywnych interwencji zbrojnych państw Zachodu po zimnej wojnie – przyczyny, motywacje, procesy decyzyjne, przebieg 

interwencji, efektywność, implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Studia przypadku interwencji zbrojnych w I wojnie w Zatoce, 

konfliktach bałkańskich, Afganistanie, Iraku, Libii, Syrii.  

Sposoby 

weryfikacji 

efektów 

przypisanych do 

przedmiotu 

test, projekt 
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Główne problemy 

myśli 

strategicznej 

 15       15 3 K_W03, KW_05, 

K_W01; K_W02, 

K_W07, K_U01, 

K_U02, K_U03,  

K_K02 

 

S1_W04, 

S1_W05, 

S1_W08, 

S1_W10, S1_U01, 

S1_U02, S1_U03, 

S1_U05, S1_K03 

nauki o bezpieczeństwie 

Treści 

programowe dla 

przedmiotu 

Analiza głównych problemów myśli strategicznej przez pryzmat dzieł głównych, klasycznych przedstawicieli myśli strategicznej, od Sun Zi 

do Lawrence'a Freedmana. Przydatność dorobku myśli strategicznej do objaśniania współczesnych wyzwań polityki bezpieczeństwa. 

Sposoby 

weryfikacji 

efektów 

przypisanych do 

przedmiotu 

egzamin pisemny / egzamin ustny / projekt 

 

 Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty 

ogólnouniwersyt

eckie  z obszaru 

nauk 

humanistycznych

* 

        min 30 5 -  
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Treści 

programowe dla 

przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 

studiów z obszaru nauk humanistycznych. 

Symbol efektów 

uczenia się dla 

programu 

studiów 

Zgodnie z sylabusem 

Przedmiot 

kierunkowy w 

języku obcym na 

poziomie 

językowym B2+ 

        min 30 4 K_U03  

S1_U05 

nauki o polityce  
i administracji 

Treści 

programowe dla 

przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści w ramach 

kierunku studiów. Treści kształcenia umożliwiają opanowanie  terminologii  w języku obcego na poziomie B2 ESOKJ dotyczącej wybranej 

przez Studenta/kę problematyki z zakresu stosunków międzynarodowych. 

Sposoby 

weryfikacji 

efektów 

przypisanych do 

przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem 

Seminarium 

magisterskie III 

 

 30       30 12 K_U02, K_U01, 

K_U05, K_K01 

 

S1_U02, S1_U04, 

S1_U07, S1_K01 

nauki o polityce  

i administracji/ 

nauki o bezpieczeństwie 

 

Treści 

programowe dla 

przedmiotu 

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej.  
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Sposoby 

weryfikacji 

efektów 

przypisanych do 

przedmiotu 

Praca dyplomowa 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 150 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 960 

 

STUDENT W TOKU STUDIÓW:  

1. ma obowiązek zrealizować przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszaru nauk humanistycznych za co najmniej 5 ECTS. 

2. ma obowiązek zaliczyć BHP i POWI, w wymiarze nie mniej niż 4 godziny każde i po 0,5 pkt ECTS, jeśli nie realizował ww. przedmiotów na studiach I 
stopnia 

* Przedmioty ogólnouniwersyteckie rozliczane są rocznie. 

 

 

 –  
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Specjalność: dyplomacja współczesna 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ grupa 
zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 
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Przedmioty właściwe dla specjalności Dyplomacja współczesna 
 

Organizacja  

i funkcjonowanie służby 

zagranicznej Chin 

 15       15 2 K_W01, K_W03, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02 

 
S2_W01, 
S2_W02, 
S2_W03, 
S2_W05, 
S2_U01, 
S2_U04, 
S2_U05, 
S2_U06, 
S2_K01, S2_K02 

nauki o polityce  
i administracji 
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Treści programowe  
dla przedmiotu  

Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej Chin. Konstytucyjne podstawy służby dyplomatycznej oraz jej miejsce w realizacji 
chińskiej polityki zagranicznej na tle poszczególnych organów konstytucyjnych oraz instytucji życia publicznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych do 
przedmiotu 

projekt, ocena ciągła aktywności na zajęciach 
 

Organizacja  

i funkcjonowanie polskiej 

służby zagranicznej 

 30       30 2 K_W01, K_W03, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02 
 
S2_W01, 
S2_W02, 
S2_W03, 
S2_W05, 
S2_U01, 
S2_U04, 
S2_U05, 
S2_U06, 
S2_K01, S2_K02 

nauki o polityce  
i administracji 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu 
  

Zagadnienia ewolucji struktury instytucjonalno-organizacyjnej oraz form i metod działania polskiej służby zagranicznej.  
Kwestie jednolitego charakteru służby przy uwzględnieniu różnic w zakresie obrotu dyplomatycznego i konsularnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych do 
przedmiotu 

test / ocena ciągła aktywności na zajęciach / projekt 

Prawo konsularne  30       30 2 K_W03, K_W07, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K03, K_K01, 
K_K02 
 
S2_W02, 
S2_W03, 
S2_W05, 

nauki o polityce  
i administracji 
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S2_W04, 
S2_W08, 
S2_U01, 
S2_U04, 
S2_U05, 
S2_U06, 
S2_K03, 
S2_K01, S2_K02 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Znaczenie instytucji konsula w obrocie międzynarodowym. Źródła prawa konsularnego, ewolucja funkcji konsula. Cel i podstawy 
prawne przywilejów i immunitetów konsularnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych do 
przedmiotu 

 test / projekt / ocena ciągła aktywności na zajęciach 
 

Organizacja i 

funkcjonowanie służby 

zagranicznej USA 

 15       15 2 K_W01, K_W03, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02 
 
S2_W01, 
S2_W02, 
S2_W03, 
S2_W05, 
S2_U01, 
S2_U04, 
S2_U05, 
S2_U06, 
S2_K01, S2_K02 

nauki o polityce  
i administracji 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Różne aspekty związane z organizacją oraz funkcjonowaniem służby zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Kwestie historyczne  
i prawne, analiza struktury organizacyjnej służby zagranicznej USA, zaprezentowanie „sylwetki” amerykańskiego dyplomaty. Główne 
wyzwania i problemy stojące przed amerykańską dyplomacją. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych  
do przedmiotu 

test, projekt  
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Organizacja  
i funkcjonowanie służby 
zagranicznej RFN 

 15       15 2 K_W01, K_W03, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02 
 
S2_W01, 
S2_W02, 
S2_W03, 
S2_W05, 
S2_U01, 
S2_U04, 
S2_U05, 
S2_U06, 
S2_K01, S2_K02 

nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej Niemiec. Konstytucyjne podstawy służby dyplomatycznej oraz jej miejsce w realizacji 
niemieckiej polityki zagranicznej na tle poszczególnych organów konstytucyjnych oraz instytucji życia publicznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych do 
przedmiotu 

egzamin pisemny / projekt  

Organizacja  
i funkcjonowanie służby 
zagranicznej Francji  
i Włoch  

 15       15 2 K_W01, K_W03, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02 
 
S2_W01, 
S2_W02, 
S2_W03, 
S2_W05, 
S2_U01, 
S2_U04, 
S2_U05, 
S2_U06, 
S2_K01, S2_K02 

nauki o polityce  
i administracji 
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Treści programowe dla 
przedmiotu  
 

Struktura organizacyjna francuskiego i włoskiego MSZ, główne zmiany we francuskiej i włoskiej służbie zagranicznej po II wojnie 
światowej: główne kierunki i wyzwania oraz zadania i funkcjonowanie służby zagranicznej w tych krajach. Specyfika francuskiej służby 
zagranicznej: Quai d’Orsay oraz ośrodek prezydencki. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych do 
przedmiotu 

projekt, ocena ciągła aktywności na zajęciach 

Historia dyplomacji 

polskiej  

30        30 2 K_W01, K_W03, 
K_U01, K_K04 
 
S2_W01, 
S2_W04, 
S2_U01, S2_K04 

 

nauki o polityce  
i administracji 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Problematyka rozwoju dyplomacji polskiej od początków państwa piastowskiego do końca II Rzeczypospolitej, ze szczególnym 
uwzględnieniem najważniejszych sukcesów i porażek dyplomatycznych w kolejnych okresach historycznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych  
do przedmiotu 

egzamin pisemny 

Prawo i instytucje Unii 

Europejskiej 

 30       30 3 K_W03, K_W05, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01, 
K_K02  
 
S2_W06, 
S2_W07, 
S2_U04, 
S2_U05, 
S2_U06, 
S2_K01, S2_K02 

nauki o polityce  
i administracji 
 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Charakter prawny Unii Europejskiej. Prawo pierwotne pisane i niepisane UE. Prawo pochodne UE. Tworzenie prawa pierwotnego  
i pochodnego. Prawo UE a prawo państwa członkowskich. Wykładnia prawa UE. Główne instytucje UE, tj. Rada Europejska, Rada 
Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał sprawiedliwości UE, Trybunał Obrachunkowy, Europejski bank 
Centralny. Najważniejsze organy, które nie mają statusu instytucji UE.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych do 
przedmiotu 

test / projekt / ocena ciągła aktywności na zajęciach 

Organizacje 

pozarządowe 

 15       15 2 K_W03, K_W05, 
K_W07, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02, 

K_K03 
 
S2_W06, 
S2_W07, 
S2_W08, 
S2_U04, 
S2_U05, 
S2_U06, 
S2_K01, 
S2_K02, S2_K03 

nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

NGOs definicja pojęcia. Typy organizacji pozarządowych. Role NGOs cele oraz środki realizacji celów. Schematy współpracy 
pomiędzy NGOs a państwami oraz NGOs a organizacjami międzyrządowymi. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych do 
przedmiotu 

test, projekt 

Metody i techniki 

współczesnej dyplomacji 

 15       15 2 K_W03, K_W05, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01, 

K_K02 
 
S2_W06, 
S2_W07, 
S2_U04, 
S2_U05, 
S2_U06, 
S2_K01, S2_K02 

nauki o polityce  
i administracji 
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Treści programowe dla 
przedmiotu 

Charakterystyka metod i technik współczesnej dyplomacji. Techniki i taktyki negocjacyjne. Przebieg procesu negocjacji. Zasady etyki 
w trakcie procesu negocjacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych do 
przedmiotu 
 

test 
 

 Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium magisterskie 

I 

 30       30 6 K_U01, K_K01 
 

S2_U02, 
S2_U03, 
S2_U07, S2_K01 

nauki o polityce  
i administracji 
/nauki o bezpieczeństwie 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Cel, budowa i kryteria oceny pracy magisterskiej. Wymogi formalne (m.in. formuła tematu, przypisy, bibliografia, styl, objętość). Wymogi 
merytoryczne  (m.in. stawianie problemu badawczego, metoda badań, relacje analiza – interpretacja). Przygotowanie do wyboru 
przedmiotu badań. Wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych (m.in. przetwarzanie 
tekstów,  umiejętność przetwarzania zbiorów danych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych do 
przedmiotu 

projekt 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie* 

        min 30 3 -  

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Zgodnie z sylabusem. W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza 
kierunku studiów 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych do 
przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 270 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 960 
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Specjalność: dyplomacja współczesna 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 
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Przedmioty właściwe dla specjalności Dyplomacja współczesna 

Dyplomacja publiczna  30       30 4  K_W01, K_W03, 
K_W07, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K03, 

K_K04 
 
S2_W01, 
S2_W05, 
S2_W08, 
S2_U01, 
S2_U04, 
S2_U05, 
S2_U06, 
S2_K03, S2_K04 

nauki o polityce i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rola dyplomacji publicznej w polityce zagranicznej państw. Zagadnienia teoretyczne oraz wymiar praktyczny dyplomacji publicznej 
wybranych państw. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

 
egzamin pisemny / projekt  

Protokół 
dyplomatyczny 

 30       30 3 K_W01, K_W03, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K04 
 

S2_W01, 
S2_W04, 
S2_W05, 
S2_U01, 
S2_U04, 
S2_U05, 
S2_U06, S2_K04 

nauki o polityce i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Problematyka ceremoniału, zwyczajów, etykiety dyplomatycznej, precedencji organów i państw członkowskich oraz organizacji  
i funkcjonowania służby zewnętrznej Unii Europejskiej na tle powszechnie przyjętych zasad protokołu dyplomatycznego oraz organizacji  
i techniki służby zagranicznej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

test / projekt / ocena ciągła aktywności na zajęciach 

Dyplomacja 
ekonomiczna 

 30       30 4 K_W01, K_W03, 
K_W05, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_U01, K_K01, 
K_K02 
 

S2_W01, 
S2_W03, 
S2_W07, 
S2_U04, 
S2_U05, 
S2_U06, 
S2_U02, 
S2_U03, 
S2_K01, S2_K02 

nauki o polityce i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Istota dyplomacji gospodarczej. Ewolucja zakresu przedmiotowego tradycyjnej dyplomacji. Nowe obszary aktywności dyplomatycznej. 
Ekonomizacja polityki zagranicznej. Narzędzia i zadania nowoczesnej dyplomacji gospodarczej. Struktura i podmioty dyplomacji 
gospodarczej: podstawowe schematy organizacyjne (rząd, agencje promocji eksportu, organizacje biznesu i ekonomiczne grupy interesu, 
samorząd gospodarczy). Modele dyplomacji gospodarczej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

test / projekt / esej 
 

Korespondencja 
dyplomatyczna 

 30       30 2 K_W03, K_W07, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04,  
K_K04 
 

S2_W03, 
S2_W05, 
S2_W04, 
S2_W08, 
S2_U01, 
S2_U04, 
S2_U05, 
S2_U06, S2_K04 

nauki o polityce i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Sztuka komunikacji. Sztuka dyplomacji. Formy korespondencji dyplomatycznej. Korespondencja na najwyższym szczeblu. Noty i inne 
pisma dyplomatyczne. Depesze dyplomatyczne. Korespondencja „półoficjalna” i „prywatna”. Korespondencja dyplomatyczna organizacji 
międzynarodowych. Korespondencja urzędowa. Claris. Notatka. Depesza/szyfrogram. Inne formy korespondencji służbowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

test, projekt 

Organizacja  
i funkcjonowanie 

służby zagranicznej 
Wielkiej Brytanii  

 15       15 2 K_W01, K_W03, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02 

 

S2_W01, 
S2_W02, 
S2_W03, 
S2_W05, 

nauki o polityce i administracji 
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S2_U01, 
S2_U04, 
S2_U05, 
S2_U06, 
S2_K01, S2_K02 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Uwarunkowania polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii. Wymiar instytucjonalny polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii. Funkcjonowanie 
służby zagranicznej tego państwa. Najważniejsze wydarzenia w historii dyplomacji Wielkiej Brytanii oraz jej ewolucja.. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

test, projekt  

Organizacja i 
funkcjonowanie służby 

zagranicznej Rosji 

 15       15 2 K_W01, K_W03, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02 

 
S2_W01, 
S2_W02, 
S2_W03, 
S2_W05, 
S2_U01, 
S2_U04, 
S2_U05, 
S2_U06, 
S2_K01, S2_K02 

nauki o polityce i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zarys historii rosyjskiej służby zagranicznej do 1991 r. Organizacja rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych. Specyfika struktury 
organizacyjnej i funkcjonowania rosyjskich placówek dyplomatycznych. Stosowanie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych 
przez rosyjską służbę zagraniczną. Polityka informacyjna rosyjskiej służby zagranicznej. Główne kierunki geograficzne aktywności 
rosyjskiej służby zagranicznej. Sylwetki najwybitniejszych rosyjskich dyplomatów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

projekt, ocena ciągła aktywności na zajęciach 
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Organizacja  
i funkcjonowanie 

służby zagranicznej 
małych państw 

 15       15 2 K_W01, K_W03, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02 
 

S2_W01, 
S2_W02, 
S2_W03, 
S2_W05, S2_U01, 
S2_U04, S2_U05, 
S2_U06, S2_K01, 
S2_K02 

nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Państwa małe w tradycji myśli politycznej. Geopolityczne kryteria wyodrębnienia małego i średniego państwa , analiza klastrowa: 
terytorium, ludność, potencjał ekonomiczny i militarny. Małe i średnie państwa w teorii stosunków międzynarodowych. Małe państwa  
w Unii Europejskiej, kryteria wyodrębnienia, rozwiązania instytucjonalne, możliwości oddziaływania. Polityka bezpieczeństwa: członkostwo 
w NATO, neutralność i bezaliansowość. Możliwości i ograniczenia współpracy regionalnej :państwa Beneluksu, państwa skandynawskie, 
małe państwa śródziemnomorskie. Państwa bałtyckie, małe państwa Europy Środkowo–Wschodniej. Kategoria państw średnich w UE. 
Możliwości i ograniczenia współpracy z małymi i średnimi państwami poza Wspólnotą: EFTA, mikropaństwa i terytoria o specjalnym 
statusie, państwa Bałkanów Zachodnich oraz państwa poradzieckie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

test, projekt  

Dyplomacja UE  30       30 2 K_W01, K_W03, 
K_W07, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K03, 
K_K04 
 

S2_W01, 
S2_W04, 
S2_W08, 
S2_W06, S2_U01, 
S2_U04, S2_U05, 
S2_U06, S2_K03, 
S2_K04 

nauki o polityce  
i administracji 



52 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Geneza integracji politycznej państw Europy Zachodniej. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE w prawie pierwotnym Unii 
Europejskiej. Mechanizm podejmowania decyzji w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Instrumenty Dyplomacji 
Unii Europejskiej. Rola Unii Zachodnioeuropejskiej w kształtowaniu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Ewolucja 
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Założenia i realizacja działań zewnętrznych UE wobec poszczególnych regionów  
i wybranych państw. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 
 

test, projekt 
 

 Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Seminarium 
magisterskie II 

 30       30 6 K_U01, K_K01  

S2_U02, S2_U03, 
S2_U07, S2_K01 

nauki o polityce  
i administracji 
/nauki o bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Projektowanie i realizacja 
zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Przygotowanie projektu, który doprowadzi do złożenia 
pracy magisterskiej. Praca nad projektem - z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

projekt 

Przedmioty 
ogólnouniwersytecki
e* 

        min 30 3 -  

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem. W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 255 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 960 
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Specjalność: dyplomacja współczesna 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 
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Przedmioty właściwe dla specjalności Dyplomacja współczesna 
 

Służby specjalne w 
dyplomacji 

 30       30 3 K_W01, K_W03, 
K_W07, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01 

  

S2_W01, 
S2_W05, 
S2_W08, S2_U01, 
S2_U04, S2_U05, 
S2_U06,  S2_K01 

nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Służby specjalne – definiowanie, funkcje i zadania spełniane w systemie instytucji bezpieczeństwa państwa. Wywiad i kontrwywiad  
– miejsce w systemie bezpieczeństwa państwa. Wywiad – komponenty pracy wywiadu, siły, środki, metodyka pracy oraz podmioty działań 
wywiadu. Rola informacji wywiadu w systemie kierowania państwem. Współczesna doktryna pracy wywiadu. Wykorzystanie informacji 
wywiadu w polityce zagranicznej państwa. Wywiad w świecie post zimnowojennym. Miejsce wywiadu w stosunkach międzynarodowych. 
Międzynarodowa wspólnota wywiadowcza. Wywiad i dyplomacja w świecie po 11 września. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych  
do przedmiotu 

egzamin pisemny, projekt 
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Dyplomacja Polski  
w ramach UE 

 30       30 3 K_W01, K_W03, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01, 
K_K02, K_K03 

 

S2_W01, 
S2_W02, 
S2_W03, 
S2_W05, S2_U04, 
S2_U05, S2_U06, 
S2_K01, S2_K02, 
S2_K03 

nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Cele polskiej strategii polityki europejskiej oraz sposoby ich realizacji w ramach Unii Europejskiej. Historia relacji Polski z UE do czasów 
zakończenia negocjacji akcesyjnych. Analiza pozycji Polski w UE oraz cele polskiej dyplomacji realizowane w ramach Unii Europejskiej od 
momentu wejścia do tej organizacji. Sposób organizacji koordynacji polityki europejskiej w ramach administracji rządowej. Najważniejsze 
polskie inicjatywy przedstawione w ramach UE oraz stanowisko Polski odnośnie do kluczowych obszarów aktywności UE zarówno  
w wymiarze politycznym, jak i ekonomicznym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test, projekt 

Polityki UE  30       30 3 K_W03, K_W05, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01, 
K_K02 
 

S2_W06, 
S2_W07, S2_U04, 
S2_U05, S2_U06, 
S2_K01, S2_K02 

nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Kompetencje UE w zakresie prowadzonych przez nią polityk. Najważniejsze polityki UE w wymiarze ekonomiczno-społecznym (handlowa, 
rolna, transportowa, energetyczna, pieniężna w ramach unii gospodarczo-walutowej, regulacje wspólnego rynku, pomocy rozwojowej, etc.). 
Geneza każdej z wybranych polityk UE, problematyka, sposoby realizacji zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i w relacjach z krajami 
trzecimi.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test, projekt 
 

 Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmiot 

kierunkowy w 

języku obcym na 

poziomie 

językowym B2+ 

        min 30 4 K_U03  

S2_U05 

nauki o polityce  

i administracji 

Treści programowe 

dla przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem.  W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści w ramach 
kierunku studiów. Treści kształcenia umożliwiają opanowanie  terminologii  w języku obcego na poziomie B2 ESOKJ dotyczącej wybranej 
przez Studenta/kę problematyki z zakresu stosunków międzynarodowych.  

Sposoby 

weryfikacji efektów 

przypisanych do 

przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem 

Seminarium 

magisterskie III 

 

 30       30 12 K_U01, K_K01 

S2_U02, 
S2_U03, 
S2_U07, 
S2_K01 

nauki o polityce  

i administracji 

/nauki o bezpieczeństwie 

Treści programowe 

dla przedmiotu 

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Przygotowanie pracy 

magisterskiej - złożenie i obrona pracy magisterskiej. 

Sposoby 

weryfikacji efektów 

przypisanych do 

przedmiotu 

Praca dyplomowa 
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Przedmioty 

ogólnouniwersyteck

ie z obszaru nauk 

humanistycznych * 

 

        min 30 5 -  

Treści programowe 

dla przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem. W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 

studiów z obszaru nauk humanistycznych.  

 

Sposoby 

weryfikacji efektów 

przypisanych do 

przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 180 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 960 

 

STUDENT W TOKU STUDIÓW:  

1. ma obowiązek zrealizować przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszaru nauk humanistycznych za co najmniej 5 ECTS. 

2. ma obowiązek zaliczyć BHP i POWI, w wymiarze nie mniej niż 4 godziny każde i po 0,5 pkt ECTS, jeśli nie realizował ww. przedmiotów na studiach I 
stopnia 

* Przedmioty ogólnouniwersyteckie rozliczane są rocznie. 
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Specjalność: międzynarodowa polityka handlowa 

 
Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 
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Przedmioty właściwe dla specjalności Międzynarodowa polityka handlowa 

Międzynarodowy 
system handlowy 

WTO  

 30       30 3 K_W03, K_W05, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K03, 

K_K04 
 

S3_W02, 
S3_W03, 
S3_W04, 
S3_W05, 
S3_W06, 
S3_U01, 
S3_U02, 

S3_U03, S3U04, 
S3_U05, 

S3_K03, S3_K04 

nauki o polityce i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Analiza reguł obowiązujących w międzynarodowym systemie handlowym kreowanych przez Światową Organizację Handlu (WTO). 
Kluczowe zmiany zachodzące we współczesnych międzynarodowych stosunkach handlowych m. in. odnośnie do towarów, usług, 
handlowych aspektów ochrony własności intelektualnej, kwestii rozwoju przez handel. Zagadnienia związane z ewolucją miejsca państw 
rozwijających się w międzynarodowym systemie handlowym i ich wpływu na proces toczących się negocjacji. Problematyka wielostronnego 
systemu handlowego z regionalnego punktu widzenia, przez pryzmat interesów polityczno-ekonomicznych głównych jego uczestników,  
tj. Unii Europejskiej, Rosji, USA, Kanady, Chin, Japonii, Indii, RPA, Nigerii. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem WTO jako organizacji 
międzyrządowej, w tym struktury instytucjonalnej, procedury akcesyjnej oraz mechanizmu rozstrzygania sporów handlowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test, esej, projekt 

Teoria 
międzynarodowego 

podziału pracy 

 20       20 2 K_W01, K_W03, 
K_W07, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_U01, K_K01, 

K_K02 
 

S3_W01, 
S3_W04, 

S3_W07, S3_U04, 
S3_U05, S3_U06, 
S3_U01, S3_U03, 
S3_K01, S3_K02, 

nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Rola państwa w handlu międzynarodowym. Pojęcie i istota międzynarodowego podziału pracy. Globalne łańcuchy produkcji i wymiany. 
Główne teorie międzynarodowego podziału pracy.  

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

projekt 
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Wprowadzenie do 
biznesu 

międzynarodowego 

 30       30 2 K_W01, K_W03, 
K_W05, K_W07, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02 

 

S3_W01, 
S3_W03, 
S3_W06, 

S3_W07, S3_U02, 
S3_U04, S3_U05, 
S3_U06, S3_K01, 

S3_K02, 

nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie przedsiębiorczości i biznesu międzynarodowego. Cykl życia przedsiębiorstwa. Działalność i zarządzanie przedsiębiorstwem. 
Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym. Struktury formalne i nieformalne. 
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Negocjacje handlowe z partnerami zagranicznymi. Etyka a biznes międzynarodowy. Giganci biznesu 
i ich znaczenie dla gospodarki międzynarodowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test, projekt 

Historia 
gospodarcza 

powszechna i Polski 

 30       30 2 K_W01, K_W03, 
K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01, 

K_K02 
 

S3_W01, 
S3_W02, 

S3_W05, S3_U02,  
S3_U04, S3_U05, 
S3_U06, S3_K01, 

S3_K02 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Główne zjawiska i procesy ekonomiczne w XX wieku w Polsce i na świecie. Gospodarcze problemy i skutki II wojny światowej. Dynamiczny 
rozwój gospodarczy w latach 1950-1973. Wstrząsy i załamania w latach 1974-1989. Transformacja, regionalizacja, globalizacja. Światowy 
kryzys gospodarczy 2008-2011. Gospodarka i społeczeństwo II RP. Gospodarka PRL. Proces transformacji polskiej gospodarki.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test, projekt 
 

Marketing 
międzynarodowy i 

PR 

 20       20 2 K_W01, K_W03, 
K_W05, K_W07, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02 

 
S3_W01, 
S3_W03, 
S3_W06, 

S3_W07, S3_U02, 
S3_U04, S3_U05, 
S3_U06, S3_K01, 

S3_K02 

nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie marketingu i marketingu międzynarodowego. Marketing międzynarodowy a warunki funkcjonowania firmy. Segmentacja i plasowanie 

w marketingu międzynarodowym. Problemy badań marketingowych na skalę międzynarodową. Nabywca w marketingu: potrzeby  

i pragnienia; decyzje zakupowe. Produkt w marketingu międzynarodowym: standaryzacja i adaptacja. Międzynarodowy cykl życia produktu. 

Marka: internacjonalizacja i globalizacja marek. Miejsce marki w różnych kulturach. Ceny a rynki zagraniczne: sposoby ustalania cen, 

problem "szarego marketingu". Dystrybucja w marketingu międzynarodowym. Działania aktywizujące sprzedaż. Style promocji w różnych 

krajach. Miejsce reklamy w marketingu międzynarodowym. Pojęcie i pochodzenie public relations (PR). Strategie i metody PR. Komunikacja 

w sytuacjach kryzysowych – wprowadzenie. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych – analiza przypadków. Zarządzanie wizerunkiem 

przedsiębiorstwa. Wizerunek państwa. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

projekt  
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Wspólna polityka 
handlowa 

 30       30 3 K_W01, K_W03, 
K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01, 

K_K02 
 

S3_W01, 
S3_W02, 
S3_W03, 
S3_W04, 

S3_W05, S3_U01, 
S3_U02, S3_U04, 
S3_U05, S3_U06, 
S3_K01, S3_K02 

nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie i istota wspólnej polityki handlowej. Środki WPH - klasyfikacje: prawne, ekonomiczne, ochronne i ofensywne. System celny 
 – postępowanie celne. Pozataryfowe środki ochrony rynku wewnętrznego. WPH w kontekście relacji UE z WTO – problem wzajemnych 
zależności. Polityka handlowa UE wobec państw trzecich: systematyka umów i kompetencje instytucji UE w zakresie ich zawierania. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test, projekt  

Polityka handlowa 
Chin 

 20       20 2 K_W01, K_W03, 
K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01, 

K_K02 
 

S3_W01, 
S3_W02, 

S3_W03, S3_U01, 
S3_U02, S3_U04, 
S3_U05, S3_U06, 
S3_K01, S3_K02 

 

nauki o polityce  
i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu  

Determinanty polityki handlowej Chin i jej ewolucja. Proces akcesji do WTO. Główne zobowiązania wynikające z uczestnictwa  
w wielostronnym systemie handlowym. Stanowisko negocjacyjne w Rundzie Doha. Bilateralne rokowania handlowe - charakterystyka umów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test, projekt 

Rynki wschodzące 
w stosunkach 

międzynarodowych 

20        20 2 K_W03, K_W05, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02 
 

S3_W02, 
S3_W04, 
S3_W05, 
S3_W06, S3_U02, 
S3_U04, S3_U05, 
S3_U06, S3_K01, 
S3_K02 

nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Pojęcie rynków wschodzących. Rynki wschodzące w gospodarce światowej. Rola rynków wschodzących w instytucjach międzynarodowych. 

Polityka UE i wybranych państw wobec rynków wschodzących.   

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test, projekt 

Prawo gospodarcze 
UE 

30        30 3 K_W01, K_W03, 
K_W05, K_W07, 
K_U01, K_K03, 

K_K04 
 

S3_W01, 
S3_W03, 
S3_W06, 

S3_W07, S3_U01, 
S3_U02, S3_K03, 

S3_K04 

nauki o polityce  
i administracji 



63 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Rynek wewnętrzny UE. Swobodny przepływ towarów. Swobodny przepływ osób: swobodny przepływ pracowników najemnych. Prawo 
przedsiębiorczości: zagadnienia ogólne, transgraniczne przenoszenie siedziby spółki, transgraniczne fuzje spółek, harmonizacja i unifikacja 
krajowego prawa spółek. Swoboda przepływu usług. Swobodny przepływ kapitału i płatności bieżących. Unijne prawo konkurencji. Reguły 
dotyczące przedsiębiorstw. Zasady konkurencji dotyczące państw członkowskich. Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa. Pomoc 
publiczna. 

 Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

egzamin pisemny  

Seminarium 
magisterskie I 

 30       30 6 K_U01, K_U05, 
K_K01  

 
S3_U03, S3_U04, 
S3_U07, S3_K01 

nauki o polityce  
i administracji 
/nauki o bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Cel, budowa i kryteria oceny pracy magisterskiej. Wymogi formalne (m.in. formuła tematu, przypisy, bibliografia, styl, objętość). Wymogi 
merytoryczne (m.in. stawianie problemu badawczego, metoda badań, relacje analiza – interpretacja). Przygotowanie do wyboru przedmiotu 
badań. Wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych (m.in. przetwarzanie tekstów,  umiejętność 
przetwarzania zbiorów danych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

projekt 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck

ie* 

        min 30 3 -  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zgodnie z sylabusem. W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 290 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 960 

 

Specjalność: międzynarodowa polityka handlowa 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 
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Przedmioty właściwe dla specjalności Międzynarodowa polityka handlowa 
 

Bezpieczeństwo 
ekonomiczne 

20        20 2 K_W03,S3_W04, 
S3_W05, 
S3_W07, K_U01, 
K_K03, K_K04 
 
S3_W02, 
S3_W03, 
S3_W04, 
S3_W06, 
S3_W07, 
S3_U01, 
S3_U02, 
S3_K03, S3_K04 

nauki o polityce i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Bezpieczeństwo ekonomiczne - pojęcie. Globalizacja a bezpieczeństwo ekonomiczne. Nacjonalizm ekonomiczny i kapitalizm państwowy. 
Geoekonomia. Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego państw- kwestie energetyczne i ochrony klimatu, kwestie finansowe. 
Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności. Instytucje bezpieczeństwa ekonomicznego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test 
 

Polityka handlowa 
USA 

 30       30 4 K_W01, K_W03, 
K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01, 

K_K02 
 

S3_W01, 
S3_W02, 
S3_W03, 
S3_W4, 
S3_W05, 
S3_U01, 
S3_U02, 
S3_U04, 
S3_U05, 
S3_U06, 

S3_K01, S3_K02 

nauki o polityce i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Ewolucja amerykańskiej polityki handlowej. Prawno-ustrojowe podstawy prowadzenia polityki handlowej na szczeblu federalnym i 
stanowym. Proces podejmowania decyzji w amerykańskiej polityce handlowej – rola egzekutywy i legislatywy na szczeblu federalnym i 
stanowym, najważniejsze instytucje administracji amerykańskiej. Współczesna polityka handlowa USA – instrumenty polityki handlowej. 
Polityka handlowa USA w ramach Światowej Organizacji Handlu. Kierunki współczesnej polityki handlowej. Relacje  USA – Ameryka 
Łacińska, USA – Azja, USA – Unia Europejska. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test, projekt 
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Międzynarodowe 
prawo inwestycyjne 

 30       30 4 K_W01, K_W05, 
K_W07, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_K03, K_K04 

 
S3_W01, S3_W06, 
S3_W07, S3_U01, 
S3_U02, S3_U03, 
S3U04, S3_U05, 
S3_K03, S3_K04 

nauki o polityce i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Międzynarodowe prawo inwestycyjne - pojęcie i rozwój historyczny. Źródła współczesnego międzynarodowego prawa inwestycyjnego. 
Pojęcie inwestycji zagranicznych - przedmiotowy aspekt międzynarodowego prawa inwestycyjnego. Podmiotowy aspekt międzynarodowego 
prawa inwestycyjnego. Standardy traktowania i ochrony inwestycji zagranicznych. Interpretacja dwustronnych traktatów o popieraniu  
i ochronie inwestycji.  Skutki naruszenia standardów traktowania inwestycji zagranicznych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test, egzamin pisemny / egzamin ustny 

Strategie 
przedsiębiorstw 

międzynarodowych 

 30       30 3 K_W01, K_W03, 
K_W05, K_W07, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04 
 

S3_W01, 
S3_W03, 
S3_W06, 
S3_W07, 
S3_U02, 
S3_U04, 
S3_U05, 
S3_U06, 
S3_K01, 
S3_K02, 
S3_K03, S3_K04 

nauki o polityce i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych – ujęcia teoretyczne dotyczące zarządzania i budowy strategii w przedsiębiorstwie. Strategie 
zarządzania, marketingowe, cenowe etc. największych światowych korporacji działających w odmiennych, specyficznych branżach. Polskie 
korporacje o zasięgu międzynarodowym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

projekt  

Polityka liberalizacji 
międzynarodowego 

handlu usługami 

 30       30 4 K_W01, K_W03, 
K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03,  
K_K01, K_K02 

 
S3_W01, 
S3_W02, 
S3_W03, 
S3_W04, 
S3_W05, 
S3_U01, 
S3_U02, 

S3_U03, S3U04, 
S3_U05,  

S3_K01, S3_K01 

nauki o polityce i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Pojęcie międzynarodowej polityki usługowej. Środki oddziaływania państwa na obrót usługowy. Międzynarodowe regulacje handlu usługami. 
Modele liberalizacji handlu usługami. Model GATS. Model NFTA. Modele mieszane. Polityka liberalizacji handlu usługami w wymiarze 
globalnym i regionalnym. Bilateralne umowy handlowe. Perspektywy dalszej liberalizacji międzynarodowej wymiany usług. Państwa 
rozwijające się w procesie liberalizacji międzynarodowego handlu usługami. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

esej / egzamin pisemny / egzamin ustny / projekt 

Międzynarodowa 
współpraca 

technologiczna 

 20       20 2 K_W03, K_W05, 
K_U01, K_K03, 

K_K04 
 

nauki o polityce i administracji 
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S3_W02, 
S3_W03, 
S3_W06, 
S3_U01, 
S3_U02, 

S3_K03, S3_K04 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Wpływ nowoczesnych technologii na współczesne stosunki międzynarodowe. Historia rozwoju technologii informacyjno- 
telekomunikacyjnych (ICT). Historia Internetu w kontekście rewolucji w komunikacji. Psychologia Internetu. Politycy w cyberprzestrzeni. Rola 
technologii w budowaniu pozytywnego wizerunku państw i budowaniu marki narodowej. Polska w cyberprzestrzeni. Organizacje 
międzynarodowe w cyberprzestrzeni. Organizacje pozarządowe w cyberprzestrzeni. Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego 
 - w kontekście globalnym. Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego - w kontekście regionalnym i narodowym. Zjawisko wykluczenia 
cyfrowego (digital divide). Cyberprzestępczość i cyberzagrożenia. Dyplomacja w erze Wikileaks. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

egzamin ustny, ocena ciągła aktywności na zajęciach  
 

Polityka 
energetyczno-
klimatyczna 

 20       20 2 K_W03, K_U01, 
K_U02, K_U03,   
K_K03, K_K04 

 
S3_W02, 
S3_W03, 
S3_W04, 
S3_W06, 
S3_W07, 
S3_U01, 
S3_U02, 
S3_U03, S3U04, 
S3_U05, 
S3_K03, S3_K04 

nauki o polityce i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Polityczne i ekonomiczne znaczenie sektora energetycznego w polityce międzynarodowej. Historia rynku energetycznego, jego ewolucja 
oraz znaczenie dla historii XX i XXI wieku. Związki między polityką energetyczną a polityką ochrony klimatu. Problem zarządzania globalnym 
rynkiem energetycznym i kwestiami klimatu 
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Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

test, projekt  
 

 Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie* 

        min 30 3 -  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zgodnie z sylabusem. W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem 

Seminarium 
magisterskie II 

 30       30 6 K_U01, K_U05, 
K_K01  

 
S3_U03, 
S3_U04, 
S3_U07, S3_K01 

nauki o polityce i administracji 
/nauki o bezpieczeństwie 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Przygotowanie projektu, który 
doprowadzi do złożenia pracy magisterskiej. Praca nad projektem - z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

projekt 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 960 
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Specjalność: międzynarodowa polityka handlowa 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 
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Przedmioty właściwe dla specjalności Międzynarodowa polityka handlowa 

Międzynarodowe 
transakcje 

gospodarcze 

 30       30 3 K_W03, K_W05, 
K_W07, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01, 
K_K02 
 

S3_W03, 
S3_W06, 
S3_W07, 
S3_U02, 
S3_U04, 
S3_U05, 
S3_U06, 
S3_K01, S3_K02 

nauki o polityce i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Regulacje dot. międzynarodowych transakcji gospodarczych. Rola państwa i instytucji międzynarodowych. Pojęcie i istota transakcji  
w handlu zagranicznym. Podmioty działające w handlu zagranicznym. Dokumenty w handlu zagranicznym. Pojęcie kontraktu w handlu 
zagranicznym. Przygotowanie i realizacja transakcji w handlu zagranicznym.  

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test, projekt  
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Zarządzanie na 
rynkach 

międzynarodowych: 
ekonomiczne  

i kulturowe aspekty 

 20       20 3 K_W03, K_W05, 
K_W07, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02, 

K_K04 
 

S3_W03, 
S3_W06, 
S3_W07, 
S3_U04, 
S3_U05, 
S3_U06, 
S3_K01, 
S3_K02, S3_K04 

nauki o polityce i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Umiędzynarodowienie i globalizacja działalności gospodarczej. Międzynarodowe otoczenie biznesowe - ekonomiczne, polityczne, 
technologiczne, polityczne i kulturowe. Najważniejsze uwarunkowania kulturowego otoczenia międzynarodowego. Rola symboli, gestów, 
wartości w negocjacjach i zarządzaniu międzynarodowym. Teorie zarządzania międzynarodowego. Kultura organizacyjna przedsiębiorstw 
międzynarodowych poszczególnych regionów. Kulturowe modele zachowań w biznesie. Kultury biznesowe poszczególnych krajów i 
regionów. Kultury biznesowe oraz wyznaczniki makroekonomiczne poszczególnych krajów z punktu widzenia ich atrakcyjności i specyfiki 
biznesowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

projekt / esej 
 
 

Dyplomacja 
ekonomiczna 

 30       30 3 K_W01, K_W03, 

K_W05, K_W07, 

K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04, 

K_K01, K_K02, 

K_K03, K_K04 

S3_W01, 

S3_W03, 

S3_W06, 

S3_W07, 

nauki o polityce i administracji 
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S3_U01, 

S3_U04, 

S3_U05, 

S3_U06, 

S3_K01, 

S3_K02, 

S3_K03, S3_K04 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Istota dyplomacji gospodarczej. Ewolucja zakresu przedmiotowego tradycyjnej dyplomacji. Nowe obszary aktywności dyplomatycznej. 
Ekonomizacja polityki zagranicznej. Narzędzia i zadania nowoczesnej dyplomacji gospodarczej. Struktura i podmioty dyplomacji 
gospodarczej: podstawowe schematy organizacyjne (rząd, agencje promocji eksportu, organizacje biznesu i ekonomiczne grupy interesu, 
samorząd gospodarczy). Modele dyplomacji gospodarczej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test / projekt / esej 
 

 Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmiot 
kierunkowy w 
języku obcym na 
poziomie 
językowym B2+ 

        min 30 4 K_U03  
 

S3_U05 

nauki o polityce i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem. W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści w ramach 
kierunku studiów. Treści kształcenia umożliwiają opanowanie  terminologii  w języku obcego na poziomie B2 ESOKJ dotyczącej wybranej 
przez Studenta/kę problematyki z zakresu stosunków międzynarodowych.  

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
z obszaru nauk 
humanistycznych * 

        min 30 5 -  
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Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów z obszaru nauk humanistycznych.  

 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem 

Seminarium 
magisterskie III 

 

 30       30 12 K_U01, K_U05, 
K_K01 

 
S3_U03, 
S3_U04, 
S3_U07, S3_K01 

nauki o polityce i administracji 
/nauki o bezpieczeństwie 
 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Przygotowanie pracy 
magisterskiej - Złożenie i obrona pracy magisterskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

Praca dyplomowa 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 170 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 960 

 

STUDENT W TOKU STUDIÓW:  

1. ma obowiązek zrealizować przedmioty ogólnouniwersyteckie  z obszaru nauk humanistycznych za co najmniej 5 ECTS. 

2. ma obowiązek zaliczyć BHP i POWI, w wymiarze nie mniej niż 4 godziny każde i po 0,5 pkt ECTS, jeśli nie realizował ww. przedmiotów na studiach I 

stopnia 

* Przedmioty ogólnouniwersyteckie rozliczane są rocznie. –  



74 
 

Specjalność: studia regionalne i globalne 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 
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Przedmioty właściwe dla specjalności Studia regionalne i globalne 

Bezpieczeństwo 
państw Południa 

20        20 2 K_W01, K_W03, 
K_W05, K_U01, 
K_K01 
 
S4_W01, 
S4_W02, 
S4_W03, 
S4_W04, 
S4_W06, 
S4_U01, 
S4_U04, S4_K01 

nauki o polityce i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Państwa Południa w globalnym systemie międzynarodowym. Specyfika państw Południa. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa w 
poszczególnych regionach zaliczanych do Południa. Polityki bezpieczeństwa i ich wymiary. Prawne i polityczne mechanizmy regulacyjne w 
sferze bezpieczeństwa. Globalne i regionalne instytucje bezpieczeństwa – ich rola i znaczenie w poszczególnych regionach/subregionach. 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test 
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Ekonomia 
polityczna państw 
Południa 

 20       20 3 K_W01, K_W03, 
K_W05, KU_01, 
KU_03, KU_04, 
K_K01, K_K02 
 
S4_W01, 
S4_W02, 
S4_W03, 
S4_W04, 
S4_W06, 
S4_U01, 
S4_U03, 
S4_U05, 
S4_U06, 
S4_K01, S4_K02 
 

nauki o polityce i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Globalne Południe: pojęcie, kraje, podstawowe problemy. Rozwój zrównoważony - definicja, Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) jako 
międzynarodowa agenda współpracy na rzecz rozwoju. Współczesne teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego (theory of coordination failure, 
modele wzrostu Lucasa i Romera, założenia inkluzywnego wzrostu). Zależność między rozwojem finansowym a rozwojem gospodarczym, 

specyfika systemów finansowych państw Południa (w tym rola sektora nieformalnego, mikrofinanse, kwestia wykluczenia finansowego). 
Ewolucja architektury finansowania rozwoju i innowacyjne mechanizmy finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego (w tym rola 
Oficjalnej Pomocy Rozwojowej). Problem zadłużenia państw Południa i działania na rzecz jego redukcji. Koncepcja developmental state: 
pojęcie, historia, ewolucja i współczesne zastosowania, analiza studiów przypadku (m.in. Korea Południowa, Botswana). Wybrane strategie 
rozwoju państw Południa (np. od autarkii do neoliberalizmu w państwach Ameryki Łacińskiej, case study Brazylii; rozwój oparty na rolnictwie 
w wybranych państwach Afryki Subsaharyjskiej, case study Kenii, Rwandy i Etiopii). Systemy zabezpieczenia społecznego państw Południa 
(specyfika modelu welfare state w wybranych państwach rozwijających się). Specyfika wybranych sektorów usług publicznych, studia 
przypadku. Państwa Południa w globalnych łańcuchach produkcji (GVCs). 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

test, projekt 
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Historia, kultura  
i cywilizacja państw 
Południa 

 20       20  3 K_W01, K_W03, 
K_W05, KU_01, 
KU_03, KU_04, 
K_K01, K_K02 
 
S4_W01, 
S4_W03, 
S4_W04, 
S4_W06, S4_U01, 
S4_U03, S4_U05, 
S4_U06, S4_K01, 
S4_K02 

nauki o polityce i 
administracji 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Państwa Południa w stosunkach międzynarodowych – historyczne czynniki odrębności. Procesy historyczne kształtujące tożsamość 
regionów zaliczanych do Południa. Kolonializm, dekolonizacja, postkolonializm. Cywilizacje Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej – specyfika, 
granice, tożsamość. Społeczne, kulturowe i gospodarcze uwarunkowania procesów zmian cywilizacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

test, projekt  

3 przedmioty do 
wyboru z grupy***: 
 
1. Polityka zagraniczna 
USA 

2. Polityka zagraniczna 
Brazylii 

3. Polityka zagraniczna 
Indii 

4. Polityka zagraniczna 
Chin 

5. Polityka zagraniczna 
Izraela 

 3x30       90 (3x30) 6 (3X2) K_W01, K_W03, 
K_W05, K_W07, 
KU_01, K_U02, 
KU_03, KU_04, 
K_K01, K_K02, 
S4_K04 
S4_W01, 
S4_W03, 
S4_W04, 
S4_W06, 
S4_W07, S4_U01, 
S4_U02, S4_U03, 
S4_U05, S4_U06, 
S4_K01, S4_K02, 
S4_K04 

nauki o polityce  
i administracji 
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6. Polityka zagraniczna 
RPA  
i Nigerii 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Geograficzne, kulturowe, gospodarcze, polityczne uwarunkowania polityk zagranicznych poszczególnych państw. Główne cele i kierunki 
ich polityk zagranicznych. Zmienność uwarunkowań i celów polityk zagranicznych. Środowisko międzynarodowe i jego ewolucja a polityki 
zagraniczne poszczególnych państw. Tożsamość państw w stosunkach międzynarodowych. Polityki zagraniczne państw a 
bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

test / esej 
 

Rynki wschodzące w 
stosunkach 
międzynarodowych 

 15       15 2 K_W01, K_W03, 
K_W05, KU_01, 
KU_03, KU_04, 
K_K03 
 
S4_W01, 
S4_W03, 
S4_W04, 
S4_W06, S4_U01, 
S4_U03, S4_U05, 
S4_U06, S4_K03 
 

nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Pojęcie rynków wschodzących. Rynki wschodzące w gospodarce światowej. Rola rynków wschodzących w instytucjach 
międzynarodowych. Polityka UE i wybranych państw wobec rynków wschodzących.   

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

test / esej 
 

Międzynarodowy 
system handlowy WTO  

 30       30 3 K_W01, K_W03, 
K_W05, KU_01, 
K_U02, KU_03, 
KU_04, S4_K04 
 

nauki o polityce  
i administracji 
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S4_W01, 
S4_W03, 
S4_W04, 
S4_W06, S4_U01, 
S4_U02, S4_U03, 
S4_U05, S4_U06, 
S4_K02 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Analiza reguł obowiązujących w międzynarodowym systemie handlowym kreowanych przez Światową Organizację Handlu (WTO). 
Kluczowe zmiany zachodzące we współczesnych międzynarodowych stosunkach handlowych, m.in. odnośnie do towarów, usług, 
handlowych aspektów ochrony własności intelektualnej, relacji między handlem a rozwojem. Zagadnienia związane z ewolucją miejsca 
państw rozwijających się w międzynarodowym systemie handlowym i ich wpływu na proces toczących się negocjacji. Problematyka 
wielostronnego systemu handlowego z regionalnego punktu widzenia, przez pryzmat interesów polityczno-ekonomicznych głównych jego 
uczestników, tj. Unii Europejskiej, Rosji, USA, Kanady, Chin, Japonii, Indii, RPA, Nigerii. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem WTO 
jako organizacji międzyrządowej, w tym struktury instytucjonalnej, procedury akcesyjnej oraz mechanizmu rozstrzygania sporów 
handlowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

test / esej 
 

Polityka energetyczna  
i klimatyczna 

 20       20 2 K_W03, K_W05, 
K_W07, K_U01, 
K_U02, KU_03,  
K_K01, K_K03 
 
S4_W03, 
S4_W04, 
S4_W06, 
S4_W07, S4_U01, 
S4_U02, S4_U03, 
S4_U04, S4_U05, 
S4_K01, S4_K03 

nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe dla 
przedmiotu  

Polityczne i ekonomiczne znaczenie sektora energetycznego w polityce międzynarodowej. Historia rynku energetycznego, jego ewolucja 
oraz znaczenie dla historii XX i XXI wieku. Związki między polityką energetyczną a polityką ochrony klimatu. Problem zarządzania 
globalnym rynkiem energetycznym i kwestiami klimatu. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

egzamin pisemny, projekt  
 

 Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie* 

        min 30 3 -  

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem 

Seminarium 
magisterskie I 

 30       30 6 K_U01, K_U02  
K_U05, K_K01 
 
S4_U02, S4_U04, 
S4_U07, S4_K01,  

nauki o polityce i 
administracji/ nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe dla 
przedmiotu 

Cel, budowa i kryteria oceny pracy magisterskiej. Wymogi formalne (m.in. formuła tematu, przypisy, bibliografia, styl, objętość). Wymogi 
merytoryczne  (m.in. stawianie problemu badawczego, metoda badań, relacje analiza – interpretacja). Przygotowanie do wyboru 
przedmiotu badań. Wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych (m.in. przetwarzanie 
tekstów,  umiejętność przetwarzania zbiorów danych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

projekt 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 275 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej  960 
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Specjalność: studia regionalne i globalne 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba godzin 

zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Dyscyplina (y), do której 
odnosi się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności   

Seminarium 
magisterskie II 

 30       30 6 K_U02, K_U01, 
K_U05, K_K01 
 
S4_U02, 
S4_U04, 
S4_U07, S4_K01 

nauki o polityce i administracji/ 
nauki o bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Przygotowanie projektu, który 
doprowadzi do złożenia pracy magisterskiej. Praca nad projektem - z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

projekt 

Przedmioty 
ogólnouniwersytecki
e* 

        min 30 3   

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zgodnie z sylabusem 
 



81 
 

Treści programowe dla poszczególnych ścieżek specjalnościowych dla specjalności Studia regionalne i globalne ** 

Ścieżka 
specjalnościowa: 

Amerykanistyka 

 
 

 220       220 21 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, 
K_K01, K_K02, 
K_K03 
 
S4_W01, 
S4_W02, 
S4_W03, 
S4_W04, 
S4_W05, 
S4_W06, 
S4_W07, 
S4_U01, 
S4_U02, 
S4_U03, 
S4_U04, 
S4_U05, 
S4_U06, 
S4_U07, 
S4_K01, 
S4_K02, 
S4_K03, S4_K04 

nauki o polityce i administracji 

Treści programowe 
dla grupy zajęć 

Konflikty i spory w Ameryce Łacińskiej (Zapoznanie studentów z problematyką, typologią oraz koncepcjami bezpieczeństwa 
narodowego i regionalnego w zachodniej hemisferze; przybliżenie bieżących wyzwań oraz form współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa 
w ramach Systemu Międzyamerykańskiego oraz porozumień bilateralnych; analiza najważniejszych konfliktów i sporów w regionie oraz 
głównych wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego); 
Procesy integracji politycznej i gospodarczej w regionie Ameryki Łacińskiej (Przedstawienie specyfiki integracji regionalnej w 
regionie Ameryki Łacińskiej. Modele rozwoju ekonomicznego regionu. Główne instytucje współpracy ekonomicznej. Analiza wybranych 
projektów integracyjnych: NAFTA, FTAA, CAFTA-DR, SELA, CARICOM, Mercosur, UNASUR, CELAC, Pacific Alliance etc. Neoliberalizm 
vs Post-neoliberalizm. Rola integracji polityczno-gospodarczej w regionie);  
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Stosunki transatlantyckie (Geneza i ewolucja stosunków transatlantyckich w ujęciu historycznym oraz współczesnym. Główne problemy 
współpracy politycznej oraz gospodarczej, w tym obszary sporne. Transatlantycka współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa. Stosunki 
transatlantyckie z perspektywy polskiej polityki zagranicznej.); 
Religie Ameryk (Charakterystyka religii i religijności w Ameryce Północnej i Południowej. Indiańskie religie plemienne. Chrystianizacja 
Ameryki Południowej i Północnej Geneza i charakterystyka kultów synkretycznych. Protestantyzm, katolicyzm i inne kościoły i sekty 
chrześcijańskie w Amerykach. Religie niechrześcijańskie w regionie.); 
Meksyk w stosunkach międzynarodowych (Wprowadzenie do meksykańskiej polityki zagranicznej. Uwarunkowania, specyfika i główne 
założenia polityki zagranicznej Meksyku. Ewolucja regionalnej i międzynarodowej pozycji Meksyku w ujęciu historycznym. Analiza relacji 
dwustronnych i zaangażowania Meksyku w instytucjach multilateralnych. Aktywność Meksyku w ONZ.); 
Cywilizacja i kultura Ameryki Łacińskiej (Co to jest cywilizacja? Kultury prekolumbijskie w obu Amerykach. Proces kolonizacji i 
hybrydyzacji społeczeństw amerykańskich. Ameryka indiańska. Ameryka kreolska. Czarna Ameryka. Współczesna tożsamość państw 
amerykańskich. Kultura kulinarna i muzyczna wybranych państw Ameryki Łacińskiej.);  
Władza i społeczeństwo Ameryki Łacińskiej (System polityczny w wybranych krajach regionu, z dominującą pozycją prezydenta. 
Przykłady karaibskie (typowy system gabinetowy). Kontekst rasy, klasy i gender wpisany w relacje władzy w krajach latynoamerykańskich 
i karaibskich.);  
Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej (Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej); 
Historia Ameryki Łacińskiej (Koncepcja historii według Haydena White'a. Nauczanie historii jako proces ideologicznego kształtowania 
człowieka. Analiza iberyjskiego i anglosaskiego projektu cywilizacyjnego.  Rozwój kolonii. Proces wyzwalania się kolonii amerykańskich. 
Kształtowanie się relacji między krajami amerykańskimi). 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem poszczególnych przedmiotów 
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Ścieżka 
specjalnościowa: 
Azja 

 

 220       220 21 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, 
K_K01, K_K02, 
K_K03 
 
S4_W01, 
S4_W02, 
S4_W03, 
S4_W04, 
S4_W05, 
S4_W06, 
S4_W07, 
S4_U01, 
S4_U02, 
S4_U03, 
S4_U04, 
S4_U05, 
S4_U06, 
S4_U07, 
S4_K01, 
S4_K02, 
S4_K03, S4_K04 

nauki o polityce i administracji 

Treści programowe 
dla grupy 
przedmiotów 

Polityka zagraniczna państw ASEAN (Geograficzne, kulturowe, gospodarcze, polityczne uwarunkowania polityk zagranicznych 

poszczególnych państw ASEAN. Główne cele i kierunki ich polityk zagranicznych. Zmienność uwarunkowań i celów polityk zagranicznych. 

Środowisko międzynarodowe i jego ewolucja a polityki zagraniczne poszczególnych państw ASEAN. Tożsamość państw w stosunkach 

międzynarodowych. Polityki zagraniczne państw ASEAN a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.).  

Polityka gospodarcza Indii (Uwarunkowania polityki gospodarczej Indii. Finanse publiczne w Indiach. Polityka pieniężna i kursowa Indii. 

Polityka społeczna i demograficzna Indii. Rolnictwo w Indiach. Indyjska polityka przemysłowa. Sektor usług. Polityka handlowa Indii.); 

Polityka gospodarcza Chin (Uwarunkowania polityki gospodarczej Chin. Finanse publiczne. Polityka pieniężna i kursowa. Polityka 

społeczna i demograficzna. Rolnictwo w Chinach. Chińska polityka przemysłowa. Sektor usług.  Polityka handlowa Chin.); 
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Polityka gospodarcza Japonii (Uwarunkowania polityki gospodarczej Japonii. Finanse publiczne w Japonii. Polityka pieniężna i kursowa. 

Polityka społeczna i demograficzna. Rolnictwo w Japonii. Japońska polityka przemysłowa. Sektor usług. Polityka handlowa Japonii.); 

Polityka zagraniczna Japonii i Rep. Korei (Geograficzne, kulturowe, gospodarcze, polityczne uwarunkowania polityk zagranicznych 

Japonii i Rep. Korei. Główne cele i kierunki ich polityk zagranicznych. Zmienność uwarunkowań i celów polityk zagranicznych. Środowisko 

międzynarodowe i jego ewolucja a polityki zagraniczne Japonii i Rep. Korei. Tożsamość państw w stosunkach międzynarodowych. Polityki 

zagraniczne Japonii i Rep. Korei państw a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.);  

Regionalny system bezpieczeństwa w Azji (Klasyfikacja i systematyka zagrożeń bezpieczeństwa w Azji. Wyścig zbrojeń na kontynencie 

azjatyckim. Podział Korei. Podział Chin a bezpieczeństwo w regionie Azji i Pacyfiku. Subsystem bezpieczeństwa w Azji Południowej. Spory 

i konflikty terytorialne na morzach w Azji. Spory i konflikty terytorialne na morzach w Azji. Spory i konflikty lądowe w Azji. Instytucje 

bezpieczeństwa regionalnego. Strategia regionalna USA. System sojuszy dwustronnych USA w regionie Azji i Pacyfiku. Strategia 

regionalna Chin. Stosunki amerykańsko-chińskie – znaczenie regionalne i globalne. Strategie regionalne Rosji, Japonii i Indii. Znaczenie 

regionu Azji  

i Pacyfiku w stosunkach międzynarodowych u progu XXI w.);  

Historia stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej i Azji Południowej (Druga wojna światowa a Azji Wschodniej i Azji 

Południowej. Japonia po drugiej wojnie światowej. Chińska wojna domowa. Wojna w Korei. I wojna indochińska. Procesy 

niepodległościowe w Azji Południowo-Wschodniej. Niepodległość Indii. II wojna indochińska. Zmiany w Chinach i reformy Deng Xiaopinga. 

III wojna indochińska. Konflikt w Kambodży. Kwestia Tajwanu.);  

Systemy polityczne państw Azji (Systemy polityczne wybranych państw azjatyckich. Geneza systemu partyjnego i politycznego 

wybranych państw azjatyckich. Uwarunkowania historyczne i kulturowe Kształtowanie się fundamentów ustroju wybranych państw 

azjatyckich: federalizm, demokracja/brak demokracji, świeckość. Podział władzy. Główne organy państwowe i ich kompetencje – wybrane 

państwa azjatyckie. Omówienie głównych partii 2politycznych w wybranych państwach azjatyckich). 

Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem poszczególnych przedmiotów 
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Ścieżka 
specjalnościowa: 
Bliski Wschód  
i Afryka 

 

 

 220       220 21 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, 
K_W07, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, 
K_K01, K_K02, 
K_K03 
 
S4_W01, 
S4_W02, 
S4_W03, 
S4_W04, 
S4_W05, 
S4_W06, 
S4_W07, 
S4_U01, 
S4_U02, 
S4_U03, 
S4_U04, 
S4_U05, 
S4_U06, 
S4_U07, 
S4_K01, 
S4_K02, 
S4_K03, S4_K04 

nauki o polityce i administracji 

Treści programowe 
dla grupy 
przedmiotów 

Historia stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie (Pojęcie Bliskiego Wschodu. Granice regionu. Charakterystyka regionu 

i subregionów. Charakterystyka świata arabskiego i muzułmańskiego. Współczesne państwa i społeczeństwa na Bliskim Wschodzie. 

AHDRs, Arabska Wiosna i jej konsekwencje. Systemy międzynarodowe w regionie od czasów najdawniejszych. Imperium arabskie. 

Rozkwit i upadek Imperium Osmańskiego. Annahada, korzenie panarabizmu, panislamizmu i fundamentalizmu religijnego. Rola Egiptu. 

Konsekwencje I wojny światowej dla regionu. Geneza konfliktu w Palestynie. Pax Britanica w regionie. Konsekwencje II wojny i stosunki 

międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w okresie zimnej wojny. LPA, Rada Współpracy Zatoki i Organizacja Współpracy Islamskiej. Wojny 

w Zatoce i Pax Americana. Wojna w Syrii. Problem kurdyjski. Iran i Turcja w regionie.); 
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Historia stosunków międzynarodowych w Afryce (Kolonializm i jego znaczenie dla regionu Afryki, procesy dekolonizacji, kształtowanie 

państw pokolonialnych, główne procesy związane z poszukiwaniem regionalnej tożsamości, czynniki zmian politycznych, społecznych, 

gospodarczych, główne czynniki konfliktogenne.); 

Polityki zagraniczne państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (Uwarunkowania polityki zagranicznej wszystkich państw arabskich 

oraz Iranu i Turcji. Historia, kierunki i instrumenty polityki zagranicznej poszczególnych państw - cechy wspólne i różnice. Polityka 

regionalna. Stosunki z Izraelem. Stosunki z Polską.);  

Polityki zagraniczne państw Afryki Subsaharyjskiej (Główne uwarunkowania kształtujące politykę zagraniczną państw Afryki 

Subsaharyjskiej oraz aktywność międzynarodowa wybranych państw regionu. Polityka zagraniczna wybranych państw: Senegalu, Czadu, 

Ghany, DR Konga, Angoli, Tanzanii, Kenii, Rwandy, Etiopii, Sudanu. Rola poszczególnych państw Afryki Subsaharyjskiej w kształtowaniu 

regionalnego systemu międzynarodowego.);  

Regionalny system bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie (Główne mechanizmy współpracy państw w poszczególnych regionach na 

rzecz kształtowania środowiska międzynarodowego opartego na pokoju i bezpieczeństwie. Instytucje regionalne działającym na tym polu: 

Liga Państw Arabskich, Rada Współpracy Zatoki. Rola mocarstw pozaregionalnych (USA, Rosja). Główne zagrożenia i wyzwania dla 

bezpieczeństwa oraz oddziaływania zewnętrzne na stan bezpieczeństwa w poszczególnych regionach.);  

 Polityka UE wobec Bliskiego Wschodu i Afryki (Polityka Unii Europejskiej wobec Afryki i Bliskiego Wschodu w wymiarze polityczno-

ekonomicznym, w tym polityki współpracy na rzecz rozwoju oraz pomocy humanitarnej. Uwarunkowania zaangażowania UE w Afryce i na 

Bliskim Wschodnie, ocena stanu stosunków politycznych, ekonomicznych (w tym zawieranych umów handlowych), pomocy rozwojowej 

oraz humanitarnej (w tym problematyki uchodźców z Afryki); 

 Religia na Bliskim Wschodzie i w Afryce (Specyfika religii i religijności na Bliskim Wschodzie i w Afryce na tle innych religii świata. Żydzi 

i judaizm – od czasów biblijnych do współczesności. „Powtórne narodziny” judaizmu i jego konsekwencje. Tora i Talmud – główne treści. 

Święta i obrzędy w judaizmie. Podziały we współczesnym judaizmie. Narodziny chrześcijaństwa i obecność tej religii na Bliskim Wschodzie 

i w Afryce. Specyfika Kościołów Wschodnich. Powstanie i dzieje islamu. Doktryna i praktyki religijne. Koran i filary islamu. Podziały w 

islamie – sunnizm, szyizm, mniejsze grupy religijne. Religie plemienne Afryki. Dzieje chrystianizacji i islamizacji kontynentu);  

Polityka wybranych państw wobec Bliskiego Wschodu i Afryki (Znaczenie i rola Bliskiego Wschodu i Afryki w stosunkach 

międzynarodowych. „System ingerujący” na Bliskim Wschodzie i w Afryce – rola mocarstw w regionie od I wojny światowej do dziś. Polityka 

USA względem BW i Afryki. Polityka Rosji, Chin i Indii. Inne wybrane państwa – rola Francji i Wielkiej Brytanii w Afryce i na Bliski 

Wschodzie.); 

Polityka i społeczeństwo na Bliskim Wschodzie i w Afryce (Specyfika instytucji państwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Rola religii  

i kultury w życiu społecznym. Wpływ tradycji plemiennej i klanowej. Społeczne uwarunkowania rozwoju w regionach. Charakterystyka 

prawa islamskiego i jego wpływ na życie ludzi na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Fundamentalizm religijny – przyczyny, uwarunkowania, 

rozwój. Specyfika społeczności izraelskiej – czynnik religijny i świecki). 
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Sposoby weryfikacji 
efektów przypisanych 
do przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem poszczególnych przedmiotów 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 280 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej  960 

 

 

Specjalność: studia regionalne i globalne 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty ECTS 

Symbol efektów uczenia się dla programu 
studiów 

Dyscyplina (y), 
do której 

odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m
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w

ic
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e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a
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z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności  
 

Seminarium 
magisterskie III 

     

 30       30 12 K_U02, K_U01, K_U05, K_K01  
 
S4_U02, S4_U04, S4_U07, S4_K01 

nauki o polityce 
i administracji/ 
nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Przygotowanie pracy 
magisterskiej - złożenie i obrona pracy magisterskiej. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu  

Praca dyplomowa 

Przedmiot 
kierunkowy w języku 
obcym na poziomie 
językowym B2+ 

        min 30 4 K_U03  
S4_U05 

 

Treści programowe 
dla przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści w ramach 
kierunku studiów. Treści kształcenia umożliwiają opanowanie  terminologii  w języku obcego na poziomie B2 ESOKJ dotyczącej wybranej 
przez Studenta/kę problematyki z zakresu stosunków międzynarodowych.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem 

Przedmioty 
ogólnouniwersytecko 
z obszaru nauk 
humanistycznych* 

        min 30 5 -  

Treści programowe 
dla przedmiotu  

Zgodnie z sylabusem. W zależności od wyboru dokonanego przez Studenta/kę. Student/ka poszerza swoją wiedzę o treści spoza 
kierunku studiów z obszaru nauk humanistycznych.  
 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem 

Treści programowe dla poszczególnych ścieżek specjalnościowych dla specjalności Studia regionalne i globalne ** 
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Ścieżka 
specjalnościowa:  
Amerykanistyka 

 

 75       75 9 K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_K01, K_K02, K_K03 
 
S4_W01, S4_W02, S4_W03, S4_W04, 
S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_U01, 
S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U06, 
S4_U07, S4_K01, S4_K02, S4_K03, S4_K04 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla grupy 
przedmiotów 

Władza i społeczeństwo w USA i Kanadzie (System polityczny w USA, z dominującą pozycją prezydenta, oraz Kanady, gdzie funkcjonuje 

typowy system gabinetowy. Kontekst rasy, klasy i gender wpisany w relacje władzy w krajach północnoamerykańskich.); 

Relacje UE z Ameryką Łacińską (Uwarunkowania historyczne - kolonializm i neokolonializm. Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej - 

aspekt polityczny i gospodarczy. Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla państw Ameryki Łacińskiej. Najważniejsze dziedziny współpracy. 

Kraje AKP (Afryka, Karaiby, Pacyfik) - dziedzictwo kolonializmu. UE a Ameryka Łacińska. Perspektywy dalszej współpracy. Relacje UE  

z państwami i organizacjami subregionalnymi); 

Kanada w stosunkach międzynarodowych (Wprowadzenie do kanadyjskiej polityki zagranicznej. Uwarunkowania, specyfika oraz cele 

zaangażowania międzynarodowego Kanady. Krótka historia stosunków międzynarodowych z perspektywy Kanady. Rola Kanady w 

regionie i w relacjach globalnych). 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem poszczególnych przedmiotów  
 



90 
 

Ścieżka 
specjalnościowa: 
Azja 

 

 75       75 9 K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_K01, K_K02, K_K03 
 
S4_W01, S4_W02, S4_W03, S4_W04, 
S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_U01, 
S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U06, 
S4_U07, S4_K01, S4_K02, S4_K03, S4_K04 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla grupy 
przedmiotów 

Prawo handlowe i gospodarcze Indii i Chin (Charakterystyka systemu prawnego Indii i Chin uwzględniająca zagadnienia istotne z punktu 

widzenia przedsiębiorców zagranicznych. Charakterystyka warunków i prawnych form podejmowania i wykonywania działalności 

gospodarczej w Indiach i Chinach. Prawo kontraktów Indii i Chin. Indyjska i chińska procedura cywilna.); 

Organizacja i technika służby zagranicznej państw Azji (Różne aspekty związane z organizacją oraz funkcjonowaniem służby państw 

Azji. Kwestie historyczne i prawne, analiza struktury organizacyjnej służby zagranicznej państw Azji. Główne wyzwania i problemy stojące 

przed służbą zagraniczną państw azjatyckich.); 

Biznes w Azji (Pojęcie przedsiębiorczości i biznesu międzynarodowego. Specyfika biznesu w Azji: uwarunkowania ekonomiczne i 

kulturowe działalności gospodarczej w Azji. Negocjacje handlowe. Kultura biznesowa. Strategie azjatyckich korporacji. Doświadczenia 

polskich firm, działających na rynkach azjatyckich.) 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem poszczególnych przedmiotów  
 

Ścieżka 
specjalnościowa: 
Bliski Wschód  
i Afryka 

 

 75       75 9 K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_K01, K_K02, K_K03 
 
S4_W01, S4_W02, S4_W03, S4_W04, 
S4_W05, S4_W06, S4_W07, S4_U01, 
S4_U02, S4_U03, S4_U04, S4_U05, S4_U06, 
S4_U07, S4_K01, S4_K02, S4_K03, S4_K04 

nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla grupy 
przedmiotów 

Dylematy tożsamości kulturowej na Bliskim Wschodzie i w Afryce (Charakterystyka specyfiki tzw. ”wielopoziomowej tożsamości 

Bliskiego Wschodu” oraz jej wpływ na określenie identyfikacji kulturowych i narodowych na przemiany społeczno-polityczne w obliczu 

kształtowania się nowego ładu na Bliskim Wschodzie i Afryce.); 
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Mechanizmy współpracy gospodarczej na Bliskim Wschodzie i w Afryce (Główne mechanizmy współpracy i integracji gospodarczej 

państw w poszczególnych regionach i subregionach. m.in.: Unia Afrykańska (Traktat o Afrykańskiej Wspólnocie Gospodarczej) oraz SADC, 

ECOWAS, ECCAS, EAC, CEN-SAD, IGAD, AMU, COMESA, Liga Państw Arabskich, Rada Współpracy Zatoki.  

Regionalny system bezpieczeństwa w Afryce (Główne mechanizmy współpracy regionalnej  na rzecz kształtowania środowiska 

międzynarodowego opartego na pokoju i bezpieczeństwie. Instytucje regionalne i subregionalne m.in.  Unia Afrykańska, SADC, ECOWAS, 

ECCAS. Rola mocarstw i organizacji pozaafrykańskich (USA, Francja, UE, ONZ). Główne zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa  

w Afryce  oraz implikacje zewnętrzne stanu bezpieczeństwa w poszczególnych regionach.). 

Sposoby weryfikacji 
efektów 
przypisanych do 
przedmiotu 

Zgodnie z sylabusem poszczególnych przedmiotów  
 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 165 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej  960 

 

STUDENT W TOKU STUDIÓW:  

1. ma obowiązek zrealizować przedmioty ogólnouniwersyteckie z obszaru nauk humanistycznych za co najmniej 5 ECTS . 

2. ma obowiązek zaliczyć BHP i POWI, w wymiarze nie mniej niż 4 godziny każde i po 0,5 pkt ECTS, jeśli nie realizował ww. przedmiotów na studiach I 
stopnia 

* Przedmioty ogólnouniwersyteckie rozliczane są rocznie. 

** Student w trakcie 3 i 4 semestru na specjalności Studia regionalne i globalne realizuje fakultatywnie jedną z 3 ścieżek specjalnościowych (Amerykanistyka, 
Azja, Bliski Wschód i Afryka) 
 

*** Student spośród 3 wybranych przedmiotów musi wybrać minimum dwa przedmioty powiązane z daną ścieżką specjalności (Amerykanistyka, Azja, Bliski 
Wschód i Afryka) 
 

 –  
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

nauk społecznych nauki o polityce i 

administracji 

 

88% 

nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie 3% 

   

”. 
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Załącznik nr 72 

do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

„Załącznik nr 135 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego 

nazwa kierunku studiów projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / w języku wykładowym Designing Regional and Local Development 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

96 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) 

5 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse 16%  

Dziedzina nauk społecznych 
geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

52% 
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 

przestrzenna 

Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 16%  

Dziedzina nauk społecznych 
nauki o polityce 
i administracji 

16%  

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

  
P7S_WG Zakres  
i głębia 

K_W01 
w sposób pogłębiony fakty, obiekty i zjawiska oraz teorie naukowe odnoszące się do mechanizmów rozwoju 
regionalnego i lokalnego, a także metodologię badań empirycznych w tej dziedzinie i terminologię stosowaną 
w literaturze przedmiotu. 

P7S_WG 

K_W02 

w pogłębionym stopniu główne tendencje rozwojowe i relacje między studiami regionalnymi i lokalnymi a innymi 
dyscyplinami w ramach nauk społecznych, a także możliwości i ograniczenia wynikające z 
interdyscyplinarności badań prowadzonych w ramach studiów regionalnych i lokalnych; rozumie związek 
terminologii stosowanej w ramach studiów regionalnych i lokalnych z terminologią wykorzystywaną w innych 
dyscyplinach w ramach nauk społecznych. 

P7S_WG 

K_W03 
w pogłębionym stopniu znaczenie człowieka jako podmiotu badań, a także człowieka, społeczności i 
przestrzeni jako przedmiotu badań w ramach studiów regionalnych i lokalnych. 

P7S_WG 

  
P7S_WK Kontekst 
- uwarunkowania, 
skutki 

K_W04 
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania 
działalności zawodowej związanej ze studiami regionalnymi i lokalnymi, w tym zasady ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego. 

P7S_WK 

K_W05 
zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów regionalnych i lokalnych. 

P7S_WK 
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Umiejętności: absolwent potrafi 

  

P7S_UW 
Wykorzystywanie 
wiedzy - 
rozwiązywane 
problemy  
i wykonywane 
zadania 

K_U01 
dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej 
interpretacji i prezentacji tych informacji w kontekście studiów regionalnych i lokalnych. 

P7S_UW 

K_U02 

stosować właściwe metody i narzędzia badań z zakresu studiów regionalnych i lokalnych, w tym 
zaawansowane techniki i technologie informacyjno-komunikacyjne, przystosowywać istniejące lub 
opracowywać nowe metody i narzędzia, formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami 
badawczymi 

P7S_UW 

K_U03 

posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, organizacyjnymi, zawodowymi, 
moralnymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów z dziedziny studiów regionalnych  
i lokalnych, planowania, konfliktów przestrzennych, polityki społecznej; ma rozszerzoną umiejętność w tym 
zakresie w odniesieniu do więzi społecznych o charakterze przestrzennym. 

P7S_UW 

  

P7S_UK 
Komunikowanie 
się – odbieranie 
i tworzenie 
wypowiedzi, 
upowszechnianie 
wiedzy w 
środowisku 
naukowym  
i posługiwanie się 
językiem obcym 

K_U04 

w sposób jasny, logiczny i precyzyjny przygotowywać opracowania pisemne o charakterze naukowym, a także 
przygotować i przedstawiać interesujące, angażujące i spójne prezentacje ustne dotyczące szczegółowych 
zagadnień z zakresu studiów regionalnych i lokalnych lub leżących na pograniczu z pokrewnymi dyscyplinami 
naukowymi. 

P7S_UK 
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K_U05 
ustrukturyzować i moderować dyskusję badaczy z zakresu studiów regionalnych i lokalnych lub leżących na 
pograniczu z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi. 

P7S_UK 

K_U06 
korzystać ze specjalistycznej terminologii, opracować wybrane zagadnienia zgodnie z wymogami stylu 
naukowego oraz prezentować wyniki własnych badań naukowych w języku angielskim na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

P7S_UK 

  

P7S_UO 
Organizacja pracy 
- planowanie  
i praca zespołowa 

K_U07 
odpowiednio określić priorytety podejmowanych działań, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej, 
przede wszystkim w ramach przygotowania i prowadzenia projektów badawczych w zakresie studiów 
regionalnych i lokalnych. 

P7S_UG 

K_U08 
myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i operacyjne; stosować 
zasady kontroli i ewaluacji zadań. 

P7S_UG 

  

P7S_UU Uczenie 
się - planowanie 
własnego rozwoju 
i rozwoju innych 
osób 

K_U09 
diagnozować potrzeby nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie studiów regionalnych i lokalnych, 
a następnie zaplanować i wdrożyć własną strategię uczenia się przez całe życie. 

P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

  
P7S_KK Oceny - 
krytyczne 
podejście 

K_K01 
oceny wiarygodności i przydatność teorii, metod oraz informacji służących do rozwiązywania problemów z 
zakresu studiów regionalnych i lokalnych. 

P7S_KK 

K_K02 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii 
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

P7S_KK 
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P7S_KO 
Odpowiedzialność 
- wypełnianie 
zobowiązań 
społecznych  
i działanie na 
rzecz interesu 
publicznego 

K_K03 
wykorzystywania zdobytej wiedzy w ramach pracy na rzecz środowiska społecznego, pełnienia funkcji 
publicznych oraz organizowania działalności społecznej związanej ze studiami regionalnymi i lokalnymi. 

P7S_KO 

K_K04 
wykazania inicjatywy w działaniach na rzecz interesu publicznego w dziedzinie studiów regionalnych i 
lokalnych. 

P7S_KO 

K_K05 
kreatywnego myślenia i działania w celu rozwiązywania problemów z dziedziny studiów regionalnych i 
lokalnych. 

P7S_KO 

  

P7S_KR Rola 
zawodowa - 
niezależność  
i rozwój etosu 

K_K06 

podjęcia roli badacza i analityka, świadomego wyzwań i odpowiedzialności związanych z formułowaniem i 
przekazywaniem społeczeństwu wyników badań, informacji i opinii, rozwijaniem dorobku zawodowego, 
podtrzymywaniem etosu zawodowego oraz postrzeganiem i rozwijaniem zasad etyki zawodowej oraz 
działaniem na rzecz przestrzegania tych zasad. 

P7S_KR 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy i drugi (rozliczenie roczne) 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny,  

do których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Dane i infografiki  
w studiach miejskich  
i regionalnych 

   30     30 3 K_W01, K_U07, K_U08, 
K_K01 

Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
Celem przedmiotu jest przedstawienie praktycznych aspektów korzystania z danych i infografik w studiach regionalnych i lokalnych: 
stare i nowe źródła danych; system statystyki publicznej w Polsce i Europie; podstawy teorii wizualizacji informacji; błędy i manipulacje 
w wizualizacji informacji; typy wykresów; mapy tematyczne; analiza i interpretacja infografik, wykresów i map; podstawy QGIS. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PZ (samodzielne i grupowe) 

Kluczowe zagadnienia 
studiów regionalnych  
i lokalnych 

30        30 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_K03, 
K_K05 

Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna; 
nauki socjologiczne; 
ekonomia i finanse; 
nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe  

Celem wykładu jest przedstawienie kluczowych zagadnień, pojęć i problemów dotyczących teorii i praktyki rozwoju regionalnego  
i lokalnego w Polsce, na tle europejskim i światowym. Istotnym elementem wykładu jest omawianie wyników najnowszych badań  
w zakresie studiów regionalnych i lokalnych. W efekcie studenci zdobywają podstawowe rozeznanie w badawczej problematyce 
studiów regionalnych i lokalnych, dzięki czemu mogą wybrać temat pracy magisterskiej, który będzie wpisywać się w aktualną debatę 
naukową. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Introduction to urban 
studies 

 30       30 3 K_W01, K_U01, K_U05, 
K_U06 

Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna 
 

Treści programowe  

Zagadnienia na poszczególne zajęcia: the urban revolution(s); a planet of slums?; production of space under capitalism; 
financialisation and the houses of cards; spaces of citizenship; rescaling the urban and the global; Apocalypse now? Possible urban 
futures. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EU lub E, Inne: prezentacja wybranego tekstu 

Systematic reviews of 
scientific literature 

   30     30 3 K_U06, K_W01, K_W02, 
K_U02, K_U04, K_K01 

Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna; 
nauki socjologiczne; 
ekonomia i finanse; 
nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

The aim of the course is to teach students how to perform systematic, in-depth reviews of sources using bibliographic databases 
(Web of Science, Scopus, etc.) and Qualitative Data Analysis (QDA) software. As part of the course each student will carry out an 
individual project - a systematic review of the literature from the selected thematic scope. English language proficiency at the B2+ 
level is required. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj 

Ilościowe analizy 
ekonomiczne, 
społeczne  
i przestrzenne - 
warsztat badacza 

   30     30 3 K_W01, K_U02, K_K02 Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna; 
nauki socjologiczne; 
ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Ćwiczenia powiązane z wykładem "Ilościowe analizy ekonomiczne, społeczne i przestrzenne - warsztat badacza". Ich celem jest 
doskonalenie posługiwania się technikami ilościowymi w badaniach społeczno-ekonomicznych. Kurs obejmuje przekształcenia 
danych, metody statystyczne i ekonometryczne, prezentację graficzną wyników, pisanie raportu z badań. 
W czasie ćwiczeń wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie: SPSS, Statistica, Mapinfo 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Ilościowe analizy 
ekonomiczne, 
społeczne  
i przestrzenne - 
warsztat badacza 

30        30 3 K_W01, K_K02 Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna; 
nauki socjologiczne; 
ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z bogatym spektrum metod statystyczno-matematycznych i pokazaniu ich zastosowania 
w analizie przestrzennej problemów społeczno-ekonomicznych. Nacisk położony jest na wiedzę praktyczną i konkretne przykłady 
zastosowań poszczególnych metod. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 
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Metodologia badań 
naukowych 

   30     30 3 K_W01, K_W04, K_K01 Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna; 
nauki socjologiczne; 
ekonomia i finanse; 
nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do podstawowych metod badań w naukach społeczno-ekonomicznych: mapy myśli; myślenie 
krytyczne; podstawowe pojęcia metodologii badań (hipoteza, zmienne, falsyfikacja, paradygmat, badania ilościowe, badania 
jakościowe, itd.); definiowanie; argumentacja; ankieta; wywiad pogłębiony; podstawy jakościowej analizy danych (qualitative data 
analysis). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Metody ewaluacji 

polityk publicznych 

 

   30     30 3 K_W01, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K01, K_K03 

Nauki socjologiczne; 
ekonomia i finanse; 
nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką metod ewaluacji polityk publicznych. Ramowy program zajęć: (1) teorie 

programów publicznych – program jako specyficzna teoria, (2) logika interwencji, (3) typy ewaluacji, (4) podstawowe plany 

badawcze i uwarunkowania ich stosowania, (5) metody oceny wpływu: (6) badania obserwacyjne, (7) eksperymenty i (8) quasi-

eksperymenty. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PZ (samodzielne i grupowe) 

Teorie i polityki rozwoju 
miast i regionów 

30        30 3 K_W01, K_K03, K_K05 Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe  

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z teoriami rozwoju regionalnego, teoriami gospodarki przestrzennej oraz rozwoju miast, 
metodami tworzenia strategii rozwoju jednostek terytorialnych. Na wykładzie będą także omawiane założenia i doświadczenia polityki 
regionalnej i przestrzennej oraz miejskiej Polski, państw europejskich i – w ogólnym ujęciu – także Unii Europejskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, E 

Planowanie rozwoju 
regionalnego  
i lokalnego 

   30     30 3 K_W01, K_U08 Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest przedstawienie praktycznych aspektów planowania rozwoju lokalnego oraz planowania przestrzennego ze 
szczególnym uwzględnieniem metod i technik diagnozy układów terytorialnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PZ 

Gospodarka, 
społeczeństwo, 
przestrzeń. 
Seminarium 
EUROREG 

   60 
(po 30 
w 
seme
strze) 

    60 
(po 30 w 
semestr
ze) 

4 K_U05, K_U09, K_K04, 
K_K06 

Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna; 
nauki socjologiczne; 
ekonomia i finanse; 
nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe  

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków (w języku polskim lub angielskim), 
związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje 
administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji 
stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego 
na poziomie co najmniej B2+. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne: udział w dyskusji 
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Seminarium 
magisterskie I rok 
(semestr 1) 

  30      30 3 K_U02, K_U08, K_U09, 
K_K02, K_K06 

Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Zbiorcze seminarium magisterskie dla studentów I semestru EUROREG.  
W trakcie Seminarium każdy z jego uczestników samodzielnie pod kierunkiem prowadzącego opracowuje pracę magisterską. 
Poszczególne etapy powstawania pracy magisterskiej prezentowane są w trakcie Seminarium i dyskutowane z prowadzącym oraz 
z pozostałymi uczestnikami Seminarium. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne: w pierwszym semestrze oceniana jest szczegółowa koncepcja pracy magisterskiej, wstępna bibliografia oraz plan badawczy. 

Seminarium 

magisterskie I rok 

(semestr 2) 

  30      30 4 K_U02, K_U08, K_U09, 
K_K02, K_K06 

Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

W trakcie Seminarium każdy z jego uczestników samodzielnie pod kierunkiem prowadzącego opracowuje pracę magisterską. 
Poszczególne etapy powstawania pracy magisterskiej prezentowane są w trakcie Seminarium i dyskutowane z prowadzącym oraz 
z pozostałymi uczestnikami Seminarium. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne: w drugim semestrze oceniane są części teoretyczne pracy magisterskiej oraz opracowane narzędzia badawcze. 
 

Pracownia badawcza       60  60 7 K_W01, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_K01, 
K_K02, K_K06 

Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna; 
nauki socjologiczne; 
ekonomia i finanse; 
nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe  

Student uczestniczy w pracach wybranego zespołu badawczego (opracowywanie metod, zbieranie i przetwarzanie danych, analiza 
wyników, przygotowanie raportów i prezentacji, udział w przygotowaniu wspólnych publikacji z członkami zespołu badawczego, 
ewentualnie praca w szerszym projekcie badawczym). W ramach pracowni badawczej student realizuje zadania inne niż dotyczące 
pracy magisterskiej (ponadto: promotorem pracy może być osoba spoza zespołu badawczego, w którym student realizuje przedmiot 
„pracownia badawcza”). 
Student wybiera pracownię badawczą na początku drugiego semestru pierwszego roku. W uzasadnionych przypadkach student 
może zmienić pracownię w kolejnych semestrach (za zgodą Kierownika Jednostki Dydaktycznej). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne: ocena na podstawie realizacji wyznaczonych zadań badawczych. 
 

Przedmioty do wyboru         Min. 120 12 Różne – w zależności od 
przedmiotu 
Dobór przedmiotów  
z perspektywy ich 
wpisywania się w efekty 
kształcenia zdefiniowane 
dla kierunku jest 
zadaniem promotora. 
Niezależnie od 
przedmiotów 
dodatkowych każdy efekt 
kształcenia zdefiniowany 
dla kierunku jest 
realizowany w ramach co 
najmniej jednego 
przedmiotu 
obowiązkowego. 

Różne – w zależności od 
przedmiotu 
 

Treści programowe  

W drugim semestrze pierwszego roku student wybiera cztery przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów oferowanych dla kierunku 
projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego. Po uzgodnieniu z promotorem student może wybrać przedmiot dodatkowy spoza 
tej puli (np. z oferty innych jednostek UW). Lista przedmiotów do wyboru ustalana jest corocznie. Kilka przykładowych przedmiotów 
do wyboru umieszczono niżej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Różne – w zależności od przedmiotu 
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Ekonomika miast  

i regionów 

(przedmiot do wyboru) 

30        30 3 K_W01, K_W04, K_W05 Ekonomia i finanse 
 

Treści programowe  

Zagadnienia poruszane podczas wykładu można podzielić na trzy bloki: pierwszy dotyczy omówienia współczesnych tendencji 
dotyczących rozwoju ekonomiczno-społecznego regionów i miast ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia innowacyjności  
w rozwoju regionalnym i lokalnym oraz problematyki społeczeństwa informacyjnego. Drugi blok tematyczny dotyczy roli sektora nauki 
w rozwoju oraz znaczenia powiązań sieciowych w tym w szczególności między sektorem nauki a sektorem biznesu. Trzeci blok 
dotyczy kryteriów lokalizacji działalności gospodarczej, roli zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz teorii i praktyki w zakresie 
dynamizacji rozwoju regionów peryferyjnych. Ostatni blok zagadnień koncentruje się na miastach jako przestrzeni ekonomicznej, 
zapoznaje studentów z dynamiką rozwoju miast i zjawiskiem metropolizacji, najważniejszymi problemami, które ich dotyczą oraz 
uczy wykorzystania instrumentów oceny ich rozwoju. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, Inne: kolokwium pisemne 

Politics of regional and 

global development 

(przedmiot do wyboru) 

30        30 3 K_W02, K_U01, K_U06 Nauki o polityce  
i administracji 
 

Treści programowe  

Celem wykładu jest pokazanie i uzasadnienie związków pomiędzy polityką (władzą) a rozwojem gospodarczym. Tematyka wykładów 
obejmuje: gospodarka światowa – jako system; ewolucja gospodarki światowej w okresie 1945 – 2016; zjawiska kryzysowe  
w gospodarce światowej; szkoły myślenia o reakcjach na kryzys (liberalna, neoliberalna, neokonserwatywna); rola państwa  
w sytuacjach kryzysu; polityka jako pomost między społeczeństwem a gospodarką; globalne instytucje rozwojowe; rola organizacji 
regionalnych w rozwoju (np. BRIC, UNDP, WB, IMF, EU). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E lub kolokwium 

Geografia miast  

i regionów 

metropolitalnych 

(przedmiot do wyboru) 

30        30 3 K_W01, K_U01 
 

Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna 
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Treści programowe  

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z procesami metropolizacji zachodzącymi w różnych skalach przestrzennych (począwszy 
od globalnej, przez krajową, regionalną, a kończąc na wewnątrzmiejskiej). Po wykładzie słuchacz powinien rozumieć pojęcie 
metropolizacji i umieć je wykorzystać do wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni społeczno-ekonomicznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Samorząd terytorialny 

(przedmiot do wyboru) 

30        30 3 K_W01, K_K05 Nauki o polityce  
i administracji 
 

Treści programowe  

Wykład ma na celu wprowadzenie w problematykę funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Rozważania są osadzone 
na tle porównawczym wybranych krajów europejskich oraz nawiązują do międzynarodowych standardów i tendencji w zakresie 
samorządności terytorialnej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj, Inne: aktywność na zajęciach 

Świat, Europa, Polska - 

uwarunkowania 

rozwoju 

(przedmiot do wyboru) 

30        30 3 K_W01, K_U04 Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi procesami rozwoju i ich przestrzennymi uwarunkowaniami, 
przedstawienie zróżnicowań regionalnych Polski na tle międzynarodowym w ujęciu historycznym i porównawczym. Zostanie 
przedstawiona historia urbanizacji i rola miast w rozwoju społeczno-gospodarczym, a także historyczne i współczesne procesy 
urbanizacji i jej roli w rozwoju regionalnym w Polsce, Europie i świecie. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, E 

Socjologia przestrzeni 

(przedmiot do wyboru) 

30        30 3 K_W03, K_U04 Nauki socjologiczne 
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Treści programowe  

Socjologia przestrzeni (miasta) jest działem socjologii zajmującej się analizą społecznych aspektów otaczającego nas środowiska, 
architektury, poszczególnych obszarów miasta i zachowań ludzkich warunkowanych zagospodarowaniem przestrzeni. Integralna 
częścią wykładu jest socjologiczna interpretacja ponad 500 fotografii różnych fragmentów przestrzeni. Wykład może zainteresować 
zarówno socjologów, psychologów, kulturoznawców, a także studentów innych kierunków, którzy także żyją w mieście i w przestrzeni. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E 

Socjologia przestrzeni 

(przedmiot do wyboru) 

   30     30 3 K_W03, K_U02, K_U04, 
K_U06 

Nauki socjologiczne 
 

Treści programowe  

Ćwiczenia stanowią tematyczne uzupełnienie wykładu „Socjologia przestrzeni”. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów na 
temat procesów społecznego wytwarzania, postrzegania, wartościowania i użytkowania przestrzeni. W czasie zajęć studenci 
zdobywają także praktyczne umiejętności z zakresu prezentacji treści naukowych, argumentowania i uzasadniania twierdzeń. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne: prezentacja, udział w dyskusji 

Brokering wiedzy  
w zarządzaniu 
publicznym 
(przedmiot do wyboru) 
 

   30     30 3 K_W01, K_U02, K_U05, 
K_U07, K_K01 

Nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe  

Na zajęciach studenci będą zdobywać wiedzę i umiejętności w następujących obszarach: modele zarządzania w sektorze 
publicznym;  rozpoznawanie potrzeb w wiedzy przełożonych politycznych, kierownictwa wydziałów merytorycznych i menedżerów 
projektów publicznych; pozyskiwanie wiarygodnej wiedzy, opartej na rzetelnej metodyce badawczej; skuteczne przekazywanie 
wiedzy jej użytkownikom w urzędzie, z wykorzystaniem różnych metod prezentacji i komunikacji wyników; łączenie wyników różnych 
badań w spójną bazę dowodów naukowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PZ, Inne: aktywność na zajęciach 
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Policy Lab - 

projektowanie  

i ewaluacja interwencji 

publicznych 

(przedmiot do wyboru) 
 

   30     30 3 K_W01, K_U02, K_U07 Nauki o polityce  
i administracji 
 

Treści programowe  

Ćwiczenia służą praktycznemu opanowaniu przez studentów umiejętności projektowania oraz oceny skuteczności i użyteczności 
interwencji publicznych. Uczestnicy w czasie praktycznych zajęć poznają ramy analityczne używane do projektowania interwencji, 
poznają typowe mechanizmy zmian behawioralnych stosowane w interwencjach publicznych, nauczą się innowacyjnej procedury 
Policy Lab - projektowania i testowania działań publicznych - szczególnie tych skoncentrowanych na rozwoju regionalnym. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PZ, Inne: aktywność na zajęciach 

Przyrodniczy wymiar 

rozwoju 

(przedmiot do wyboru) 

   30     30 3 K_W01, K_U08, K_K04 Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  

Tematem zajęć jest rola środowiska naturalnego w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego. Poruszane zagadnienia dotyczą: 
związków środowiska z gospodarką i społeczeństwem; koncepcji zrównoważonego rozwoju i podstaw ekonomii środowiska; 
głównych problemów środowiskowych Polski i świata; polityki ekologicznej na różnych szczeblach terytorialnych; narzędzi 
zarządzania środowiskiem w administracji publicznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PZ 

Polityka regionalna 
Unii Europejskiej 
(przedmiot do wyboru)j 

30        30 3 K_W01, K_K03 Nauki o polityce  
i administracji 

Treści programowe  

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z celami, zasadami, metodami działania, instrumentarium i zwłaszcza efektywnością 
europejskiej polityki regionalnej i spójności (ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności). Po wykładzie słuchacz powinien rozumieć pojęcia oraz umieć je zastosować w praktyce do wyjaśniania zjawisk  
i procesów związanych z europejską polityką regionalną. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Kreowanie lokalnych 

polityk publicznych 

(przedmiot do wyboru) 

30        30 3 K_W01, K_K04 Nauki o polityce  
i administracji 
 

Treści programowe  

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z koncepcją cyklu polityk publicznych – jego poszczególnych etapów, spotykanych na 
nich wyzwań i narzędzi pozwalających sobie z nimi radzić. Zagadnienia wokół których organizowane będą zajęcia to: problemy – 
sposoby ich identyfikacji i typologie; reżimy decyzyjne i wiedza potrzebna do podjęcia decyzji w ramach każdego nich; klasyfikacje 
instrumentów interwencji publicznych, analizy interesów i interesariuszy; konsultacje jako metoda wartościowania polityki; 
interwencje publiczne jako teorie. Zagadnienia teoretyczne będą osadzane w praktycznym kontekście interwencji realizowanych na 
szczeblu samorządu lokalnego i regionalnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj, Inne: aktywność na zajęciach 

Zarządzanie miastem 

(przedmiot do wyboru) 

   30     30 3 K_W01, K_U02, K_U07, 
K_K02, K_K05 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Uwarunkowania rozwoju miast; wizje i strategie rozwoju miast; modele zarządzania miastem; władza i problemy demokracji 
miejskiej; instrumenty zarządzania miastem; benchmarking miast; symulacja budowy miasta oparta o grę strategiczną. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne: praca w grupach, dyskusja 

Współczesne konflikty 

o przestrzeń. Miejska 

etnografia krytyczna 

(przedmiot do wyboru) 

   30     30 3 K_W02, K_U01, K_K03 Nauki socjologiczne 
 



19 
 

Treści programowe  

Celem ćwiczeń jest wykorzystanie metod etnografii krytycznej do analizy konfliktów przestrzennych towarzyszących współczesnemu 
rozwojowi miast. Punktem wyjścia do dyskusji o wybranych problemach społecznych będą wyniki badań terenowych prowadzonych 
przez osoby uczestniczące w zajęciach, wzbogacone o wnioski z literatury naukowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, PZ 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku akademickim – rozliczenie roczne): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku akademickim – rozliczenie roczne): 600 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1170 (w tym 
60 godzin zajęć ogólnouniwersyteckich)  
 
OBJAŚNIENIA 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test  
– E – esej  
– Proj – projekt 
– PZ – prace zaliczeniowe 
– Inne (należy podać jakie) 
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Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci i czwarty (rozliczenie roczne) 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
  

g
o

d
z
in

 z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny,  

do których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Critical reading and 
academic writing 

   30     30 3 K_W01, K_U01, K_U04, 
K_U06, K_K01 

Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna; 
nauki socjologiczne; 
ekonomia i finanse; 
nauki o polityce 
i administracji; 

Treści programowe  
(1) fundamentals of university level-writing, (2) approaches to critical reading, (3) basics of essay structure, drafting, revision, 
editing. This course unit enables the student to obtain language proficiency at the B2+ level. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, T 
 

Gospodarka, 
społeczeństwo, 
przestrzeń. 
Seminarium 
EUROREG 

   60 
(po 30 w 
semestrze) 

    60 
(po 30 w 
semestrze) 

4 K_U05, K_U09, K_K04, 
K_K06 

Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna; 
nauki socjologiczne; 
ekonomia i finanse; 
nauki o polityce 
i administracji; 
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Treści programowe  

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków (w języku polskim lub angielskim), 
związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje 
administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji 
stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego 
na poziomie co najmniej B2+. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne: udział w dyskusji 
 

Seminarium 

magisterskie II rok 

(semestr 3) 

  30      30 4 K_U02, K_U08, K_U09, 
K_K02, K_K06 
 

Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
W trakcie Seminarium każdy z jego uczestników samodzielnie pod kierunkiem prowadzącego opracowuje pracę magisterską. 
Poszczególne etapy powstawania pracy magisterskiej prezentowane są w trakcie Seminarium i dyskutowane z prowadzącym oraz 
z pozostałymi uczestnikami Seminarium. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne: w trzecim semestrze oceniana jest część analityczno-empiryczna pracy. 
 

Seminarium 

magisterskie II rok 

(semestr 4) 

  30      30 7 K_U02, K_U08, K_U09, 
K_K02, K_K06 
 

Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna 

Treści programowe  
W trakcie Seminarium każdy z jego uczestników samodzielnie pod kierunkiem prowadzącego opracowuje pracę magisterską. 
Poszczególne etapy powstawania pracy magisterskiej prezentowane są w trakcie Seminarium i dyskutowane z prowadzącym oraz 
z pozostałymi uczestnikami Seminarium. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne: praca magisterska 
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Pracownia badawcza       120 
(60 w 
seme
strze) 

 120 
(60 w 
semestrze) 

14 K_W01, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U07, 
K_U08, K_U09, K_K01, 
K_K02, K_K06 

Geografia społeczno-
ekonomiczna  
i gospodarka 
przestrzenna; 
nauki socjologiczne; 
ekonomia i finanse; 
nauki o polityce 
i administracji. 

Treści programowe  

Student uczestniczy w pracach wybranego zespołu badawczego (opracowywanie metod, zbieranie i przetwarzanie danych, analiza 
wyników, przygotowanie raportów i prezentacji, udział w przygotowaniu wspólnych publikacji z członkami zespołu badawczego, 
ewentualnie praca w szerszym projekcie badawczym). W ramach pracowni badawczej student realizuje zadania inne niż dotyczące 
pracy magisterskiej (ponadto: promotorem pracy może być osoba spoza zespołu badawczego, w którym student realizuje przedmiot 
„pracownia badawcza”). 
Student wybiera pracownię badawczą na początku drugiego semestru pierwszego roku. W uzasadnionych przypadkach student 
może zmienić pracownię w kolejnych semestrach (za zgodą Kierownika Jednostki Dydaktycznej). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne: ocena na podstawie realizacji wyznaczonych zadań badawczych. 

Przedmioty do wyboru         Min. 180 18 Różne – w zależności od 
przedmiotu 
Dobór przedmiotów  
z perspektywy ich 
wpisywania się w efekty 
kształcenia zdefiniowane 
dla kierunku jest 
zadaniem promotora. 
Niezależnie od 
przedmiotów 
dodatkowych każdy efekt 
kształcenia zdefiniowany 
dla kierunku jest 
realizowany w ramach co 
najmniej jednego 
przedmiotu 
obowiązkowego. 

Różne – w zależności od 
przedmiotu 
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Treści programowe  

Na drugim roku student wybiera sześć przedmiotów fakultatywnych z puli przedmiotów oferowanych dla kierunku projektowanie 
rozwoju regionalnego i lokalnego. Po uzgodnieniu z promotorem student może wybrać przedmiot dodatkowy spoza tej puli  
(np. z oferty innych jednostek UW). Lista przedmiotów do wyboru ustalana jest corocznie. (Opisy kilku przykładowych przedmiotów 
do wyboru umieszczono w części dotyczącej pierwszego roku studiów). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Różne – w zależności od przedmiotu 
 

Praktyki dyplomowe        Prak
tyki 
(min 
60) 

60 4 K_U02, K_U07, K_U08, 
K_K02, K_K06 

Nie dotyczy 

Treści programowe  

Po zakończeniu pierwszego roku i przed uzyskaniem absolutorium studenci są zobowiązaniu do odbycia praktyk dyplomowych. 
Główne cele praktyk to: stworzenie możliwości do praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych podczas studiów oraz 
zapoznanie studentów z realiami funkcjonowania instytucji lub przedsiębiorstw. Praktyki mogą odbyć się w szczególności  
w instytucjach publicznych (ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miejskie, itp.), przedsiębiorstwach (np. firmy doradcze, 
ewaluacyjne), organizacjach pozarządowych, instytucjach naukowo-badawczych. 
Miejsce i sposób odbywania praktyk musi być uzgodnione z koordynatorem praktyk oraz kierownikiem jednostki dydaktycznej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Inne: ocenę wystawia koordynator praktyk po uwzględnieniu opinii osoby, opiekującej się studentem podczas odbywania praktyk. 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 

        Min. 60 6 Różne – w zależności od 
przedmiotu 
 

Różne – w zależności od 
przedmiotu 
 

Treści programowe  
Student wybiera z oferty UW przedmioty typu OGUN. W ramach 6 ECTS przypadających na przedmioty ogólnouniwersyteckie  

min. 5 ECTS powinno przypadać na przedmioty z obszaru nauk humanistycznych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Różne – w zależności od przedmiotu 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w roku akademickim – rozliczenie roczne): 60 
Łączna liczba godzin zajęć (w roku akademickim – rozliczenie roczne): 510 + OGUN   
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1170 (w tym 
60 godzin zajęć ogólnouniwersyteckich)  
 
OBJAŚNIENIA 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test  
– E – esej  
– Proj – projekt 
– PZ – prace zaliczeniowe 
– Inne (należy podać jakie) 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów.  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse 7% 

Dziedzina nauk społecznych geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka  
przestrzenna 

31% 

Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 7% 

Dziedzina nauk społecznych nauki o polityce  
i administracji 

5% 

Przy wyliczeniach znajdujących się w tabeli wzięto pod uwagę tylko przedmioty, w których uczestniczą wszyscy studenci 

(w sumie 80 ECTS). Pozostałe ECTS przyznawane są za zajęcia fakultatywne (30 ECTS), ogólnouniwersyteckie (6 ECTS lub za praktyki (4 ECTS)”. 
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Załącznik nr 73 
do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

„Załącznik nr 143 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW 

zarządzanie finansami i rachunkowość  

nazwa kierunku studiów zarządzanie finansami i rachunkowość 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Financial Management and Accounting 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 73 
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zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

6 

 

 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne Ekonomia i finanse 70% Ekonomia i finanse 

Nauki społeczne Nauki o zarządzaniu i jakości 17%  

Nauki społeczne Nauki prawne 13%  

Razem: - 100% - 
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia PRK 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w 
zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), w szczególności dla 
zarządzanie finansami i rachunkowość.  

P7S_WG Zakres i głębia 
 
 

K_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące  
zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania 
instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych. 

P7S_WG Zakres i głębia 
 

K_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony  teorie i modele ekonomiczne dotyczące 
funkcjonowania organizacji i całej gospodarki. 
  

P7S_WG Zakres i głębia 
 

K_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące 
funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.  
  

P7S_WG Zakres i głębia 
 

K_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje 
finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w 
tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
 

K_W06 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady tworzenia i rozwoju różnych 
form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i globalnym.  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

Umiejętności: absolwent potrafi 
 

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
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uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do 
rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z 
decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami 
finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące 
lub opracowując nowe metody. 

problemy i wykonywane zadania 
 
 

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na 
decyzje finansowe w organizacjach,  funkcjonowanie organizacji i całości 
gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
 

K_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i 
raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z 
zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzaniem 
instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych oraz 
komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując 
narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w 
środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 
 

K_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w 
zakresie dyscypliny ekonomia i finanse, w szczególności dla zarządzanie 
finansami i rachunkowość.  

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w 
środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym  

K_U05 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.   P7S_UO Organizacja pracy / planowanie i praca 
zespołowa 
 
 

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji 
i wspierania innych w tym zakresie. 

P7S_UU  Uczenie się / planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk 
związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, 
zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych. 

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 
 
 

K_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze 
krajowym i globalnym.  

P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 
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K_K03 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych. 
 

P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój 
etosu 
 

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 
 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Nazwa specjalności: RACHUNKOWOŚĆ I REWIZJA FINANSOWA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą rachunkowości i rewizji 
finansowej w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach 
uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne). 

K_W01 

S1_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące  
rachunkowości i rewizji finansowej. 

K_W02 

S1_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do 
rachunkowości i rewizji finansowej. 

K_W03 

S1_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do 
rachunkowości i rewizji finansowej. 

K_W04 

S1_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na prowadzenie 
rachunkowości i rewizji finansowej. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse  oraz nauk 
uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem 
rachunkowości i rewizji finansowej, stosując właściwy dobór źródeł oraz 
przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 

K_U01 

S1_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na 
prowadzenie rachunkowości i rewizji finansowej, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 
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S1_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i 
raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z 
rachunkowością i rewizją finansową oraz komunikatywnie je prezentować, także w 
języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S1_U04 
 

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu 
opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie 
rachunkowości i rewizji finansowej.  

K_U04 
 

S1_U05 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 

S1_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i 
wspierania innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk 
związanych z rachunkowością i rewizją finansową. 

K_K01 

S1_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych z 
prowadzeniem rachunkowości i rewizji finansowej. 

K_K03 

 

 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Nazwa specjalności: BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA 

Symbol 
efektów 

zdefiniowanyc
h dla 

specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 
Symbol efektów uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą zarządzania instytucjami 
finansowymi w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach 
uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne).  

K_W01 

S2_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące K_W02 
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zarządzania instytucjami finansowymi.  

S2_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do 
zarządzania instytucjami finansowymi.   

K_W03 

S2_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do zarządzania 
instytucjami finansowymi. 

K_W04 

S2_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na zarządzanie instytucjami 
finansowymi. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk uzupełniających 
(nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i 
rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem instytucjami finansowymi, 
stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe 
metody. 

K_U01 

S2_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na 
zarządzanie instytucjami finansowymi., stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S2_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące 
złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem instytucjami 
finansowymi oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - 
wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S2_U04 
 

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu 
opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie 
zarządzania instytucjami finansowymi. 

K_U04 
 

S2_U05 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 

S2_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i 
wspierania innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk 
związanych z zarządzaniem instytucjami finansowymi. 

K_K01 

S2_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych z 
zarządzaniem instytucjami finansowymi. 

K_K03 
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Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą zarządzania 
finansami przedsiębiorstwa w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w 
dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne).  

K_W01 

S3_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące 
zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 

K_W02 

S3_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące 
się do zarządzania finansami przedsiębiorstwa.    

K_W03 

S3_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do 
zarządzania finansami przedsiębiorstwa.  

K_W04 

S3_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na 
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk 
uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do 
rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z 
zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, stosując właściwy dobór źródeł 
oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 

K_U01 

S3_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na 
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 
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S3_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i 
raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z 
zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa oraz komunikatywnie je 
prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia 
informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S3_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w 
zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa 

K_U04 

S3_U05 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 
 

S3_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji 
i wspierania innych w tym zakresie. 

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk 
związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa. 

K_K01 

S3_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych 
z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa. 

K_K02 
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Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Nazwa specjalności: DORADZTWO PODATKOWE I FINANSE PUBLICZNE 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą podatków i 
finansów publicznych w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w 
dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości , nauki prawne). 

K_W01 

S4_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące 
podatków i finansów publicznych. 

K_W02 

S4_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące 
się do podatków i finansów publicznych.   

K_W03 

S4_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje  prawne odnoszące się do 
podatków i finansów publicznych. 

K_W04 

S4_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na podatki i 
finanse publiczne. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk 
uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości  , nauki prawne) do 
rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z 
podatkami i finansami publicznymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz 
przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 

K_U01 

S4_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na 
podatki i finanse publiczne, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 
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S4_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i 
raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z 
podatkami i finansami publicznymi oraz komunikatywnie je prezentować, 
także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-
komunikacyjne. 

K_U03 
 

S4_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w 
zakresie podatków i finansów publicznych. 

K_U04 

S4_U05 
 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 
 

S4_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji 
i wspierania innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk 
związanych z podatkami i finansami publicznymi. 

K_K01 

S4_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych 
z podatkami i finansami publicznymi. 

K_K02 

 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Nazwa specjalności: RYNEK KAPITAŁOWY I DORADZTWO INWESTYCYJNE 

Symbol efektów 
zdefiniowanych dla 

specjalności 
Efekty zdefiniowane dla specjalności 

Symbol efektów uczenia się 
zdefiniowanych  

dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S5_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą rynku 
kapitałowego i doradztwa inwestycyjnego w zakresie dyscypliny ekonomia i 
finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, 

K_W01 
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nauki prawne).  

S5_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące 
rynku kapitałowego i doradztwa inwestycyjnego. 

K_W02 

S5_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące 
się do rynku kapitałowego i doradztwa inwestycyjnego. 

K_W03 

S5_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do rynku 
kapitałowego i doradztwa inwestycyjnego. 

K_W04 

S5_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na rynek 
kapitałowy i doradztwo inwestycyjne. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S5_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk 
uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości  , nauki prawne) do 
rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z 
rynkiem kapitałowym i doradztwem inwestycyjnym, stosując właściwy dobór 
źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 

K_U01 

S5_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na 
rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S5_U03 
 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i 
raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z rynkiem 
kapitałowym i doradztwem inwestycyjnym oraz komunikatywnie je 
prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia 
informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 
 

S5_U04 
 

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w 
zakresie rynku kapitałowego i doradztwa inwestycyjnego. 

K_U04 

S5_U05 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 

S5_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji 
i wspierania innych w tym zakresie.  

K_U06 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S5_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk 
związanych z rynkiem kapitałowym i doradztwem inwestycyjnym. 

K_K01 

S5_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych 
z rynkiem kapitałowym i doradztwem inwestycyjnym. 

K_K02 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S - dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów  
 

OBJAŚNIENIA skrótów użytych do opisu sposobów weryfikacji efektów uczenia się w tabelach poniżej 
 

 
 

  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EP - egzamin pisemny 

– SP - sprawdzian pisemny 

– T - test 

– Proj – projekt 

– AZ - aktywność na zajęciach 

– E – esej 

– PP - praca pisemna 

– GD - gra decyzyjna 
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Rok studiów: pierwszy  
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 
Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Ekonomia finansowa 

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_K01, K_K03  
 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe   

Ekonomia finansowa podstawowe pojęcia 
Równowaga na rynku finansowym (rynek papierów wartościowych, teoria agenta, konsumpcja i portfel wyboru, warunki pierwszeństwa, równowaga 
ogólna, istnienie i niezmienność równowagi,  modele reprezentatywnych agentów) 
Podstawowe modele i testy na rynkach finansowych 
Predykcja stóp zwrotu z akcji 
Ceny liniowe a funkcjonowanie stóp zwrotu, równowaga liniowa, ceny na rynkach regulowanych, problem optymalizacji 
Arbitraż i silny arbitraż, reprezentacja diagramów, funkcja kosztów, arbitraż i optymalne portfele, wycena równowagi 
Ograniczenia portfela (ograniczenia krótkiej sprzedaży, wybór portfela w ramach ograniczeń krótkiej sprzedaży, prawo jednej ceny, ograniczony i 
nieograniczony arbitraż, stawka w warunkach równowagi) 
Zmienność a teoria równowagi, ceny i neutralne ryzyko, zmienność i ograniczenia portfela 
Ryzyko a oczekiwana użyteczność, teoria Von Neumann-Morgenstern, aksjomaty użyteczności w warunkach kontroli państwa, aksjomaty oczekiwanej 
użyteczności 
Awersja do ryzyka a neutralność ryzyka, miary Arrow-Pratt awersji do ryzyka, kompensacja ryzyka, teoria Pratt, awersja do ryzyka 
Portfele optymalne (wybór portfela i bogactwo, optymalne portfele z jednym ryzykiem, premia za ryzyko i portfele optymalne, port fele optymalne gdy 
premia za ryzyko jest niska) 
Statystyka porównawcza optymalnych portfeli (bogactwo, nieoczekiwane stopy zwrotu, ryzyko)  
Optymalne portfele przy uwzględnieniu kilku ryzyk (zwrot z tytułu ryzyka, optymalne portfele w warunkach sprawiedliwej wyceny, premia za ryzyko i 
optymalne portfele, optymalne portfele w ramach tolerancji na ryzyko liniowe) 
Cena równowagi i alokacja (stopy zwrotu w warunkach równowagi, oczekiwane stopy zwrotu w warunkach równowagi, zmienność krańcowych stóp 
zwrotu) 
Rynki konkurencyjne i równowaga Pareto alokacji ryzyka 
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Analiza wariancji (oczekiwania i wycena Kernel, przestrzeń Hilberta, wektory ortogonalne, projekty ortogonalne, teoria reprezentacji Riesz, wycena 
wariancji stóp zwrotu, średnia wariancji stóp zwrotu, zerowa kowariancja, zmienność  krańcowych stóp zwrotu) 
Wycena czynnikowa (błędy wyceny, średnia wycena struktury) 
Długoterminowe rynki terminowe (nierównowaga na długoterminowych rynkach finansowych, nierównowaga i informacja, zasięg aktywów, pierwszy 
warunek równowagi, arbitraż, rynki dynamiczne, analiza zdarzeń, równowaga Pareto) 
Bańki racjonalne i uczenie się, Finanse behawioralne i anomalnie rynkowe 
Modele zachowań rynkowych 
EH teoria testowania 
Modele Affine i SDF 
Testowanie CIP, UIP oraz FRU 
Inwestycje a teoria upadłości 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Zaawansowana 
rachunkowość 
finansowa 

30   30     60 6 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_K01, K_K03, K_U01, 
K_U06, K_K01 
 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

● Ewidencja inwestycji krótkoterminowych. 
● Ewidencja rozrachunków. 
● Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy). 
● Aktywa trwałe 
● Kapitały własne i rezerwy. 
● Ustalanie wyniku finansowego z wykorzystaniem obrotów wewnętrznych 
● Wycena aktywów i pasywów wg regulacji krajowych i międzynarodowych w tym MSR 16, 38, 2, MSSF 5, 
● Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne wg MSR, KSR i Uor 
● Utrata wartości aktywów wg MSR, KSR i Uor 
● Połączenia jednostek gospodarczych 
● Kontrakty długoterminowe wg MSR, KSR i Uor 
● Leasing wg MSR , KSR i Uor 
● Faktoring i forfaiting 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 
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Inwestycje finansowe 

14   16     30 5 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U06, K_K01, K_K02, 
K_K03,   

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

1. Wprowadzenie do teorii inwestowania. Pojęcie i charakterystyka inwestycji finansowych 
● Definicja i cechy inwestycji finansowych 
● Klasyfikacja aktywów finansowych 
● Uwarunkowania inwestycji finansowych 

2. Kryteria decyzji inwestycyjnych 
● Klasyfikacja stóp zwrotu 
● Pojęcie oczekiwanej stopy zwrotu 
● Rozkład stóp zwrotu inwestycji 
● Rodzaje ryzyka finansowego 
● Dywersyfikacja ryzyka 
● Mierniki wrażliwości wyceny na ryzyko rynkowe 

3. Tradycyjne i awangardowe miary efektywności inwestycji 
● Pojęcie benchmarku, tracking error 
● Wskaźniki efektywności  

4. Klasyfikacja i struktura stóp procentowych 
● Struktura natychmiastowych stóp procentowych 
● Struktura terminowa stóp procentowych 

5. Analiza i wycena instrumentów dłużnych 
● Cechy instrumentu dłużnego 
● Model wyceny obligacji  
● Analiza wrażliwości obligacji na zmiany stóp procentowych  

6. Analiza i wycena instrumentów udziałowych 
● Rodzaje i cechy instrumentów udziałowych 
● Wartość nominalna a wartość księgowa akcji 
● Modele wyceny akcji  

7. Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych 
● Kontrakty forward/futures charakterystyka 
● Forward Rate Agreement  
● Model wyceny kontraktu terminowego 
● Zastosowanie kontraktów terminowych do zabezpieczania ryzyka 

8. Analiza i zastosowanie transakcji swap 
● Swap procentowy 
● Swap walutowy 
● Swap kredytowy 

9. Charakterystyka, wycena i zastosowanie opcji 
● Klasyfikacja i cechy transakcji opcyjnych 
● Prawa i obowiązki stron transakcji 
● Zastosowanie opcji do zabezpieczania ryzyka rynkowego 
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● Elementy modelu wyceny opcji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, Proj, SP 

System ubezpieczeń  

14   16     30 4 K_W03, K_W04, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U06, 
K_K01 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest: 
● pokazanie roli ubezpieczeń gospodarczych w gospodarce państwa (w tym funkcji ubezpieczeń, wpływu sektora ubezpieczeniowego na  rozwój 

społeczno-gospodarczy, jak również stanu i trendów rozwojowych krajowego rynku ubezpieczeń).  
● przeanalizowanie podstawowych zasad funkcjonowania, otoczenia instytucjonalnego wspólnotowego jednolitego rynku ubezpieczeń oraz jego 

praktycznego wpływu na krajowy rynek ubezpieczeń.  
● zaprezentowanie instytucjonalnego otoczenia zakładów ubezpieczeń (w tym roli i funkcji m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika 

Finansowego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).  
● przedstawienie otoczenia sprzedażowego zakładów ubezpieczeń (w tym m.in. agentów i brokerów ubezpieczeniowych).  
omówienie podstawowych produktów ubezpieczeniowych (w tym celu omówiona zostanie tematyka umowy ubezpieczenia oraz najważniejszych 
produktów ubezpieczeniowych dla 3 grup odbiorców usług ubezpieczeniowych: konsumentów, przedsiębiorców i państwa). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T  

Metody ilościowe w 
zarządzaniu 
finansami  

14   30     44 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

1. Badania statystyczne. Obszary wykorzystania badań statystycznych. Znaczenie pomiaru i skali. Populacja statystyczna i próba. Schematy 
losowania. Badania sondażowe. Zagadnienie minimalnej liczebności próby.  

2. Analiza struktury. Wykresy i tabele – zasady konstrukcji i interpretacja. Miary położenia, dyspersji i asymetrii. Przykłady zastosowań analizy 
statystycznej w badaniach – dane indywidualne i pogrupowane (np. analiza rynku pracy, stóp zwrotu GPW).) 

3. Analiza dynamiki zjawisk. Indeksy szeregów czasowych indywidualnych i agregatowych. Średnie tempo zmiany zjawiska. Przykłady 
wnioskowania z analizy dynamiki 

4. Analiza współzależności zjawisk. Związek funkcyjny i stochastyczny. Korelacje zmiennych ilościowych i jakościowych – korelacja Pearsona (dla 
danych indywidualnych i danych w tablicy korelacyjnej), Spearmana, współczynniki V-Cramera, Czuprowa, Kendalla. Zależność przyczynowo-
skutkowa (test przyczynowości Grangera). Relacje nieliniowe. Korelacje pozorne.  

5. Analiza wariancji. Analiza wariancji jednoczynnikowa. Analiza wieloczynnikowa.  
6. Analiza skupień. Grupowanie metodą k-średnich. Drzewa klasyfikacyjne. Inne metody analizy typu: data mining, text mining, machine learnig.  
7. Szeregi czasowe – dekompozycja szeregu na trend, sezonowość, wahania przypadkowe.  Badanie sezonowości. Prognozowanie z 
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wykorzystaniem metod niestrukturalnych (średnie ruchome, wygładzanie wykładnicze).  
8. Model ekonometryczny. Model dla jednej i wielu zmiennych. Model regresji liniowej (MNK).  
9. Stacjonarność szeregów czasowych. Kointegracja. Modele ECM – jako powiązanie relacji długookresowej i krótkookresowej.  
10. Modele wielorównaniowe VAR i VECM. Funkcja odpowiedzi na impuls.  
11. Ekonometryczne modele na danych panelowych. Pojęcie efektu indywidualnego. Modele z efektami stałymi. Modele z efektami zmiennymi. 

Test Hausmanna na prawidłowość modelu efektów zmiennych.  
12. Dynamiczne modele panelowe. Zmienne instrumentalne. Test Hausmana i Sargana.  
13. Prognozowanie z wykorzystaniem metod niestrukturalnych – metody naiwne, metody średnich ruchomych, metody wygładzania wykładniczego 

Browna, Holta i Wintersa.  
14. Optymalizacja liniowa. Optymalizacja w liczbach całkowitych. Decyzje optymalne.  
15. Istota symulacji, rodzaje i zastosowania. Przykłady symulacji zdarzeń dyskretnych – symulacja prosta na kracie.  

Metody dydaktyczne: Laboratorium komputerowe  z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania SPSS, GRETL, EVIEWS, STATA lub R 
Metody weryfikacji wiedzy: kolokwium pisemne  lub zadania rozwiązywane z wykorzystaniem komputera 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, Proj. 

Bazy danych w 
zarządzaniu 
finansami 

   14     14 1 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_K01 
 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez wyposażenie go w narzędzia niezbędne do prowadzenia prac 
analitycznych niezbędnych w zarządzaniu finansami 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty analityczne z wykorzystaniem danych dostępnych w bazach międzynarodowych i krajowych. 
Przedmiotem raportów analitycznych będą m.in. następujące zagadnienia: 
● Wskaźniki mierzące zjawiska makroekonomiczne w sferze realnej i finansowej na świecie i w Polsce; 
● Wskaźniki dostępności do usług finansowych, stopień rozwoju sektorów finansowych, stabilność finansowa i ryzyko w sektorach finansowych, 

wskaźniki natężenia konkurencji i koncentracji na rynkach finansowych; 
● Wskaźniki struktury sektorów finansowych – Stock market oriented versus banking oriented economies. 
● Wskaźniki restrykcyjności regulacji mikroostrożnościowych i jakości nadzoru sektora finansowego. 
● Wskaźniki jakości systemów gwarantowania depozytów. 
● Wskaźniki jakości ochrony inwestorów i wierzycieli. 
● Miary zastosowania instrumentów makroostrożnościowych i ich wykorzystanie na świecie. 
Wykaz Baz danych międzynarodowych (m.in. Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego): Global Financial Development 

Database, Financial Structure Database, Financial regulation database, Deposit insurance database, Investor protection database, Creditor 
protection database, BankOrbisFocus / Bankscope , Macroprudential policy instruments database, Eurostat, Reuters 

Przykładowe krajowe bazy danych: Notoria,  Baza danych GUS. Baza danych UKNF, Baza danych NBP  



21 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, Proj. 

Zarządzanie 
projektami 
inwestycyjnymi 

   30     30 3 K_W01, K_W06, K_U01, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_K01, K_K02, 
K_K03   

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe   

Kurs jest dedykowany dla studentów kierunku MSFRiU i dostosowany do zakresu tematycznego i wymagań zaliczeniowych egzaminu ACCA P3 
(„Business analysis”) w części dotyczącej zarządzania projektami. Przekazywana wiedza i umiejętności są również bezpośrednio związane z 
wymaganiami zaliczeniowymi egzaminów profesjonalnych w obszarze zarządzania projektami: PRINCE2 Foundation i PMI ACPM, umożliwiając 
studentom MSFRiU dalszy rozwój kariery zawodowej. 

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami. Specyfika projektów i przedsięwzięć. Projekty a procesy. Role i kompetencje osób zaangażowanych 
w projekty. Meatodyki zarządzania projektami. Kryteria sukcesu projektu. Ograniczenia i przyczyny porażek. 

2. Analiza otoczenia projektu. Inicjowanie projektów definiowanie celu i wymagań. Kryteria oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Syndrom 
grupowego myślenia, burza mózgów, test windy. 

3. Podejmowanie decyzji o wyborze projektów inwestycyjnych. Modele scoringowe. Ocena projektów w trakcie realizacji (Model etap-bramka 
Coopera). Decyzje typu make or buy. 

4. Definiowanie wymagań w projektach. Analiza wymagań. Dokument SWIZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Kryteria dotyczące 
wykonawcy i projektu. RFI (Request For Information), RFP (Request For Proposals). 

5. Planowanie projektów. Narzędzia i techniki pomocne w definiowaniu projektu 
Przygotowywanie dokumentu WBS (Work Breakdown Structure). 

6. Wprowadzenie do programów wspierających zarządzanie projektami. Rodzaje projektów i dobór właściwego oprogramowania wspierającego 
zarządzanie projektami. Funkcje i korzyści wynikające ze stosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektami. Program 
ProjectLibre – praktyczne ćwiczenia w zakresie budżetowania i harmonogramowania projektów. 

7. Kontrola kosztów i postępu pracy w projekcie. Plan bazowy. Analiza kosztów. Sposób redukcji kosztów. Analiza wartości wypracowanej w 
projekcie (EVM – Earned Value Management).Odchylenia kosztów, czasu realizacji zadań. Projekty finansowane ze środków publicznych - 
zagadnienia kwalifikowalności wydatków, podziału na koszty pośrednie i bezpośrednie, zasad określania poziomu kosztów zarządzania 
projektem, monitorowania, kontroli i audytu projektów. 

8. Zarządzanie ryzykiem w projektach. Realizacja projektów a zarządzanie zmianą w organizacji. Społeczne aspekty projektów. Projekt a 
struktura organizacji i kultura organizacyjna. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, Proj. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 268 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1007 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów  
 
  dla specjalności: Rachunkowość i rewizja finansowa 
 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zaawansowane 
zarządzanie 
finansami w 
przedsiębiorstwie 

30   30     60 5 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W06, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K02 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku 
kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w 
organizacjach gospodarczych. Materiał zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych badań 
empirycznych w kontekście tematów badań do ewentualnego podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz z 
programu Crystal Ball. Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. 
Principles of Corporate Finance (12th ed,) McGraw-Hill 2017. 

1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
2. Wartość i użyteczność 
3. Decyzje inwestycyjne 
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4. Ryzyko i stopa zwrotu. 
5. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
6. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
7. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
8. Koszt i struktura kapitału. 
9. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
10. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
11. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
12. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
13. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 
14. Nierozwiązane problemy finansów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Instytucje finansów 
publicznych 

30   30     60 5 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01 

Nauki prawne  

Treści programowe   

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
● pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
● sektor finansów publicznych  
● formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
● systematyka i źródła prawa finansowego  
● podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
● pojęcie i rodzaje środków publicznych  
● cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
● praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
● pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
● rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
● źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
● skarbowe papiery wartościowe  
● źródła i struktura zadłużenie krajowego  
● źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
● pojęcie i funkcje budżetu państwa  
● zasady budżetowe  
● funkcje budżetu  
● klasyfikacja budżetowa  
● wydatki i dochody budżetu państwa  
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● procedura budżetowa  
5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 

● pojęcie budżetu jst 
● opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
● wydatki i dochody jst  

6. System finansowy ubezpieczeń  
● ubezpieczenia społeczne  
● system ubezpieczenia zdrowotnego  
● ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
● pojęcie prawa dewizowego 
● system walutowy  
● kurs walutowy  
● wymienialność złotego  
● denominacja  
● konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
● pojęcie i rodzaje banków  
● zasady licencjonowania banków  
● operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  
● Narodowy Bank Polski 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

30        30 3 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K01 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe 
dla  

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na 
wspieranie decyzji biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego 
systemu gospodarczego, trendów i relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów 
wskaźników służących do oceny stanu otoczenia biznesowego. 
Jest to realizowane w ramach następującego planu: 

1. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
2. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
3. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 

4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
EP, T 

Przedmioty 
ogólnouniwersytecki
e / humanistyczne 

        30 3   

Treści programowe   

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Metody badań w 
zarządzaniu 
finansami 

 30       30 2 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K03,   
 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych 
dla kierunku Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 

● metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych 
jakościowych na zjawiska finansowe); 
● zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
● testy odporności wyników badań (robustness checks); 
● analizy przypadków w finansach; 
● cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
● przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie kapitałami, 

procykliczność zmiennych finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
● analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 

W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 

● zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
● metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
● zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
● zjawisko zarządzania dochodami. 



26 

 

● wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 
wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, SP,T 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zaawansowana 
rachunkowość 
zarządcza  

 30       30 4 S1_W01,  S1_W02,  
S1_W03,  S1_W05,  
S1_U01,  S1_U02,  S1_U03 
, S1_U05 ,  S1_U06 ,  
S1_K01,  S1_K02  
 

Ekonomia i 
finanse 
 

Treści programowe   

1. Rachunkowość zarządcza – cele, cechy, zadania 
2. Koszty w decyzjach zarządczych – koszty istotne, utopione, utraconych korzyści 
3. Decyzje cenowe –ceny wewnętrzne i zewnętrzne 
4. Rachunek kosztów zmiennych 
5. Próg rentowności – analiza jednoasortymentowa, analiza wieloasortymentowa 
6. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing) 
7. Zarządzanie kosztami działań (Activity Based Management) 
8. Proces ciągłego usprawniania (kaizen costing) 
9. System kosztów docelowych (target costing) 
10. Koszty w cyklu życia produktu 
11. Balanced Scorecard 
12. Budżetowanie – zasady tworzenia budżetów cząstkowych i budżetu finansowego 
13. Analiza odchyleń budżetowych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj. 

Międzynarodowe 
standardy 
rachunkowości 

 30       30 4 S1_W01,  S1_W02,  
S1_W03,  S1_W04 , 
S1_W05,  S1_U01,  
S1_U02,  S1_U06,  S1_K01 

Ekonomia i 
finanse 
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Treści programowe   

1. Rachunkowość i jej wieloaspektowy charakter (nauka, język biznesu, zbiór regulacji prawnych, system informacyjny, system pomiaru i wyceny 
zdarzeń gospodarczych, system rejestrowania zdarzeń). Koncepcje i zasady rachunkowości. Krótki rys historyczny rachunkowości  na świecie 

2. Rachunkowość a procesy globalizacji gospodarki światowej. Pojęcie i zakres rachunkowości międzynarodowej. Rachunkowość kontynentalna i 
anglosaska  

3. Standardy rachunkowości (sprawozdawczości finansowej) – pojęcie, cele. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),  
standardy amerykańskie (US GAAP) oraz Dyrektywy UE – ogólny zakres i  charakterystyka. Instytucjonalne ramy rachunkowości międzynarodowej 
(IASB, US FASB, IFAC).  

4. MSSF, US GAAP – szczegółowa charakterystyka i analiza zakresu i struktury  standardów  
5. Koncepcje i zasady rachunkowości w świetle MSSF oraz US GAAP (1): koncepcje true&fair view, podmiotowości wyceny bilansowej, analiza 

porównawcza bilansu oraz bilansu skonsolidowanego  
6. Koncepcje i zasady rachunkowości w świetle MSSF oraz US GAAP (2): koncepcje współmierności, kontynuacji działania, periodyzacji, analiza 

porównawcza rachunku zysków i strat  
7. Analiza przykładowych krajowych systemów rachunkowości ( Wlk. Brytania, Francja, Niemcy)  
8. MSSF a polskie ustawodawstwo – analiza porównawcza, prezentacja podobieństw i różnic 
9. Rachunkowość międzynarodowa – perspektywy rozwoju 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Podatki 

 30       30 4 S1_W01,  S1_W02,  
S1_W03,  S1_W04,   
S1_U01,   S1_U02 ,  
S1_U03,  S1_U05 ,  
S1_U06 , S1_K01,  S1_K02 

Nauki prawne  

Treści programowe 

1. Istota podatku. Pojęcie podatku, Elementy konstrukcji podatku, Funkcje podatków, Systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków, 
System podatkowy, Zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego. Pojęcie prawa podatkowego, Norma prawa podatkowego, Źródła prawa podatkowego,  Wykładnia prawa 
podatkowego 

3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 
● Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawa prawna, Podmiot podatku,  Przedmiot podatku, Podstawa opodatkowania, Stawki 

podatkowe, Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru podatku 
● Podatek dochodowy od osób prawnych. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku, Koszty uzyskania przychodów,  Podstawa 

opodatkowania i stawki podatku,  Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru 
● Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta 

podatkowa 
4. Podatki pośrednie w Polsce 

● Podatek od towarów i usług. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku,  Obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, Podstawa 
opodatkowania, Stawki podatkowe, Podatek należny i naliczony, Szczególne procedury w podatku VAT, Prowadzenie ewidencji, Technika 
poboru 

● Podatek akcyzowy. Podstawa prawna, Przedmiot podatku, Podmiot podatku,  Podstawa opodatkowania, Stawki podatku,  Obrót wyrobami 
akcyzowymi zharmonizowanymi, Obrót wyrobami akcyzowymi niezharmonizowanymi, Znaki akcyzy, Technika poboru podatku 
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5. Inne podatki i opłaty w Polsce. Podatek od gier, Podatek rolny, Podatek leśny, Podatek od spadków i darowizn,  Podatek od nieruchomości, 
Podatek od środków transportowych, Podatek od posiadania psów, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Opłata skarbowa, Opłaty lokalne 

6. Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe. 
● Organy podatkowe i ich właściwość. Pojęcie i rodzaje organów podatkowych, Właściwość organów podatkowych 
● Zobowiązania podatkowe. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, Powstanie zobowiązania podatkowego, Wygaśnięcie 

zobowiązań podatkowych, Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe 
● Postępowanie podatkowe. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania podatkowego, Prowadzenie postępowania podatkowego 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj. 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1007 
 
 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia organizacji 

30        30 4 K_W01, K_U01, K_U02, 
K_K01, K_K02  

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe   

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Międzynarodowy 
system finansowy  

30        30 3 K_W01, K_W03, K_W05, 
K_U01, K_U02, K_K01 

Ekonomia i 
finanse  

Treści programowe   

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 
7. Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Negocjacje 

14   16     30 2 K_W02, K_U03, K_U05, 
K_K03 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe    

Wykład 

● Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, 
kiedy negocjujemy, rodzaje interesów) 

● Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie 
się, zobowiązania, stosunki stron) 

● Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
● Negocjacyjny diament 
● Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych 

  
Ćwiczenia 

GRA 1 
● otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
● kotwica i interesy 
● kupno ¬ sprzedaż 

GRA 2 
● ujawnianie informacji 
● przekonywanie 
● komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
● rozmowa o interesach 

GRA 3 
● sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
● budowa złotego mostu 
● sposoby budowania porozumienia 

GRA 5 
● kreatywne negocjacje 
● postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
● budowanie przewagi 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 
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Przedmioty 
ogólnouniwersytecki
e / humanistyczne 

        30 3   

Treści programowe 
W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
magisterskie 

  20      20 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_K01 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, 
Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj 
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Konwersatorium 
English 1 

 14       14 2 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, 
Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe   

Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu w języku angielskim, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

 Audyt wewnętrzny 

 30       30 4 S1_W01  S1_W02   
S1_W03  S1_W04  
S1_W05  S1_U01   
S1_U02   S1_U06   
S1_K01   S1_K02 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   
 

1. Rewizja finansowa – pojęcie, istota. Ewolucja audytu. Audyt wewnętrzny a kontrola traktowana jako element procesu zarządzania. Rodzaje kontroli, 
ich zadania i wzajemne relacje. Zakres przedmiotowy poszczególnych rodzajów kontroli. System zarządzania ryzykiem i system kontroli 
wewnętrznej w bankach. Zadania i znaczenie komitetu audytu. Rola ładu korporacyjnego. 

2.  Regulacje prawne związane w audytem i kontrolą zarządczą w jednostkach prywatnych i publicznych Międzynarodowe Standardy Rewizji 
finansowej jako fundament procedur związanych z badaniem sprawozdań finansowych 

3. Charakterystyka zawodu biegłego rewidenta oraz audytora wewnętrznego – wymogi formalne. Kodeks etyki zawodowej ( IFAC). Formy działania 
biegłych rewidentów. Samorząd biegłych rewidentów: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Komitet Nadzoru Audytowego – cel działania i zadania. 
Stanowisko audytora wewnętrznego i jego rola. Etyka w zawodach związanych z finansami – kodeks IFAC a kodeks etyki ACCA czy 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

4. Audyt wewnętrzny, a badanie sprawozdań finansowych. Zakres podmiotowy rewizji sprawozdań finansowych, audytu wewnętrznego i komitetu 
audytu. Funkcje audytu wewnętrznego a funkcje badania sprawozdań finansowych 

5. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego. Współpraca z biegłym rewidentem. 
6. Cele i zadania rewizji sprawozdań finansowych. 
7. Cele ogólne i cząstkowe badania. Kryteria badania. Charakterystyka opinii, raportu i listu do zarządu. 
8. Rodzaje opinii. Budowa i zasady przygotowywania. Relacje między rodzajem opinii a zagrożeniem kontynuacji działalności i ograniczeniem dostępu 
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do informacji. 
9. Budowa raportu z badania sprawozdania finansowego.  
10. Inne sprawozdania z czynności poświadczających wykonywanych przez biegłego rewidenta 
11. Przebieg badania sprawozdania finansowego oraz badania systemu kontroli wewnętrznej. 
12. Ryzyko a czynności wykonywane przez Audytora. Składowe ryzyka i wpływ audytora na nie, analiza otoczenia i identyfikacja czynników związanych  

z ryzykiem nieodłącznym. Ryzyko kontroli jako element składowy ryzyka badania – zasady szacowania i techniki tu wykorzystywane. Wpływ ryzyka 
kontroli i nieodłącznego na ryzyko przeoczenia. Analiza ryzyka przez audytorów wewnętrznych i techniki tu wykorzystywane ( np. mapy ryzyka) 

13. Plan badania i program pracy. Obszary kontroli. Istotność i ryzyko badania. Istotność ogólna i cząstkowa. Ryzyko badania i jego składowe: 
nieodłączne, kontroli i przeoczenia. 

14. Techniki badania sprawozdań finansowych. 
15. Dokumentacja rewizyjna – dowody badania. 
16. Standardy audytu wewnętrznego. 
Wybrane metody i techniki audytu wewnętrznego w tym: mapa ryzyka. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Ocena przedsięwzięć 
rozwojowych 
przedsiębiorstwa 

 30       30 4 S1_W01   S1_W02   
S1_W03  S1_W05   
S1_U01   S1_U02   
S1_U03   S1_U05   
S1_U06    S1_K01   
S1_K02  

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

1. Obszary zarządzania finansami przedsiębiorstwa w długim okresie. Długoterminowe cele i kryteria oceny przedsiębiorstwa.  
2. Kapitał własny jako długoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstwa. Decyzje o upublicznieniu przedsiębiorstwa (IPO). 
3. Obligacje jako długoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstwa. Analiza ryzyka finansowania.  
4. Hybrydowe źródła długoterminowego finansowania. Leasing. 
5. Wykorzystanie krótkoterminowych instrumentów w długoterminowym finansowaniu przedsiębiorstwa. Analiza ryzyka. 
6. Wycena kosztu kapitału. Składniki kosztu kapitału. Dług. Kapitał własny zwykły. Modele CAPM, APT. Kalkulacje kosztów z wykorzystaniem analizy 

regresji. Model Hamady. Średni ważony koszt kapitału. Optymalizacja struktury kapitałowej. Warunki stosowania modeli.  
7. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Wycena przyrostowych przepływów pieniężnych. Nietypowe rozkłady inwestycyjnych 

przepływów pieniężnych.  
8. Kryteria oceny projektów: NPV, APV, IRR, wielokrotna wewnętrzna stopa zwrotu, MIRR, DPP. Analiza projektów dla różnych okresów eksploatacji.  
9. Optymalizacja skali i zakresu programu inwestycyjnego. Racjonowanie kapitału. 
10. Analiza projektów w warunkach inflacji.  
11. Ocena decyzji inwestycyjnych podejmowanych w warunkach ryzyka. Ekwiwalent pewności. Drzewa decyzyjne. Analiza scenariuszowa. Analiza 

symulacyjna (analiza Monte Carlo).  
12. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w ocenie przedsięwzięć rozwojowych. Klasyfikacje opcji rzeczywistych. Opcje i strategie rozwojowe.  
13. Ocena inwestycji zagranicznych. Analiza ryzyka współpracy.  
Ocena inwestycji non- profit. Inwestycje z przepływami wydatkowymi. Ocena inwestycji infrastrukturalnych. Społeczna stopa dyskontowa.  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj. 

Prawo spółek i ład 
korporacyjny  

 30       30 4 S1_W03  S1_W04  
S1_W05   S1_U01   
S1_U02   S1_U06    
S1_K01   S1_K02 

Nauki prawne  

Treści programowe   

1. Spółki prawa handlowego:  
a) Spółki osobowe: 

● spółka jawna, 
● spółka partnerska, 
● spółka komandytowa, 

b) Spółki kapitałowe; 
● spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
● spółka akcyjna. 

2. Pojęcie ładu korporacyjnego i jego teoretyczne i praktyczne znaczenie.  
3. Rozdzielenie własności i kontroli jako cecha współczesnej korporacji. 
4. Uwarunkowania funkcjonowania współczesnych korporacji: 
5. Teorie ładu korporacyjnego i ich praktyczne implikacje. Teorie: zasobowa, interesariuszy, agencji, stewarda, instytucjonalna, hegemonii 

menedżerskiej, praw własności, kosztów transakcyjnych, integrujące.  
6. Główne problemy ładu korporacyjnego:  

a) problem agencji,  
b) problem identyfikacji interesariuszy i ich oddziaływania na spółki, 
c) rozdzielenie własności prawnej i ekonomicznej.  

7. Zewnętrzne i wewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego jako instrumenty kształtowania ładu korporacyjnego oraz ograniczania 
problemów jego funkcjonowania.  

8. Kodeksy dobrych praktyk ładu korporacyjnego w Polsce i innych krajach. Międzynarodowe standardy ładu korporacyjnego.   
9. Modele ładu korporacyjnego: anglosaski, niemiecki, japoński, łaciński.  
10. Polski model ładu korporacyjnego.  

Współczesne praktyczne problemy ładu korporacyjnego  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 258 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1007 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby weryfikacji 
Symbole efektów 

uczenia się dla 
programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka 
ekonomiczna w UE 

30        30 3 K_W01 K_W03 K_W05  
K_W06 K_U01 K_U05 
K_K03 

Ekonomia i 
finanse  

Treści programowe  

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 
● zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
● metodami koordynacji polityki budżetowej, 
● modelami rozwoju regionalnego, 
● teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
● pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
● procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności, 
● strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
● typami działań projektowych, 

1. zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 
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Etyka w biznesie 

14        14 3 K_W01,K_W04, K_W05, 
K_U01, K_U06, K_K03 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe   

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna 
analiza etyczna, postępowanie badawcze w etyce biznesu, moralność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm 
etyczny 

3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria 
interesariuszy Freemana, wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  

4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, 

humanizm ekologiczny Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach 

religijnych, społecznie odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach 

przetargowych, programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji 
nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, 
dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit 
i jego odmiany, sabotaż i anomia pracownicza, Whistleblowing. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Symulacyjna gra 
giełdowa 

   14     14 2 K_W01 K_W02 K_U01 
K_U03 K_U04 K_U05 
K_U06 K_K01  

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe    

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie 
inwestowania oraz związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wp isywanie danych i 
otrzymywanie na bieżąco wyników podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych symulacjach 
zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz zostaną ocenione 
zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 

1. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 
a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
d. Omówienie jej zasad 
e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
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g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 
2. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 

a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

3. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

4. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

5. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 
b. Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka przyjętych strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

GD, Proj, SP, T 

 
Zajęcia do wyboru 2 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i finanse lub  
Nauki prawne 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj 
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Seminarium 
magisterskie 

  20      20 9 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_K01 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

 

Konwersatorium 
English 2 

 14       14 2 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe  - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Ekonomia i 
finanse, Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości  lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe   

Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu w języku angielskim, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych studentom 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Rachunkowość 
podatkowa 

 30       30 4 S1_W01  S1_W02   
S1_W03  S1_W04  
S1_W05   S1_U01   
S1_U02   S1_U03   
S1_U06    S1_K01    
S1_K02  

Ekonomia i 
finanse 
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Treści programowe   

1. Zakres podmiotowy rachunkowości finansowej, a podatek dochodowy. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, a obowiązek 
prowadzenia ksiąg rachunkowych według regulacji polskiego prawa bilansowego. 

2. Działalność gospodarcza osoby fizycznej, a podatek dochodowy: jednoosobowa działalność gospodarcza, wspólnik spółki cywilnej, osobowej, 
kapitałowej. Zasady ogólne opodatkowania osób fizycznych i zryczałtowany podatek dochodowy. Związek pomiędzy formą organizacyjno-
prawną prowadzonej działalności, a podatkiem dochodowym i formą ewidencji. Obciążenia tzw. ZUS w działalności gospodarczej osoby 
fizycznej -. Zakres składek na ubezpieczenie społeczne, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

3. Forma ewidencji, a informacje możliwe do uzyskania z poszczególnych form. Wybór optymalnej formy ewidencji. 
4. Zasady rachunkowości finansowej a wymogi prawa podatkowego. 
5. Polityka rachunkowości, a możliwości wyboru różnych rozwiązań dla celów podatku dochodowego. 
6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, a sporządzanie deklaracji, zeznań i informacji podatkowych. 
7. Inwentaryzacja i jej znaczenie w rachunkowości i podatkach. 
8. Wycena aktywów i pasywów dla celów księgowych, a podatek dochodowy; zasada ostrożności vs prawo podatkowe. 
9. Przychody w ujęciu księgowym i podatkowym. 
10. Koszty w ujęciu księgowym i podatkowym. Zasady rozliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich z punktu widzenia rachunkowości i 

podatków, 
11. Różnice kursowe, metody ich rozliczania i ich wpływ na sprawozdania finansowe oraz podstawę opodatkowania 
12. Metody ujmowania i wyceny bilansowej aktywów i pasywów a rozpoznawanie przychodów i kosztów związanych z tymi aktywami i pasywami w 

podatku dochodowym w tym w szczególności środki trwałe i ich amortyzacja, zapasy i odpisy aktualizacyjne, należności i odpisy aktualizacyjne, 
ujmowanie rezerw i rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.  

13. Przegląd metod i stawek amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z punktu widzenia prawa bilansowego i 
podatkowego. 

14. Wykonywanie działalności opodatkowanej i zwolnione z punktu widzenia podatku od towarów i usług a rozliczenia w rachunkowości  i podatku 
dochodowym. 

15. Zysk, a dochód oraz strata, a strata podatkowa Podatek odroczony, jako kategoria prawa bilansowego. Ustalenie rezerw i aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym 

16. Sprawozdania finansowe i ich związek z rozliczeniami podatkowymi. 
17. Archiwizacja zbiorów księgowych zgodnie z przepisami prawa bilansowego i prawa podatkowego.  
18. Odpowiedzialność za ewidencje podatkowe oraz za księgi rachunkowe. 
19. Prowadzenie ewidencji we własnym zakresie oraz usługowe prowadzenie ewidencji podatkowej i ksiąg rachunkowych. Możliwości prawne, 

koszty różnych wariantów, wady i zalety poszczególnych rozwiązań. 
20. Wpływ systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na rozliczenia rachunkowo- podatkowe, w tym zakres składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotnych przy umowach o prace i umowach cywilnoprawnych oraz Składki dla osób zatrudnionych na umowę o 
pracę opłacane przez pracowników i pracodawców 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Międzynarodowe 
prawo podatkowe   

 30       30 4 S1_W01   S1_W02   
S1_W03   S1_W04  
S1_W05   S1_U01   
S1_U02    S1_U06    
S1_K01    S1_K02 

Nauki prawne  
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Treści programowe   
 

1. Wprowadzenie. Międzynarodowe prawo podatkowe i międzynarodowe podwójne opodatkowanie. 
1.1. Zakres międzynarodowego prawa podatkowego i główne pojęcia. 
1.2. Podstawowe zagadnienia prawne (przesłanki wystąpienia międzynarodowego podwójnego opodatkowania, ograniczony i 

nieograniczony obowiązek podatkowy, rezydencja podatkowa, państwo siedziby i państwo źródła). 
2. Międzynarodowe podwójne opodatkowanie. Prawna regulacja. Typy, środki i metody unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania 

dochodu i majątku. 
2.1. Podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym a podwójne opodatkowanie w sensie prawnym. 
2.2. Środki unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania: jednostronne (unilateralne), dwustronne (bilateralne) i wielostronne 

(multilateralne). 
2.3. Metody: wyłączenia (zwolnienia) i zaliczenia (kredyt podatkowy). 

3. Modelowe Umowy (Konwencje) w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania (Modelowe Umowy OECD, ONZ i USA). 
3.1. Modelowa Umowa OECD (OECD Model Double Taxation Convention). Koncepcja i ewolucja (wersje 1963, 1977, 1992). Rola 

oficjalnego Komentarza do Modelowej Umowy OECD. Szczegółowa struktura typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego 
podwójnego opodatkowania. 

3.2. Modelowe Umowy ONZ i USA. Krótki przegląd. Koncepcja ograniczenia korzyści (“Limitation-on-Benefits”) w Modelowej Umowie USA. 
3.3. Szczegółowe pojęcia: państwo siedziby i państwo źródła, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, rezydencja podatkowa, 

przedmiotowy i podmiotowy zakres obowiązywania typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego 
opodatkowania, określenie rezydencji podatkowej dla potrzeb typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego 
opodatkowania (tzw. Tie-breaker rules). 

3.3. Zakład (Permanent Establishment) a opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej. Koncepcja przedsiębiorstwa (Enterprise), 
zakres pojęcia i prawno-podatkowe konsekwencje istnienia zakładu). 

3.4. Ogólne zasady opodatkowania międzynarodowego tzw. dochodu biernego (Passive Income). Opodatkowanie transgranicznych wypłat 
dywidend, odsetek i należności licencyjnych w polskim prawie podatkowym i w typowych umowach w sprawie unikania 
międzynarodowego podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie transgranicznych płatności leasingowych. 

3.5. Zasady opodatkowania zysków kapitałowych (Capital Gains). Szczególne zasady opodatkowania tzw. spółek nieruchomościowych. 
3.6. Zasady opodatkowania pracy najemnej, wolnych zawodów i wynagrodzeń członjków zarządów (Dependent Services, Independent 

Services and Directors’ Fees). 
3.7. Zasady opodatkowania tzw. przedsiębiorstw powiązanych (Associated Enterprises) oraz zagadnienie tzw. międzynarodowych cen 

transferowych (Transfer Pricing). 
3.8. Opodatkowanie tzw. pozostałego dochodu (Other Income). 

3.9. Wejście w życie a rozpoczęcie stosowania umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 
4. Raje podatkowe (Tax Havens) 

4.1. Charakterystyka raju podatkowego i jego pozycja w międzynarodowym prawie podatkowym. Wybrane przykłady. 
4.2. Zalety i wady wykorzystywania rajów podatkowych. “Czarna lista” OECD i “Czarna lista” polskiego Ministerstwa Finansów. 

Konsekwencje prawo-podatkowe. 
5. Pozostałe zagadnienia międzynarodowego prawa podatkowego. 

5.1. Dyrektywy Unii Europejskiej a stosowanie bilateralnych umów w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 
5.2. Szczegółowa analiza praktycznych międzynarodowych “case studies”. 
5.3. Kontrolowana spółka zagraniczna (Controlled Foreign Corporation). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 
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Konsolidacja 
sprawozdań 
finansowych 

 15       15 2 S1_W01  S1_W02   
S1_W03  S1_W04  
S1_U01   S1_U02   
S1_U06   S1_K01    
S1_K02 
 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   
 

1. Podstawowe regulacje dotyczące konsolidacji i łączenia się przedsiębiorstw 
2. Zasady wyceny składników majątkowych spółki przejmowanej i przejmującej 
3. Ustalenie wartości firmy, ujemnej wartości firmy, wyłączenia w bilansie otwarcia po połączeniu 
4. Metody konsolidacji sprawozdawczej – ustalenie stopnia powiązań pomiędzy jednostkami 
5. Konsolidacja metodą pełną proporcjonalną i praw własności 
6. Zasady dokonywania wyłączeń transakcyjnych w konsolidacji 

Regulacje wynikające z MSR/MSSF dotyczące połączeń i konsolidacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 181 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1007 
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dla specjalności: Bankowość i ubezpieczenia 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, 
do których 
odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in
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m
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n
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L
a
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o
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u
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W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zaawansowane 
zarządzanie 
finansami w 
przedsiębiorstwie 

30   30     60 5 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W06, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K02 

Ekonomia i 
finanse  

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku 
kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w 
organizacjach gospodarczych. Materiał zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych badań 
empirycznych w kontekście tematów badań do ewentualnego podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz z 
programu Crystal Ball. Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. 
Principles of Corporate Finance (12th ed,) McGraw-Hill 2017. 

1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
2. Wartość i użyteczność 
3. Decyzje inwestycyjne 
4. Ryzyko i stopa zwrotu. 
5. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
6. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
7. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
8. Koszt i struktura kapitału. 



43 

 

9. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
10. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
11. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
12. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
13. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 
14. Nierozwiązane problemy finansów. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 
Instytucje finansów 
publicznych 

30   30     60 5 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01 

Nauki prawne  

Treści programowe   

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
● pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
● sektor finansów publicznych  
● formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
● systematyka i źródła prawa finansowego  
● podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
● pojęcie i rodzaje środków publicznych  
● cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
● praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
● pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
● rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
● źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
● skarbowe papiery wartościowe  
● źródła i struktura zadłużenie krajowego  
● źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
● pojęcie i funkcje budżetu państwa  
● zasady budżetowe  
● funkcje budżetu  
● klasyfikacja budżetowa  
● wydatki i dochody budżetu państwa  
● procedura budżetowa  

5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
● pojęcie budżetu jst 
● opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
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● wydatki i dochody jst  
6. System finansowy ubezpieczeń  

● ubezpieczenia społeczne  
● system ubezpieczenia zdrowotnego  
● ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
● pojęcie prawa dewizowego 
● system walutowy  
● kurs walutowy  
● wymienialność złotego  
● denominacja  
● konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
● pojęcie i rodzaje banków  
● zasady licencjonowania banków  
● operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  
● Narodowy Bank Polski 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

30        30 3 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K01 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe 

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na 
wspieranie decyzji biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego 
systemu gospodarczego, trendów i relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów 
wskaźników służących do oceny stanu otoczenia biznesowego. 
Jest to realizowane w ramach następującego planu: 

1. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
2. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
3. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 
4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

EP, T 
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Przedmioty 
ogólnouniwersytec
kie / humanistyczne 

        30 3    

Treści programowe   
 

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Metody badań w 
zarządzaniu 
finansami 

 30       30 2 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K03,   

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych dla 
kierunku Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 

● metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych 
jakościowych na zjawiska finansowe); 

● zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
● testy odporności wyników badań (robustness checks); 
● analizy przypadków w finansach; 
● cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
● przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie kapitałami, 

procykliczność zmiennych finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
● analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 

W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 

● zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
● metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
● zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
● zjawisko zarządzania dochodami. 
● wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 
● wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

Proj, SP, T 
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Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zarządzanie 
ryzykiem instytucji 
kredytowych  

 30       30 4 S2_W01  S2_W02   
S2_W03  S2_W04  
S2_W05   S2_U01   
S2_U02   S2_U03   
S2_U05    S2_U06   
S2_K01   S2_K02  

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

1. Ryzyko w działalności instytucji kredytowych  

● Zarządzanie aktywami banku - portfel kredytowy i portfel inwestycyjny banku. Zarządzanie pasywami banku - źródła i koszty pozyskiwania 
kapitału.  

● Rola funduszy własnych banku w ograniczaniu jego działalności.  
● Rodzaje ryzyka w działalności bankowej: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności, ryzyko rynkowe (w portfelu handlowym i bankowym, tj.: 

walutowe, stopy procentowej, ryzyko cen instrumentów kapitałowych); ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko wypłacalności, , itp.  
2. Ryzyko stopy procentowej  

● Definicja ryzyka stopy procentowej.  
● Aktywa i pasywa wrażliwe na zmianę stóp procentowych: metoda luki prostej, duracji oraz convexity w badaniu narażenia banku na ryzyko stopy 

procentowej; metoda terminów zapadalności.   
● Krzywa dochodowości i struktura terminowa stóp procentowych; zasady funkcjonowania międzybankowego rynku pieniężnego – stopy WIBOR i 

WIBID, LIBOR, EURIBOR. 
● Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej – SWAP procentowy i kontrakty FRA jako przykładowe instrumenty 

wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej. 
3. Ryzyko płynności 

● Definicja ryzyka płynności.  
● Bilans płynności banku kontraktowy i urealniony jako narzędzie zarządzania ryzykiem płynności; 
● Wskaźniki płynności finansowej banku: luka i wskaźnik luki  liczony dla różnych terminów; nadzorcze miary płynności; wskaźniki Komitetu 

Bazylejskiego: LCR i NSFR.  
4. Ryzyko rynkowe w portfelu handlowym i jego pomiar 

● Typy ryzyka w portfelu handlowym: ryzyko walutowe, stopy procentowej, cen instrumentów kapitałowych, itp.; 
● Proste metody pomiaru ryzyka np.: pomiar narażenia banku na ryzyko walutowe. Indywidualne pozycje walutowe i całkowita pozycja walutowa.  
● Zaawansowane metody pomiaru ryzyka: metoda wartości zagrożonej (VaR, value at risk); 

5. Działalność kredytowa  i ryzyko kredytowe, w tym ryzyko kontrahenta. 

● Procedury kredytowe w banku. Strategia kredytowa banku.  
● Etapy działalności kredytowej: etap przygotowawczy, realizacji kredytu i obsługi kredytu.  
● Wniosek kredytowy i jego elementy.  
● Metody oceny zdolności kredytowej klientów: rating i scoring. Wykorzystanie zewnętrznych ratingów w ocenie ryzyka indywidualnych klientów; 

Ratingi wewnętrzne  - metody statystyczne oceny ryzyka kredytowego; 
● Wskaźniki i limity koncentracji kredytowej banku – ryzyko kredytowe indywidualne i portfelowe.  
● Prawne formy zabezpieczania kredytów i pożyczek.  
● Klasyfikacja portfela kredytowego w okresie monitorowania ekspozycji kredytowych: klasy ekspozycji ze względu na wymogi kapitałowe z tytułu 



47 

 

ryzyka kredytowego oraz ze względu na odpisy na ISFA, INSFA – w przypadku podmiotów stosujących MSSF 9, i rezerwy celowe i rezerwy na 
ryzyko ogólne – w przypadku podmiotów stosujących PSR. 

● Postępowanie ze złymi dłużnikami – sądowy układ wierzycielski, upadłość. 
● Specyfika ryzyka kontrahenta i zarządzanie ryzykiem kontrahenta 

6. Ryzyko operacyjne 

● Źródła i czynniki ryzyka operacyjnego; 
● Pomiar ryzyka operacyjnego: metoda podstawowego wskaźnika, metoda standardowa, metoda zaawansowanego pomiaru; 

7. Ryzyko wypłacalności  i jego pomiar  

● Trzy filary Nowej Umowy Kapitałowej: pomiar minimalnych wymogów kapitałowych, pomiar kapitału wewnętrznego (ICAAP) i ocena nadzorcza 
(SREP), dyscyplina rynkowe. 

Wymogi kapitałowe ze względu na poszczególne rodzaje ryzyka. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

PP, Proj 

Ubezpieczenia 
majątkowe i 
osobowe 

 30       30 4 S2_W01  S2_W02   
S2_W03  S2_W04  
S2_W05   S2_U01   
S2_U02   S2_U03    
S2_U05    S2_U06   
S2_K01    S2_K02    

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest: 
● omówienie i przeprowadzenie analizy specyfiki ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, 
● omówienie i przeprowadzenie analizy regulacji umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych i pozostałych 

osobowych,   
● charakterystyka aktualnych trendów rozwojowych krajowego sektora ubezpieczeń gospodarczych z perspektywy nabywanych produktów 

ubezpieczeniowych przez klientów zakładów ubezpieczeń ogółem i w podziale na ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia majątkowe i pozostałe 
osobowe, 

● omówienie i przeprowadzenie analizy wybranych aspektów ubezpieczeń życiowych (m.in. underwriting w ubezpieczeniach życiowych) oraz 
ubezpieczeń majątkowych (m.in. sposobów ustalania sum ubezpieczenia i systemów ubezpieczeń majątkowych),   

● omówienie i przeprowadzenie analizy podstawowych produktów ubezpieczeń życiowych 
● omówienie i przeprowadzenie analizy podstawowych produktów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych,   
● zaprezentowanie przykładów funkcji i konkretnych aktywności wybranych instytucji ubezpieczeniowych (np. Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik 

Finansowy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) dotyczących wybranych produktów ubezpieczeń życiowych oraz ubezpieczeń majątkowych i 
pozostałych osobowych. 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

PP, Proj 
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Analiza 
ekonomiczna 
instytucji 
finansowych 

 30       30 4 S2_W01  S2_W02   
S2_W03  S2_W04  
S2_W05   S2_U01   
S2_U02   S2_U03    
S2_U04    S2_U05    
S2_U06    S2_K01    
S2_K02  

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   
 

1. Analiza ekonomiczna – zagadnienia wprowadzające (Definicja, rodzaje i funkcje analizy ekonomicznej;  
2. Źródła danych do analizy ekonomicznej – specyfika źródeł stosowanych w analizie: (1) makroekonomicznej funkcjonowania sektora systemu 

finansowego;  (2) mikroekonomicznej podmiotów indywidualnych działających w poszczególnych sektorach;  
3. Sprawozdania finansowe instytucji finansowych w ujęciu indywidualnym i skonsolidowanym; Instytucje  pośrednictwa finansowego jako przedmiot 

analizy ekonomicznej – po co je badać?; Typy instytucji pośrednictwa finansowego: instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne 
(domy maklerskie) i fundusze (inwestycyjne, w tym regulowane i alternatywne, oraz emerytalne);  

4. Analiza ekonomiczna sektora finansowego na podstawie danych z Europejskiego Banku Centralnego, Unii Europejskiej, Narodowego Banku 
Polskiego oraz UKNF;  

5. Analiza ekonomiczna instytucji kredytowych na podstawie informacji dot. sektora bankowego w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych 
zagregowanych (dane dostępne na stronie UKNF i NBP) i indywidualnych (dane dostępne na stronach internetowych banków oraz w Monitorze 
Polskim B);  

6. Analiza ekonomiczna instytucji ubezpieczeniowych na podstawie informacji dot. sektora ubezpieczeniowego w Polsce, zarówno z wykorzystaniem 
danych zagregowanych (dane dostępne na stronie UKNF i NBP) i indywidualnych (dane dostępne na stronach internetowych instytuc ji 
ubezpieczeniowych oraz w Monitorze Polskim B);  

7. Analiza ekonomiczna funduszy inwestycyjnych na podstawie informacji dot. sektora funduszy inwestycyjnych w Polsce, zarówno z wykorzystaniem 
danych zagregowanych i indywidualnych; 

8. Analiza ekonomiczna firm inwestycyjnych na podstawie informacji dot. sektora domów maklerskich w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych 
zagregowanych i indywidualnych 

Sposoby 
weryfikacji efektów 
uczenia się 

PP, Proj 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1007 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia organizacji 
30        30 4 K_W01, K_U01, K_U02, 

K_K01, K_K02  
Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe   

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 
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Międzynarodowy 
system finansowy  

30        30 3 K_W01, K_W03, K_W05, 
K_U01, K_U02, K_K01 

Ekonomia i 
finanse  

Treści programowe   

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 
7. Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP,T 

Negocjacje 

14   16     30 2 K_W02 K_U03 K_U05 
K_K03 
 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe    

Wykład 

● Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, 
kiedy negocjujemy, rodzaje interesów) 

● Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie 
się, zobowiązania, stosunki stron) 

● Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
● Negocjacyjny diament 
● Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych  

 
Ćwiczenia 

GRA 1 
● otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
● kotwica i interesy 
● kupno ¬ sprzedaż 

GRA 2 
● ujawnianie informacji 
● przekonywanie 
● komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
● rozmowa o interesach 

GRA 3 
● sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
● budowa złotego mostu 
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● sposoby budowania porozumienia 
GRA 5 

● kreatywne negocjacje 

● postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
● budowanie przewagi 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
/ humanistyczne 

        30 3   

Treści programowe   

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
magisterskie 

  20      20 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_K01 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

 
Zajęcia do wyboru 1 

   14     14 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, 
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przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Ekonomia i 
finanse lub Nauki 
prawne 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj. 

Konwersatorium 
English 1 

 14       14 2 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, 
Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe   

Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu w języku angielskim, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj., SP, T 

 
Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Bankowość centralna 
i polityka pieniężna 

 30       30 4 S2_W01  S2_W02   
S2_W03  S2_W04  
S2_W05   S2_U01   
S2_U02   S2_U03    
S2_U05    S2_U06    
S2_K01 

Ekonomia i 
finanse 
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Treści programowe   
 

Celem przedmiotu realizowanego w formie wykładu specjalnościowego jest zapoznanie studentów z tematyką bankowości centralnej i polityki 
pieniężnej. Wykład obejmuje: 

● Poznanie celów, instrumentów i makroekonomicznych skutków polityki  pieniężnej. Mechanizm podaży pieniądza w gospodarce krajowej i 
Europejskiej Unii Walutowej (emisja pieniądza gotówkowego i kreacja pieniądza bezgotówkowego. 

● Funkcjonowanie międzybankowego rynku pieniężnego i wpływ stóp banku centralnego na poziom WIBID i WIBOR, LIBID i LIBOR 
● Funkcje popytu na pieniądz ze strony przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. 
● Inflacja – źródła, pomiar i skutki. 
● Równowaga ogólna w gospodarce zamkniętej – model IS-LM. Makroekonomiczne skutki polityki monetarnej i fiskalnej. 
● Równowaga ogólna w gospodarce otwartej – model Fleminga, Mundella, Polityka monetarna w warunkach sztywnych i zmiennych kursów 

walutowych. 
● Warunki i konsekwencje przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Walutowej. 
● Ewolucja systemów walutowych i form pieniądza w historii gospodarczej  
● Dwuszczeblowy sektor bankowy gospodarki rynkowej 
● Podaż pieniądza w gospodarce.  
● Międzybankowy rynek pieniężny w Polsce i Europejskiej Unii Monetarnej 
● Cele i instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego  
● Popyt na pieniądz  
● Inflacja – źródła, pomiar i skutki 
● Równowaga  ogólna w gospodarce zamkniętej.  
● Równowag ogólna w gospodarce otwartej. 
● Analiza i ocena makroekonomicznych skutków polityki pieniężnej NBP w Polsce w okresie transformacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj. 

Standardy 
adekwatności 
kapitałowej instytucji 
finansowych 

 30       30 4 S2_W01  S2_W02   
S2_W03  S2_W04  
S2_W05   S2_U01   
S2_U02   S2_U03    
S2_U05    S2_U06   
S2_K01 

Nauki prawne 

Treści programowe   

1. pojęcie adekwatności kapitałowej i idea jej pomiaru w bankach, firmach inwestycyjnych funduszach inwestycyjnych i zakładach ubezpieczeń; 
2. wskaźniki adekwatności kapitałowej  
3. kapitał regulacyjny (CET1, CET, CET2, kapitał ogółem) a kapitał ekonomiczny; wymóg kapitałowy a ekspozycja na ryzyko; dopuszczone środki 

własne na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności; dopuszczone podstawowe środki własne na pokrycie minimalnego wymogu 
kapitałowego; 

4. metody pomiaru ekspozycji na ryzyko (kredytowe, rynkowe, operacyjne); ekspozycja z tytułu kosztów pośrednich; globalna ekspozycja; metody 
podstawowe i zaawansowane (IRB, VaR) 

5. Proces oceny nadzorczej (SREP; BION) oraz oceny wewnętrznej ryzyka (ICAAP); 
6. Dyscyplina rynkowa w standardach adekwatności kapitałowej 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj. 

Fundusze Private 
Equity i Venture 
Capital  

 15       15 2 S2_W01  S2_W02   
S2_W03  S2_W04  
S2_W05   S2_U01   
S2_U02   S2_U03    
S2_U05    S2_U06   
S2_K01 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe 

1. Podstawowe pojęcia, klasyfikacja oraz znaczenie inwestorów instytucjonalnych  
2. Wprowadzenie do funduszy Private Equity i Venture Capital 

● Historia i geneza  
● Formy tych funduszy na Świecie i w Polsce 
● Podstawy prawne funkcjonowania funduszy  

3. Fundusze Private Equity 
● Zalety i wady 
● Struktura prawna 
● Transakcje (Case Study) 
● Analiza przykładowych transakcji 
● Rynek funduszy private equity w Polsce i na Świecie 

4. Fundusze Venture Capital 
● Zalety i wady 
● Struktura prawna 
● Transakcje (Case Study) 
● Analiza przykładowych transakcji 
● Rynek funduszy venture capital w Polsce i na Świecie 

5. Efektywność i ryzyko funduszy inwestycyjnych 
● Ryzyko funduszy inwestycyjnych 

▪ Rodzaje ryzyka 
▪ Źródła ryzyka  

● Sposób pomiaru efektywności funduszu 
▪ Miary efektywności i ryzyka 
▪ Miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne 

6. Spotkanie z przedstawicielami Funduszy VC i PE 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj. 

Matematyka 
aktuarialna  

 15       15 2 S2_W01   S2_W03  
S2_U01   S2_U03    

Ekonomia i 
finanse 
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S2_U04    S2_U05    
S2_U06    S2_K01  
 

Treści programowe   
 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie modeli ryzyka ubezpieczeniowego, których następnie używa się do kalkulacji składek i rezerw.  
Pierwsza część obejmuje podstawy matematyki finansowej oraz matematyki  ubezpieczeniach na życie:  modele trwania życia, proste modele 
ubezpieczeń, modele rent życiowych, ale również metody wyceny składek oraz rezerw dla zawartych umów, oraz rezerwy na szkody zaszłe i 
niezlikwidowane. Druga część obejmuje  podejścia stosowane w ubezpieczeniach majątkowych. Omówione zostanie: wycena ryzyka z portfela 
ubezpieczonych, wycenę ryzyka indywidualnego. 
Kurs składa się z modułów: 
I. Matematyka finansowa w ubezpieczeniach na życie. 
1.  Teoria oprocentowania. Akumulacja kapitału. Efektywna stopa procentowa. Nominalna stopa procentowa. Ciągły strumień płatności. Intensywność 
oprocentowania. Bezterminowe i terminowe renty finansowe.  
2. Tablice trwania życia: prawdopodobieństwa życia i śmierci, natężenie zgonów, prawa umieralności, całkowity i ułamkowy czas trwania życia. 
3. Rodzaje ubezpieczeń na życie: terminowe, bezterminowe, na życie i dożycie, mieszane. Renty życiowe. Składki ubezpieczeniowe netto.  
4. Rezerwy netto.  Szkodowość wieloraka. 
5. Ubezpieczenia grupowe. 
6. Składki i rezerwy brutto. 
7. Ubezpieczenia emerytalne. 
II. Ubezpieczenia osobowe  i majątkowe 
8.Modele ryzyka ubezpieczeniowego: model ryzyka indywidualnego, model ryzyka łącznego ( rozkłady liczby szkód, wzór Panjera ), efekty reasekuracji.  
9.Teoria ruiny, szacowanie prawdopodobieństwa ruiny. 
10. Kalkulacja składki w jednorodnych i niejednorodnych  portfelach ryzyk. 
11.Kalkulacja rezerw. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 258 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1007 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka 
ekonomiczna w UE 

30        30 3 K_W01 K_W03 K_W05  
K_W06 K_U01 K_U05 
K_K03 

Ekonomia i 
finanse  

Treści programowe   

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 
● zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
● metodami koordynacji polityki budżetowej, 
● modelami rozwoju regionalnego, 
● teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
● pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
● procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności, 
● strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
● typami działań projektowych, 
● zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 
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Etyka w biznesie 

14        14 3 K_W01,K_W04, K_W05, 
K_U01, K_U06, K_K03 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe   

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna 
analiza etyczna, postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm 
etyczny 

3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria 
interesariuszy Freemana, wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  

4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, 

humanizm ekologiczny Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach 

religijnych, społecznie odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach 

przetargowych, programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji 
nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, 
dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, 
szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia pracownicza, Whistleblowing. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Symulacyjna gra 
giełdowa 

   14     14 2 K_W01 K_W02 K_U01 
K_U03 K_U04 K_U05 
K_U06 K_K01  
 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie 
inwestowania oraz związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wp isywanie danych i 
otrzymywanie na bieżąco wyników podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych symulacjach 
zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz zostaną ocenione 
zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 

1. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 
a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
d. Omówienie jej zasad 
e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
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f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 

2. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 
a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

3. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

4. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

5. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 
b. Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka przyjętych strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

GD, Proj, SP,T 

Zajęcia do wyboru 2 

   14     14 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, Ekonomia 
i finanse lub  
Nauki prawne 

Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj. 
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Seminarium 
magisterskie 

  20      20 9 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_K01 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Marketing usług 
finansowych 

 30       30 4 S2_W01  S2_W02   
S2_W05   S2_U01   
S2_U02    S2_U03    
S2_U04   S2_U05    
S2_U06    S2_K01   
S2_K02  
 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe   

1. Wprowadzenie 

● Specyfika marketingowa usług finansowych 
● Znaczenie personelu w sprzedaży usług finansowych 
● Trudność sprzedaży usług finansowych (asymetria wiedzy, niematerialność produktu) 
● Sprzedaż aktywna i reaktywna (obsługa klienta) 

2. Proces skutecznej sprzedaży (cykl obsługi klienta) 

● Strukturalizowanie procesu sprzedaży 
● Identyfikowanie i selekcjonowanie potencjalnych klientów 
● Planowanie czynności sprzedażowych 
● Organizacja czasu sprzedawcy 
● Przygotowywanie się do spotkań z klientami 

3. Nawiązywanie kontaktów z klientami 
● Metody nawiązywania kontaktów 
● Kreowanie pierwszego wrażenia 
● Pierwsze wejście - istotne zachowania sprzedawcy 
● Przywitanie klienta 
● Savoir-vivre sprzedawcy 

4. Sondowanie potrzeb i preferencji klienta 
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● Potrzeby ujawnione i ukryte 
● Obserwowanie klienta 
● Rodzaje pytań sondażowych 
● Sztuka stawiania pytań 
● Umiejętność aktywnego słuchania  

5. Prezentowanie oferty usługowej 
● Zasady prezentacyjne 
● Prezentacja oparta na korzyściach  
● Sposoby argumentowania 
● Język i sposób mówienia sprzedawcy 
● Demonstrowanie oferty 

6. Wyjaśnianie obiekcji nabywcy, elementy negocjacji i zamykanie rozmowy 

● Rodzaje obiekcji 
● Odkrywanie obiekcji klientów 
● Metody pokonywania obiekcji 
● Techniki negocjacyjne  
● Finalizowanie transakcji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj. 

Zarządzanie 
portfelem   

 30       30 4 S2_W01  S2_W02   
S2_W03  S2_U01   
S2_U03    S2_U04    
S2_U05   S2_U06    
S2_K01  

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   
 

 

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez wyposażenie go w narzędzia niezbędne do prowadzenia prac z zakresu 
zarządzania portfelem papierów wartościowych. 
W ramach zajęć studenci prace analityczne z wykorzystaniem danych dostępnych w bazach danych finansowych. 
Omawiane będą m.in. następujące zagadnienia: 

1. Właściwości zbioru możliwości inwestycyjnych w warunkach ryzyka 
2. Wyznaczanie efektywnych portfeli 
3. Techniki wyznaczania granicy efektywnej 
4. Struktura korelacji stóp zwrotu z papierów wartościowych: model jedno i wielowskaźnikowe 
5. Proste techniki wyznaczania granicy efektywnej 
6. Analiza użyteczności 
7. Inne modele wyboru portfela 
8. Standardowy model wyceny dóbr kapitałowych 
9. Niestandardowe warianty modelu wyceny dóbr kapitałowych 
10. Badania empiryczne modeli równowagi 
11. Teoria arbitrażu cenowego  
12. Rynki efektywne 
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13. Proces wyceny 
14. Szacowanie zysków 
15. Teoria stopy procentowej i wycena obligacji 
16. Zarządzanie portfelami obligacji 
17. Ocenianie efektywności portfela 
18. Ocenianie analizy papierów wartościowych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj. 

 Fintech 
 

 15       15 2 S2_W01  S2_W02   
S2_W03  S2_W04  
S2_W05   S2_U01   
S2_U02   S2_U03   
S2_U05    S2_U06   
S2_K01  
 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe  

Celem przedmiotu realizowanego w formie wykładu specjalnościowego jest zapoznanie studentów z tematyką FinTech, tj. usług finansowych 
świadczonych przy użyciu nowych technologii. 
Interaktywny wykład obejmuje: 

● obszary działalności i definicja FinTech, 
● segmentacja branży FinTech (usługi związane z inwestowaniem, pożyczaniem, ubezpieczeniami, płatnościami itp.), 
● rozwój rynku światowego, 
● cechy charakterystyczne FinTech, 
● przykłady innowacyjnych rozwiązań FinTech – modele biznesowe, 
● ryzyko FinTech, 
● otoczenie prawne w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, 
● miejsce FinTech w architekturze rynków finansowych i systemu finansowego, 
● technologia blockchain (analiza use case’ów), 
● wpływ systemowy FinTech, w tym na konkurencję w sektorze finansowym. 

Po ukończeniu przedmiotu student: 
● ma wiedzę nt. usług i branży FinTech, 
● potrafi zastosować zdobytą wiedzę do wyjaśniania zjawisk gospodarczych, 
● opisuje modele działalności firm FinTech, 
● zna funkcje, ryzyko i wpływ FinTech na system finansowy i rynki finansowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 181 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1007 

dla specjalności: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zaawansowane 
zarządzanie 
finansami w 
przedsiębiorstwie 

30   30     60 5 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W06, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K02 

Ekonomia i 
finanse  

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku 
kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w 
organizacjach gospodarczych. Materiał zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych badań 
empirycznych w kontekście tematów badań do ewentualnego podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz z 
programu Crystal Ball. Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. 
Principles of Corporate Finance (12th ed,) McGraw-Hill 2017. 
 

1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
2. Wartość i użyteczność 
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3. Decyzje inwestycyjne 
4. Ryzyko i stopa zwrotu. 
5. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
6. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
7. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
8. Koszt i struktura kapitału. 
9. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
10. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
11. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
12. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
13. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 
14. Nierozwiązane problemy finansów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

 
Instytucje finansów 
publicznych 

30   30     60 5 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01 

Nauki prawne  

Treści programowe   

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
● pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
● sektor finansów publicznych  
● formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
● systematyka i źródła prawa finansowego  
● podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
● pojęcie i rodzaje środków publicznych  
● cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
● praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
● pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
● rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
● źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
● skarbowe papiery wartościowe  
● źródła i struktura zadłużenie krajowego  
● źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
● pojęcie i funkcje budżetu państwa  
● zasady budżetowe  
● funkcje budżetu  
● klasyfikacja budżetowa  
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● wydatki i dochody budżetu państwa  
● procedura budżetowa  

5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
● pojęcie budżetu jst 
● opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
● wydatki i dochody jst  

6. System finansowy ubezpieczeń  
● ubezpieczenia społeczne  
● system ubezpieczenia zdrowotnego  
● ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
● pojęcie prawa dewizowego 
● system walutowy  
● kurs walutowy  
● wymienialność złotego  
● denominacja  
● konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
● pojęcie i rodzaje banków  
● zasady licencjonowania banków  
● operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  
● Narodowy Bank Polski 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

30        30 3 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K01  
 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na 
wspieranie decyzji biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego 
systemu gospodarczego, trendów i relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów 
wskaźników służących do oceny stanu otoczenia biznesowego. 
Jest to realizowane w ramach następującego planu: 

1. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
2. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
3. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 

4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Przedmioty 
ogólnouniwersytecki
e / humanistyczne 

        30 3   

Treści programowe   W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu 

Metody badań w 
zarządzaniu 
finansami 

 30       30 2 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K03 
 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych 
dla kierunku Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 
● metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych jakościowych 

na zjawiska finansowe); 
● zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
● testy odporności wyników badań (robustness checks); 
● analizy przypadków w finansach; 
● cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
● przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie kapitałami, 

procykliczność zmiennych finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
● analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 
● zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
● metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
● zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
● zjawisko zarządzania dochodami. 
● wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 
wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, SP,T 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Ocena i kształtowanie 
wartości 
przedsiębiorstwa   

 30       30 4 S3_W01   S3_W02   
S3_W03  S3_W05   
S3_U01   S3_U02   
S3_U03   S3_U05    
S3_U06    S3_K01 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

1. Definicje wartości przedsiębiorstwa  
2. Istota i ewolucja koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa - (Shareholder Value Creation) i (Value Based Management). 
3. Czynniki ekonomiczne tworzące wartość przedsiębiorstwa 
4. Finansowe czynniki tworzenia i oceny wartości przedsiębiorstwa (wolne przepływy pieniężne, struktura i koszt kapitału, stopa wzrostu i jej 

szacowanie na podstawie danych historycznych i wyników analizy fundamentalnej, stopa wzrostu zrównoważonego) 
5. Pomiar efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa  

(księgowe ujęcie pomiaru wartości kreowanej przez przedsiębiorstwo, pomiar efektywności zarządzania wartością oparty na kryterium zysku 
ekonomicznego, rynkowy pomiar wartości kreowanej przez przedsiębiorstwo, gotówkowy pomiar efektywności zarządzania wartością 
przedsiębiorstwa, wartość dodana dla właścicieli w ocenie efektywności strategii zarządzania wartością) 

6. Strategie wzrostu wartości (fuzje, przejęcia, wspólne przedsięwzięcia, strategiczne alianse, wykup akcji, wykup lewarowany) 
7. Zakres i metody wyceny wartości przedsiębiorstw (uniwersalne zasady oraz funkcje wyceny, źródła informacji dla potrzeb wyceny, klasyfikacja 

metod wyceny)  
8. Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa - rodzaje metod, zalety i wady, zakres stosowania  

9. Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa  - (metoda zdyskontowanych zysków, metoda zdyskontowanych dywidend, metoda 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), metoda skorygowanej wartości obecnej (APV))  

10. Metody porównań rynkowych (zastosowanie metod mnożnikowych)  
11. Teoria opcji realnych w wycenie wartości przedsiębiorstwa 
12. Szczególne przypadki  w wycenie (wycena w transakcjach fuzji i przejęć, wycena małych firmy, wycena firm młody, wycena firm zagrożonych 

upadłością)  
13. Formułowanie strategii zarządzania wartością przedsiębiorstwa  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj. 

Finanse 
przedsiębiorstwa na 
rynku globalnym   

 30       30 4 S3_W01   S3_W02    
S3_W03  S3_W05   
S3_U01    S3_U02   
S3_U03   S3_U05    

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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S3_U06    S3_K01 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest przedstawienie zaawansowanych koncepcji zarządzania finansami w przedsiębiorstwach krajowych, które prowadzą współpracę 
międzynarodową i  w przedsiębiorstwach międzynarodowych.  Prezentowane problemy analizowane będą z punktu widzenia menedżerów w 
przedsiębiorstwach, które nie są instytucjami finansowymi. Zwrócona zostanie uwaga na specyficzne czynniki ryzyka związane z wymianą 
międzynarodową. W trakcie realizacji kursu każda sytuacja i decyzja analizowana będzie z uwzględnieniem krótko i długoterminowych konsekwencji dla 
przedsiębiorstwa w postaci przepływów pieniężnych, zmiany ryzyka funkcjonowania. W trakcie zajęć będą wykorzystywane arkusze kalkulacyjne. 

1. Wprowadzenie. Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstwa. 
2. Rynki walutowe. Typy transakcji. 
3. Pojęcie i rodzaje ryzyka kursowego. Ryzyko konwersji, transakcyjne, ekonomiczne. Pomiar i analiza. 
4. Zarządzanie ryzykiem konwersji.  
5. Zarządzanie ryzykiem transakcyjnym.  
6. Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym.  
7. Budżetowanie kapitałowe międzynarodowych projektów inwestycyjnych. Analiza efektywności i czynników ryzyka.  
8. Długookresowe międzynarodowe finansowanie. Źródła finansowania. Strategie. Wycena i analiza kosztu kapitału. 
9. Krótkookresowe międzynarodowe finansowanie. Źródła finansowania. Strategie. Wycena i analiza kosztu kapitału. 
10. Przepływy finansowe w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Optymalizacja.  
11. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa międzynarodowego. Problemy identyfikacji.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj. 

Ocena przedsięwzięć 
rozwojowych 
przedsiębiorstwa 

 30       30 4 S3_W01    S3_W02    
S3_W03  S3_W05    
S3_U01    S3_U02   
S3_U03    S3_U05    
S3_U06    S3_K01    
S3_K02    

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe   

1. Obszary zarządzania finansami przedsiębiorstwa w długim okresie. Długoterminowe cele i kryteria oceny przedsiębiorstwa.  
2. Kapitał własny jako długoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstwa. Decyzje o upublicznieniu przedsiębiorstwa (IPO). 
3. Obligacje jako długoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstwa. Analiza ryzyka finansowania.  
4. Hybrydowe źródła długoterminowego finansowania. Leasing. 
5. Wykorzystanie krótkoterminowych instrumentów w długoterminowym finansowaniu przedsiębiorstwa. Analiza ryzyka. 
6. Wycena kosztu kapitału. Składniki kosztu kapitału. Dług. Kapitał własny zwykły. Modele CAPM, APT. Kalkulacje kosztów z wykorzystaniem analizy 

regresji. Model Hamady. Średni ważony koszt kapitału. Optymalizacja struktury kapitałowej. Warunki stosowania modeli.  
7. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Wycena przyrostowych przepływów pieniężnych. Nietypowe rozkłady inwestycyjnych 

przepływów pieniężnych.  
8. Kryteria oceny projektów: NPV, APV, IRR, wielokrotna wewnętrzna stopa zwrotu, MIRR, DPP. Analiza projektów dla różnych okresów eksploatacji.  
9. Optymalizacja skali i zakresu programu inwestycyjnego. Racjonowanie kapitału. 
10. Analiza projektów w warunkach inflacji.  
11. Ocena decyzji inwestycyjnych podejmowanych w warunkach ryzyka. Ekwiwalent pewności. Drzewa decyzyjne. Analiza scenariuszowa. Analiza 

symulacyjna (analiza Monte Carlo).  
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12. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w ocenie przedsięwzięć rozwojowych. Klasyfikacje opcji rzeczywistych. Opcje i strategie rozwojowe.  
13. Ocena inwestycji zagranicznych. Analiza ryzyka współpracy.  
Ocena inwestycji non- profit. Inwestycje z przepływami wydatkowymi. Ocena inwestycji infrastrukturalnych. Społeczna stopa dyskontowa.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1007 
 
 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, 
do których 
odnosi się 
przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia organizacji 

30        30 4 K_W01, K_U01, 
K_U02, K_K01, K_K02  

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 
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Treści programowe   

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
1. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Międzynarodowy system 
finansowy  

30        30 3 K_W01, K_W03, 
K_W05, K_U01, 
K_U02, K_K01 

Ekonomia i 
finanse  

Treści programowe   

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 

Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Negocjacje 

14   16     30 2 K_W02 K_U03 K_U05 
K_K03 
 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe    

Wykład 

● Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, 
kiedy negocjujemy, rodzaje interesów) 

● Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozyc je, 
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komunikowanie się, zobowiązania, stosunki stron) 
● Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
● Negocjacyjny diament 
● Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych 

  
Ćwiczenia 

GRA 1 
● otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
● kotwica i interesy 
● kupno ¬ sprzedaż 

GRA 2 
● ujawnianie informacji 
● przekonywanie 
● komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
● rozmowa o interesach 

GRA 3 
● sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
● budowa złotego mostu 
● sposoby budowania porozumienia 

GRA 5 
● kreatywne negocjacje 
● postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
● budowanie przewagi 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie/ 
humanistyczne 

        30 3   

Treści programowe   

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Seminarium 
magisterskie 

  20      20 9 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03,  
K_U04, K_K01 

Ekonomia i 
finanse  

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 
 

Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe - 
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, 
Ekonomia i 
finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj  

   

Konwersatorium 
English 1 

 14       14 2 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe– uzależnione od 
treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki o zarządzaniu 
i jakości, Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe   Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu w języku angielskim, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 
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Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Finanse grup 
kapitałowych   

 30       30 4 S3_W01  S3_W02   
S3_W03  S3_W04  
S3_W05   S3_U01   
S3_U02   S3_U06    
S3_K01    

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe  

1. Rodzaje grup kapitałowych i motywy ich tworzenia 
2. Specyfika sprawozdawczości grupy kapitałowej 
3. Analiza sprawozdań skonsolidowanych 
4. Źródła finansowania grupy kapitałowej 
5. Transfery wewnętrzne przy wykorzystaniu metody poolingu 
6. Ceny transferowe – rozwiązanie finansowe i podatkowe 
7. Podatkowa grupa kapitałowa 
8. Cienka kapitalizacja – konsekwencje podatkowe 
9. Strategie rozwoju grup kapitałowych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Zaawansowana 
rachunkowość  
zarządcza 

 30       30 4 S S3_W02   S3_W03  
S3_U01      S3_U03    
S3_U05     S3_U06    
S3_K01   

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe   
 

 

1. Informacja dla zarządzania. Ewolucja rachunkowości zarządczej jako systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Idea koncepcji zasobowo-
procesowego rachunku kosztów (ZPRK). 

2. Analiza progu rentowności jako narzędzie podejmowania krótkookresowych decyzji w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Zastosowanie 
funkcji Analiza warunkowa arkusza kalkulacyjnego Excel do rozwiązania praktycznych problemów zarządczych. 

3. Zastosowanie funkcji finansowych arkusza kalkulacyjnego Excel do obliczeń wartości pieniądza i podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
4. ZPRK w procesie podejmowania decyzji i kontroli., koncepcja: zasobów, działań, obiektów kosztów, nośników kosztów zasobów, nośników 

kosztów działań. 
5. Analiza danych z systemu finansowego, danych pozafinansowych (dane symulacyjne), przygotowanie informacji do zasilenia danymi modelu 

rachunku kosztów. 
6. Przy wykorzystaniu Excela budowa modelu zgodnego z koncepcją ZPRK dla analizowanego przypadku, kalkulacja kosztów i analiza 

uzyskanych wyników kosztu wytworzenia obiektów kosztowych i jego struktury.  
7. Za pomocą modułu Rachunek Kosztów Procesów (RKP) systemu informatycznego do zarządzania procesami biznesowymi ADONIS dla 

analizowanego przypadku odwzorowanie modeli: kosztów, zasobów, centrum kosztów, mapy procesów, nośników kosztów, przeprowadzenie 
kalkulacji i analiza uzyskanych wyników. 
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8.  Analiza rentowności obiektów kosztowych, zarządzanie efektywnością zasobów. 
9. Wykorzystaniu modułu RKP do wyznaczenia kosztów niewykorzystanych zasobów w ZPRK, kalkulacja kosztów zasobów niezbędnych dla 

realizacji planowanych przedsięwzięć 
10. Ocena realizacji strategii przedsiębiorstwa. Odwzorowanie zależności przyczynowo – skutkowych w celu koncentracji zasobów 

przedsiębiorstwa na jego strategię  przy wykorzystaniu systemu informatycznego ADOscore. 
11. Klasyfikacja i funkcjonalności różnych narzędzi IT wspierających zarządzanie strategią i wydajnością przedsiębiorstwa, ich zastosowanie w 

polskich przedsiębiorstwach. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, 

Finanse behawioralne 

 30       30 4 S3_W01  S3_W02   
S3_W03  S3_U01   
S3_U02   S3_U03    
S3_U05    S3_U06    
S3_K01    S3_K02    
 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe    

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych koncepcji finansów behawioralnych na tle finansów neoklasycznych z punktu widzenia 
menedżera przedsiębiorstwa analityka rynku finansowego. Wiedza ta pozwoli zrozumieć zachowania menedżerów oraz inwestorów, których nie 
można objaśnić wykorzystując finanse neoklasyczne. Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim książki: Shefrin H. 
Behavioral Corporate Finance. Decisions that Create Value. 

1. Podstawy neoklasycznej teorii finansów. Efektywność rynku. Teoria portfelowa. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu. Racjonalne 
zachowania.  

2. Behawioralne podejście do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. Skłonności poznawcze i motywacyjne inwestorów.  
3. Wycena. Tradycyjne podejście do wyceny. Heurystyki wyceny. 
4. Decyzje inwestycyjne. Efekt „pychy” (overconfidence). Nadmierny optymizm. Porzucenie projektu ze stratami.  
5. Postrzeganie ryzyka i stóp zwrotu. Tradycyjne postrzeganie ryzyka i stóp zwrotu. Menedżerowie i rynkowa stopa zwrotu. Błędy estymacji 

premii za ryzyko rynkowe.  
6. Decyzje przedsiębiorstwa na nieefektywnym rynku kapitałowym. Anomalie. Ograniczenia arbitrażu. Ocena zysków. Pierwotne emisje akcji.  
7. Struktura kapitału i polityka dywidend. Market timing. Behawioralne APV. Wykupy akcji. Krótko i długoterminowi inwestorzy – potencjalne 

konflikty. Behawioralny cykl życia. Kateringowe teorie dywidend.   
8. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. Systemy wynagradzania menedżerów. „Pycha” menedżerów. Problemy 

„kreacji” wyników. 
9. Fuzje i przejęcia. Tradycyjne przesłanki fuzji. Hubris hypothesis. Racjonalni menedżerowie, nieracjonalni inwestorzy. Racjonalni inwestorzy, 

nieracjonalni menedżerowie.  
10. Krytyczna analiza finansów behawioralnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
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Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 258 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1007 

 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka 
ekonomiczna w UE 

30        30 3 K_W01 K_W03 K_W05  
K_W06 K_U01 K_U05 
K_K03 

Ekonomia i 
finanse  

Treści programowe   

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 
● zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
● metodami koordynacji polityki budżetowej, 
● modelami rozwoju regionalnego, 
● teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
● pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
● procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz 

Funduszu Spójności, 
● strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
● typami działań projektowych, 
● zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

 
Etyka w biznesie 

14        14 3 K_W01,K_W04, K_W05, 
K_U01, K_U06, K_K03 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe   

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna 
analiza etyczna, postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm 
etyczny 

3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria 
interesariuszy Freemana, wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  

4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, 

humanizm ekologiczny Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach 

religijnych, społecznie odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach 

przetargowych, programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji 
nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, 
dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany 
sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia pracownicza, Whistleblowing. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Symulacyjna gra 
giełdowa 

   14     14 2 K_W01 K_W02 K_U01 
K_U03 K_U04 K_U05 
K_U06 K_K01  

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie 
inwestowania oraz związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wpisywanie danych i 
otrzymywanie na bieżąco wyników podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych symulacjach 
zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz zostaną ocenione 
zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 

1. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 
a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
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d. Omówienie jej zasad 
e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 

2. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 
a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

3. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

4. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

5. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 
b. Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka przyjętych strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

GD, Proj, SP,T 

Zajęcia do wyboru 2 

 14       14 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, 
Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne  

Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj 
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Seminarium 
magisterskie 

  20      20 9 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_K01 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

Konwersatorium 
English 2 

 14       14 2 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości,  
Ekonomia i 
finanse lub  Nauki 
prawne 

Treści programowe   
Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu w języku angielskim, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Podatki 
 

 30       30 4 S3_W01  S3_W02   
S3_W03  S3_W04  
S3_U01   S3_U02   
S3_U03    S3_U05    
S3_U06    S3_K01    
S3_K02  

Nauki prawne 

Treści programowe 

1. Istota podatku. Pojęcie podatku, Elementy konstrukcji podatku, Funkcje podatków, Systematyka podatków i cechy poszczególnych typów 
podatków, System podatkowy, Zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego. Pojęcie prawa podatkowego, Norma prawa podatkowego, Źródła prawa podatkowego,  Wykładnia 
prawa podatkowego 

3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 
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● Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawa prawna, Podmiot podatku,  Przedmiot podatku, Podstawa opodatkowania, Stawki 
podatkowe, Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru podatku 

● Podatek dochodowy od osób prawnych. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku, Koszty uzyskania przychodów,  Podstawa 
opodatkowania i stawki podatku,  Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru 

● Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta 
podatkowa 

4. Podatki pośrednie w Polsce 
● Podatek od towarów i usług. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku,  Obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, 

Podstawa opodatkowania, Stawki podatkowe, Podatek należny i naliczony, Szczególne procedury w podatku VAT, Prowadzenie ewidencji, 
Technika poboru 

● Podatek akcyzowy. Podstawa prawna, Przedmiot podatku, Podmiot podatku,  Podstawa opodatkowania, Stawki podatku,  Obrót wyrobami 
akcyzowymi zharmonizowanymi, Obrót wyrobami akcyzowymi niezharmonizowanymi, Znaki akcyzy, Technika poboru podatku 

5. Inne podatki i opłaty w Polsce. Podatek od gier, Podatek rolny, Podatek leśny, Podatek od spadków i darowizn,  Podatek od nieruchomości, 
Podatek od środków transportowych, Podatek od posiadania psów, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Opłata skarbowa, Opłaty lokalne 

6. Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe. 
● Organy podatkowe i ich właściwość. Pojęcie i rodzaje organów podatkowych, Właściwość organów podatkowych 
● Zobowiązania podatkowe. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, Powstanie zobowiązania podatkowego, 

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe 
● Postępowanie podatkowe. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania podatkowego, Prowadzenie postępowania podatkowego 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, E (prezentacja), AZ (praca z aktami prawnymi, danymi statystycznymi) 

Strategie cen 

 30       30 4 S3_W01  S3_W02   
S3_W05   S3_U01   
S3_U02   S3_U03    
S3_U05    S3_U06    
S3_K01    S3_K02  

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe 
 
 

1. Podejścia do decyzji cenowych w przedsiębiorstwie  
2. Podejście kosztowe  
3. Podejście klientowskie 
4. Podejście konkurencyjne 
5. Podejście rynkowe   
6. Podejście marketingowe 
7. Studium przypadku KGHM Polska Miedź  
8. Automatyzacja decyzji cenowych – boty cenowe  
9. Pierwsze przybliżenie cenowe – pozycjonowanie cenowe. 
10. Grupy cenowe  
11. Strategie cenowe  
12. Studium przypadku – przedstawiające strategie cen (Southwest Airlines, Piwo EB, Harvard Business School) 
13. Drugie przybliżenie cenowe – wyznaczenie dopuszczalnego przedziału cenowego 
14. Dolna granica przedziału cenowego 



79 

 

15. Górna granica przedziału cenowego  
16. Trzecie przybliżenie – wielowymiarowa analiza wariantów cenowych 
17. Analiza popytu 
18. Analiza konkurencji 
19. Analiza opłacalności  
20. Studium przypadku - Rejs 
21. Czwarte przybliżenie – wyznaczenie ceny podstawowe 
22. Kalkulacja finalnej ceny  
23. Studium przypadku – Czy obniżyć cenę  
24. Piąte przybliżenie – określenie odchyleń od ceny podstawowej 
25. Formy różnicowania cen  
26. Studium przypadku – Legia Warszawa 
27. Studium przypadku – Atlantic Computer – ceny systemów produktów (pakietowe) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj, AZ 

Controlling 
finansowy 

 15       15 2 S3_W01  S3_W02   
S3_W03  S3_W05   
S3_U01   S3_U06    
S3_K01    S3_K02    

Ekonomia i 
finanse  

Treści programowe 
 

1. Istota controllingu 
● definicja oraz geneza powstania   
● zasadnicze cele stosowania controllingu  
● główne zadania i funkcje controllingu w przedsiębiorstwie 

2. Klasyfikacja systemów controllingu przy wykorzystaniu  różnorodny chnkryteriów podziału 
● rodzaje oraz odmiany controllingu 
● controlling  a  rachunkowość finansowa  i  zarządcza 

3. Odpowiedzialność  i  zadania controllera w przedsiębiorstwie działającym  na  wolnym  rynku 
● metodyka pracy 
● dostępne  instrumentarium 
● zakres odpowiedzialności personalnej 

4. Warunki zastosowania controllingu w przedsiębiorstwie 
● modyfikacja struktury zarządzania oraz wymogi systemu informacji w firmie ekonomiczno – finansowej 
● tworzenie ośrodków odpowiedzialności 
● wymagania raportów controllingu – zasady tworzenia informacji kontrolno – decyzyjnej 

5. Etapy wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie 
● przygotowanie zmian 
● poszczególne etapy wdrażania 

6. Controlling w rutynowej działalności firmy 
● obszary zastosowania 
● zalety i wady istniejące ograniczenia w zastosowaniu 

7. Główne narzędzia controllingu (omówienie na przykładach) 
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● dezagregacja celów w ośrodkach odpowiedzialności 
● budżetowanie  
● techniki analizy kosztów  
● kontrolno – wynikowe rachunki zysków 
● próg rentowności 
● rola balanced scorecard 

8. Budżetowanie w ośrodkach odpowiedzialności (studium przypadku) 
● budżety rzeczowe   
● budżety  finansowe 
● przykłady budżetowania w centrum kosztów 
● określanie granic tolerancji w danych budżetowych 

9. Ocena ośrodków odpowiedzialności (omówienie na przykładach) 
● mierniki oceny a systemy motywacji 
● przykłady mierników oceny centrum przychodów 
● przykłady mierników oceny centrum kosztów 

Kierunki rozwoju controllingu oraz potencjalne obszary nowych zastosowań 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, AZ 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 181 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1007 
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dla specjalności: Doradztwo podatkowe i finanse publiczne 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 

Zaawansowane 
zarządzanie 
finansami w 
przedsiębiorstwie 

30   30     60 5 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W06, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K02 

Ekonomia i finanse  

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku 
kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w 
organizacjach gospodarczych. Materiał zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych badań 
empirycznych w kontekście tematów badań do ewentualnego podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz z 
programu Crystal Ball. Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. 
Principles of Corporate Finance (12th ed,) McGraw-Hill 2017. 
 

1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
2. Wartość i użyteczność 
3. Decyzje inwestycyjne 
4. Ryzyko i stopa zwrotu. 
5. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
6. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
7. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
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8. Koszt i struktura kapitału. 
9. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
10. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
11. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
12. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
13. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 
14. Nierozwiązane problemy finansów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

 
Instytucje finansów 
publicznych 

30   30     60 5 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01 
 

Nauki prawne  

Treści programowe   

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
● pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
● sektor finansów publicznych  
● formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
● systematyka i źródła prawa finansowego  
● podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
● pojęcie i rodzaje środków publicznych  
● cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
● praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
● pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
● rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
● źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
● skarbowe papiery wartościowe  
● źródła i struktura zadłużenie krajowego  
● źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
● pojęcie i funkcje budżetu państwa  
● zasady budżetowe  
● funkcje budżetu  
● klasyfikacja budżetowa  
● wydatki i dochody budżetu państwa  
● procedura budżetowa  

5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
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● pojęcie budżetu jst 
● opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
● wydatki i dochody jst  

6. System finansowy ubezpieczeń  
● ubezpieczenia społeczne  
● system ubezpieczenia zdrowotnego  
● ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
● pojęcie prawa dewizowego 
● system walutowy  
● kurs walutowy  
● wymienialność złotego  
● denominacja  
● konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
● pojęcie i rodzaje banków  
● zasady licencjonowania banków  
● operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  
● Narodowy Bank Polski 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

30        30 3 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K01 
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na 
wspieranie decyzji biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego 
systemu gospodarczego, trendów i relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów 
wskaźników służących do oceny stanu otoczenia biznesowego. 
Jest to realizowane w ramach następującego planu: 

1. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
2. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
3. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 

4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Przedmioty 
ogólnouniwersytecki
e / humanistyczne 

        30 3   

Treści programowe   
 

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Metody badań w 
zarządzaniu 
finansami 

 30       30 2 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K03,   

Ekonomia i finanse  

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych 
dla kierunku Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 
● metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych jakościowych 

na zjawiska finansowe); 
● zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
● testy odporności wyników badań (robustness checks); 
● analizy przypadków w finansach; 
● cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
● przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie kapitałami, 

procykliczność zmiennych finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
● analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 
● zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
● metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
● zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
● zjawisko zarządzania dochodami. 
● wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 
● wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, SP,T 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Umowy w 
instytucjach 
publicznych  

 30       30 4 S4_W01  S4_W02   
S4_W03  S4_W04  
S4_W05   S4_U01   
S4_K01    S4_K02  

Nauki prawne 

Treści programowe   

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Prawa zamówień publicznych: 
a) zamawiający 
b) wykonawca 

2. Zasady zamówień publicznych. 

3. Przygotowanie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. 
a) osoby odpowiedzialne za przygotowanie postępowania 
b) wyłączenie pracownika 
c) wykluczenie wykonawcy 
d) podstawowe dokumenty w postępowaniu 

- ogłoszenie o zamówieniu 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

4. Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych. 
a) tryby podstawowe: 

- przetarg nieograniczony 
- przetarg ograniczony 

b) tryby dodatkowe 
- negocjacje z ogłoszeniem 
- dialog konkurencyjny 
- negocjacje bez ogłoszenia 
- partnerstwo innowacyjne 
- zamówienia z wolnej ręki 
- zapytanie o cenę 
- licytacja elektroniczna 

5. Konkurs. 

6. Umowa ramowa. 

7. Unieważnienie postępowania 

8. Kryteria wyboru oferty. 

9. Zawieranie umów w procedurze zamówień publicznych. 

10. Środki ochrony prawnej. 

11. Partnerstwo publiczno-prywatne: 
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a) Formy partnerstwa-publiczno-prywatnego, 
b) Sposoby zawierania umów w partnerstwie publiczno-prywatnym, 

12. Prawa i obowiązki partnera publicznego i partnera prywatnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 

  
Dyscyplina finansów 
publicznych 

 30       30 4 S4_W01  S4_W02   
S4_W03  S4_W04  
S4_W05   S4_U01   
S4_U02   S4_U03    
S4_U05    S4_U06    
S4_K01    S4_K02    

Nauki prawne 

Treści programowe   

1.Wstęp do finansów publicznych – prawa i obowiązki organu stanowiącego i wykonawczego 
2.Podstawy gospodarowania środkami publicznymi – prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych 
3.Pojęcie dyscypliny finansów publicznych 
4. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
5.Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

- pojęcia ogólne 
- definicje 
- zakres przedmiotowy 
- zakres podmiotowy 
- okoliczności wskazujące na naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

6.Procedury i zasady postepowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
- zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 
- czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające 

7.Prawidłowość sporządzania orzeczeń i uzasadnień 
8.Materialne podstawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
9.Kary i skutki przypisania odpowiedzialności 
10.Analiza problemów w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych 
11.Dyscyplinarne ujęcie partnerstwa publiczno-prywatnego 

12.Zasady i odpowiedzialność w zakresie udzielania zamówień finansowanych ze środków UE 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj. 

 Podatki 
 

 30       30 4 S4_W01   S4_W02   
S4_W03  S4_W04   
S4_U01    S4_U02   

Nauki prawne 
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S4_U03    S4_U05    
S4_U06    S4_K01    
S4_K02  

Treści programowe   

1. Istota podatku. Pojęcie podatku, Elementy konstrukcji podatku, Funkcje podatków, Systematyka podatków i cechy poszczególnych typów 
podatków, System podatkowy, Zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego. Pojęcie prawa podatkowego, Norma prawa podatkowego, Źródła prawa podatkowego,  Wykładnia 
prawa podatkowego 

3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 
● Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawa prawna, Podmiot podatku,  Przedmiot podatku, Podstawa opodatkowania, Stawki 

podatkowe, Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru podatku 
● Podatek dochodowy od osób prawnych. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku, Koszty uzyskania przychodów,  Podstawa 

opodatkowania i stawki podatku,  Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru 
● Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta 

podatkowa 
4. Podatki pośrednie w Polsce 

● Podatek od towarów i usług. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku,  Obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, 
Podstawa opodatkowania, Stawki podatkowe, Podatek należny i naliczony, Szczególne procedury w podatku VAT, Prowadzenie ewidencji, 
Technika poboru 

● Podatek akcyzowy. Podstawa prawna, Przedmiot podatku, Podmiot podatku,  Podstawa opodatkowania, Stawki podatku,  Obrót wyrobami 
akcyzowymi zharmonizowanymi, Obrót wyrobami akcyzowymi niezharmonizowanymi, Znaki akcyzy, Technika poboru podatku 

5. Inne podatki i opłaty w Polsce. Podatek od gier, Podatek rolny, Podatek leśny, Podatek od spadków i darowizn,  Podatek od nieruchomości, 
Podatek od środków transportowych, Podatek od posiadania psów, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Opłata skarbowa, Opłaty lokalne 

6. Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe. 
● Organy podatkowe i ich właściwość. Pojęcie i rodzaje organów podatkowych, Właściwość organów podatkowych 
● Zobowiązania podatkowe. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, Powstanie zobowiązania podatkowego, 

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe 
Postępowanie podatkowe. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania podatkowego, Prowadzenie postępowania podatkowego 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  1007 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których 
odnosi się 
przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia organizacji 
30        30 4 K_W01, K_U01, K_U02, 

K_K01, K_K02  
Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe   

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 

13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 
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Międzynarodowy 
system finansowy  

30        30 3 K_W01, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_K01 

Ekonomia i 
finanse  

Treści programowe   

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 
7. Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

 
Negocjacje 

14   16     30 2 K_W02 K_U03 K_U05 
K_K03 
 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe    

Wykład 

● Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, 
kiedy negocjujemy, rodzaje interesów) 

● Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie 
się, zobowiązania, stosunki stron) 

● Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
● Negocjacyjny diament 
● Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych 

  
Ćwiczenia 

GRA 1 
● otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
● kotwica i interesy 
● kupno ¬ sprzedaż 

GRA 2 
● ujawnianie informacji 
● przekonywanie 
● komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
● rozmowa o interesach 

GRA 3 
● sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
● budowa złotego mostu 
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● sposoby budowania porozumienia 
GRA 5 

● kreatywne negocjacje 
● postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
● budowanie przewagi 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie / humanistyczne 

        30 3   

Treści programowe   W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
magisterskie 

  20      20 3 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_U01,  
K_U02, K_U03,  
K_U04, K_K01 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

 
Zajęcia do wyboru 1 

 14       14 1 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe -  
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, 
Ekonomia i 
finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj 

Konwersatorium 
English 1 

 14       14 2 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe -  
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, 
Ekonomia i 
finanse lub  
Nauki prawne 

Treści programowe   
Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu w języku angielskim, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Optymalizacja 
opodatkowania 

 30       30 4 S4_W01  S4_W02   
S4_W03  S4_W04  
S4_W05   S4_U01   
S4_U02   S4_U03    
S4_U05    S4_U06    
S4_K01     
 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

1. System podatkowy 
2. Pojęcie i granice optymalizacji podatkowej – unikanie opodatkowania a uchylanie się od opodatkowania 
3. Ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) 
4. Krajowa optymalizacja podatkowa 

a. Optymalizacja podatków dochodowych – odroczenie zapłaty podatku, podwyższona amortyzacja środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, samochód w firmie, zwolnienia podatkowe 

b. Optymalizacja podatków pośrednich 
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5. Międzynrodowa optymalizacja podatkowa 
6. Międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

a. Dyrektywy Unii Europejskiej (Dyrektywa o Dywidendach, Dyrektywa o Odsetkach i Należnościach Licencyjnych, Dyrektywa 
Połączeniowa) 

b. Klauzule ograniczenia korzyści traktatowych w międzynarodowych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (Limitation on 
Benefits) 

7. Konwencja MLI i jej skutki dla optymalizacji podatkowej 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj. 

Rachunkowość 
podatkowa 

 30       30 4 S4_W01  S4_W02   
S4_W03  S4_W04  
S4_W05   S4_U01   
S4_U02   S4_U03    
S4_U06    S4_K01    
S4_K02  

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

1. Zakres podmiotowy rachunkowości finansowej, a podatek dochodowy. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, a obowiązek 
prowadzenia ksiąg rachunkowych według regulacji polskiego prawa bilansowego. 

2. Działalność gospodarcza osoby fizycznej, a podatek dochodowy: jednoosobowa działalność gospodarcza, wspólnik spółki cywilnej, osobowej, 
kapitałowej. Zasady ogólne opodatkowania osób fizycznych i zryczałtowany podatek dochodowy. Związek pomiędzy formą organizacy jno-
prawną prowadzonej działalności, a podatkiem dochodowym i formą ewidencji. Obciążenia tzw. ZUS w działalności gospodarczej osoby 
fizycznej -. Zakres składek na ubezpieczenie społeczne, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

3. Forma ewidencji, a informacje możliwe do uzyskania z poszczególnych form. Wybór optymalnej formy ewidencji. 
4. Zasady rachunkowości finansowej a wymogi prawa podatkowego. 
5. Polityka rachunkowości, a możliwości wyboru różnych rozwiązań dla celów podatku dochodowego. 
6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, a sporządzanie deklaracji, zeznań i informacji podatkowych. 
7. Inwentaryzacja i jej znaczenie w rachunkowości i podatkach. 
8. Wycena aktywów i pasywów dla celów księgowych, a podatek dochodowy; zasada ostrożności vs prawo podatkowe. 
9. Przychody w ujęciu księgowym i podatkowym. 
10. Koszty w ujęciu księgowym i podatkowym. Zasady rozliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich z punktu widzenia rachunkowości i 

podatków, 
11. Różnice kursowe, metody ich rozliczania i ich wpływ na sprawozdania finansowe oraz podstawę opodatkowania 
12. Metody ujmowania i wyceny bilansowej aktywów i pasywów a rozpoznawanie przychodów i kosztów związanych z tymi aktywami i pasywami w 

podatku dochodowym w tym w szczególności środki trwałe i ich amortyzacja, zapasy i odpisy aktualizacyjne, należności i odpisy aktualizacyjne, 
ujmowanie rezerw i rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.  

13. Przegląd metod i stawek amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z punktu widzenia prawa bilansowego i 
podatkowego. 

14. Wykonywanie działalności opodatkowanej i zwolnione z punktu widzenia podatku od towarów i usług a rozliczenia w rachunkowości i podatku 
dochodowym. 

15. Zysk, a dochód oraz strata, a strata podatkowa Podatek odroczony, jako kategoria prawa bilansowego. Ustalenie rezerw i aktywów z tytułu 
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odroczonego podatku dochodowego i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym 
16. Sprawozdania finansowe i ich związek z rozliczeniami podatkowymi. 
17. Archiwizacja zbiorów księgowych zgodnie z przepisami prawa bilansowego i prawa podatkowego.  
18. Odpowiedzialność za ewidencje podatkowe oraz za księgi rachunkowe. 
19. Prowadzenie ewidencji we własnym zakresie oraz usługowe prowadzenie ewidencji podatkowej i ksiąg rachunkowych. Możliwości prawne, 

koszty różnych wariantów, wady i zalety poszczególnych rozwiązań. 
20. Wpływ systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na rozliczenia rachunkowo- podatkowe, w tym zakres składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotnych przy umowach o prace i umowach cywilnoprawnych oraz Składki dla osób zatrudnionych na umowę o 
pracę opłacane przez pracowników i pracodawców 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Finanse instytucji 
niedochodowych  

 30       30 4 S4_W01  S4_W02   
S4_W03  S4_W04  
S4_W05   S4_U01   
S4_U06    S4_K01    
S4_K02    

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

1. Sektorowy układ gospodarki 
a. sektor rynkowy i jego specyfika 
b. sektor publiczny i jego cechy 
c. III sektor i jego charakterystyka 
d. III sektor a sektor publiczny i rynkowy 

2. Klasyczne instytucje niedochodowe 
3. Modele finansowania usług społecznych 
4. Źródła finansowania instytucji niedochodowych 

a. środki ludności,  
b. środki przedsiębiorstw,  
c. środki publiczne (budżetowe) 

5. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych i ich finansowanie 
6. Fundacje – organizacja i finansowanie 
7. Stowarzyszenia – organizacja i finansowanie 
8. Przedsiębiorstwa społeczne – spółdzielnie socjalne, Centra Inicjatyw Społecznych – organizacja i finansowanie 
9. Działalność pożytku publicznego – finansowanie 
10. Sponsorowanie instytucji niedochodowych 

a. sposoby sponsorowania i typy sponsorów 
b. umowy sponsorskie 
c. sponsoring a prawo podatkowe 

11. Partnerstwo publiczno-prywatne 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 258 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1007 

 

 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których 
odnosi się 
przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka 
ekonomiczna w UE 

30        30 3 K_W01 K_W03 K_W05  
K_W06 K_U01 K_U05 
K_K03 

Ekonomia i 
finanse  

Treści programowe   

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 
● zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
● metodami koordynacji polityki budżetowej, 
● modelami rozwoju regionalnego, 
● teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
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● pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
● procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności, 
● strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
● typami działań projektowych, 
● zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

 
Etyka w biznesie 

14        14 3 K_W01,K_W04, K_W05, 
K_U01, K_U06, K_K03 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe   

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza 
etyczna, postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm 
etyczny 

3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria 
interesariuszy Freemana, wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  

4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, 

humanizm ekologiczny Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach 

religijnych, społecznie odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach 

przetargowych, programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji 
nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, 
dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit 
i jego odmiany, sabotaż i anomia pracownicza, Whistleblowing. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
EP 

Symulacyjna gra 
giełdowa 

   14     14 2 K_W01 K_W02 K_U01  
K_U03 K_U04  K_U05 
K_U06  K_K01  
 

Ekonomia i 
finanse 
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Treści programowe   

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie 
inwestowania oraz związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wp isywanie danych i 
otrzymywanie na bieżąco wyników podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych symulacjach 
zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz zostaną ocenione 
zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 

1. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 
a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
d. Omówienie jej zasad 
e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 

2. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 
a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

3. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

4. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

5. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 
b. Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka Przyjętych strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

GD, Proj, SP,T 

 
Zajęcia do wyboru 2 

 14       14 1 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe– 
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, 
Ekonomia i 
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(zajęć do wyboru) finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe   Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj 

Seminarium 
magisterskie 

  20      20 9 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_U01,  
K_U02, K_U03,  
K_U04, K_K01 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

Konwersatorium 
English 2 

 14       14 2 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe– 
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, 
Ekonomia i 
finanse lub  
Nauki prawne 

Treści programowe   
Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu w języku angielskim, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 
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Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Międzynarodowe 
prawo podatkowe 

 30       30 4 S4_W01  S4_W02   
S4_W03  S4_W04  
S4_U01   S4_U02    
S4_U06   S4_K01    
S4_K02    

Nauki prawne 

Treści programowe   

1. Wprowadzenie. Międzynarodowe prawo podatkowe i międzynarodowe podwójne opodatkowanie. 
1.1. Zakres międzynarodowego prawa podatkowego i główne pojęcia. 
1.2. Podstawowe zagadnienia prawne (przesłanki wystąpienia międzynarodowego podwójnego opodatkowania, ograniczony i 

nieograniczony obowiązek podatkowy, rezydencja podatkowa, państwo siedziby i państwo źródła). 
2. Międzynarodowe podwójne opodatkowanie. Prawna regulacja. Typy, środki i metody unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania 

dochodu i majątku. 
2.1. Podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym a podwójne opodatkowanie w sensie prawnym. 
2.2. Środki unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania: jednostronne (unilateralne), dwustronne (bilateralne) i wielostronne 

(multilateralne). 
2.3. Metody: wyłączenia (zwolnienia) i zaliczenia (kredyt podatkowy). 

2.3.1. Wyłączenie (zwolnienie pełne) a wyłączenie (zwolnienie) z progresją. 
2.3.2. Zaliczenie (kredyt podatkowy) pełne a zaliczenie (kredyt podatkowy) zwykłe. 
2.3.3. Szczególne rodzaje ograniczenia zaliczenia (kredytu podatkowego): według kategorii dochodu (tzw. Per-Income Limitation) i 

według kraju uzyskania dochodu (tzw. Per-Country Limitation). 

3. Modelowe Umowy (Konwencje) w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania (Modelowe Umowy OECD, ONZ i USA). 
3.1. Modelowa Umowa OECD (OECD Model Double Taxation Convention). Koncepcja i ewolucja (wersje 1963, 1977, 1992). Rola 

oficjalnego Komentarza do Modelowej Umowy OECD. Szczegółowa struktura typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego 
podwójnego opodatkowania. 

3.2. Modelowe Umowy ONZ i USA. Krótki przegląd. Koncepcja ograniczenia korzyści (“Limitation-on-Benefits”) w Modelowej Umowie USA. 
3.3. Szczegółowe pojęcia: państwo siedziby i państwo źródła, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, rezydencja podatkowa, 

przedmiotowy i podmiotowy zakres obowiązywania typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego 
opodatkowania, określenie rezydencji podatkowej dla potrzeb typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego 
opodatkowania (tzw. Tie-breaker rules). 

3.3. Zakład (Permanent Establishment) a opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej. Koncepcja przedsiębiorstwa (Enterprise), 
zakres pojęcia i prawno-podatkowe konsekwencje istnienia zakładu). 

3.4. Ogólne zasady opodatkowania międzynarodowego tzw. dochodu biernego (Passive Income). Opodatkowanie transgranicznych wypłat 

dywidend, odsetek i należności licencyjnych w polskim prawie podatkowym i w typowych umowach w sprawie unikania 
międzynarodowego podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie transgranicznych płatności leasingowych. 

3.5. Zasady opodatkowania zysków kapitałowych (Capital Gains). Szczególne zasady opodatkowania tzw. spółek nieruchomościowych. 
3.6. Zasady opodatkowania pracy najemnej, wolnych zawodów i wynagrodzeń członjków zarządów (Dependent Services, Independent 

Services and Directors’ Fees). 
3.7. Zasady opodatkowania tzw. przedsiębiorstw powiązanych (Associated Enterprises) oraz zagadnienie tzw. międzynarodowych cen 

transferowych (Transfer Pricing). 
3.8. Opodatkowanie tzw. pozostałego dochodu (Other Income). 
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3.9. Wejście w życie a rozpoczęcie stosowania umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 
4. Raje podatkowe (Tax Havens) 

4.1. Charakterystyka raju podatkowego i jego pozycja w międzynarodowym prawie podatkowym. Wybrane przykłady. 
4.2. Zalety i wady wykorzystywania rajów podatkowych. “Czarna lista” OECD i “Czarna lista” polskiego Ministerstwa Finansów. 

Konsekwencje prawo-podatkowe. 
5. Pozostałe zagadnienia międzynarodowego prawa podatkowego. 

5.1. Dyrektywy Unii Europejskiej a stosowanie bilateralnych umów w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 
5.2. Szczegółowa analiza praktycznych międzynarodowych “case studies”. 

              5.3. Kontrolowana spółka zagraniczna (Controlled Foreign Corporation). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

  

Ubezpieczenia 
społeczne  

 30       30 4 S4_W01  S4_W02   
S4_W03  S4_W04  
S4_W05   S4_U01   
S4_U02   S4_U03    
S4_U05    S4_U06   
S4_K01    S4_K02   
S4_K03 

Nauki prawne 

Treści programowe   
 

 

1. Geneza i rozwój zabezpieczenia społecznego 
2. Ubezpieczenie społeczne w systemie zabezpieczenia społecznego 
3. System ubezpieczeń społecznych – analiza prawna (pojęcie ryzyka ubezpieczeniowego, zakres ochrony prawnej) 
4. Finansowanie ubezpieczenia społecznego – składka na ubezpieczenie społeczne (zasady ustalenia, podstawa wymiaru, wysokość) 
5. Organizacja systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce 
6. Obowiązek ubezpieczenia społecznego w polskim prawie (ustawowe tytuły obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, zasady dobrowo lnego 

przystąpienia do ubezpieczenia) 
7. Ubezpieczenie emerytalne (zasady systemu emerytalnego, pojęcie filarowości, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, rodzaje emerytur w 

polskim systemie ubezpieczenia społecznego, warunki nabycia prawa do świadczeń, zasady ich wymiaru, kumulacje z innymi świadczeniami 
oraz dochodami, zapewnienie realnej wartości świadczeń, 

8. Ubezpieczenie rentowe (zasady systemu rentowego, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, świadczenia z ubezpieczenia rentowego, 
warunki nabycia prawa do świadczeń, zasady wymiaru, zasady łączenia z innymi świadczeniami i dochodami) 

9. Ubezpieczenia chorobowe (zasady, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, rodzaje świadczeń, warunki nabycia prawa do świadczeń, 
zasady wymiaru) 

10. Ubezpieczenie zdrowotne (zasady, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, prawo do świadczeń, zasady udzielania świadczeń) 
11. Ubezpieczenie wypadkowe (zasady, założenie konstrukcyjne ubezpieczenia wypadkowego, pojęcie prawne wypadek przy pracy, świadczenia z 

ubezpieczenia wypadkowego, warunki nabycia prawa do świadczeń, zasady ich wymiaru i udzielania) 
12. System świadczeń z tytułu bezrobocia (zasady, zakres osobowy, zakres przedmiotowy, rodzaje świadczeń) 
13. System pomocy społecznej (zasady, zakres przedmiotowy, rodzaje świadczeń, warunki nabycia prawa do świadczeń) 
14. System świadczeń rodzinnych (zasady, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, rodzaje świadczeń, warunki nabycia prawa do świadczeń 
15. Zabezpieczenie społeczne w działalności Międzynarodowej Organizacji Pracy, Rady Europy i w regulacjach Unii Europejskiej 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Budżetowanie w 
sektorze publicznym 

 15       15 2 S4_W01  S4_W02   
S4_W03  S4_W04  
S4_U01   S4_U02   
S4_U06   S4_K01  

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

 

1. Cechy i funkcje budżetu w sektorze finansów publicznych. 
2. Wykorzystanie budżetowania w procesie zarządzania finansami jednostek finansów publicznych. 
3. Metody budżetowania w sektorze publicznym.  
4. Ewolucja procesów planistycznych w jednostkach finansów publicznych. 
5. Zasady opracowania budżetu - przegląd regulacji prawnych.  
6. Pragmatyka opracowania budżetu zadaniowego 

6.1 Definicja „układu zadaniowego”, zakres planowania zadaniowego, systematyka dokumentów planistycznych. 
6.2 Standard formułowania celów: macierz ewaluacji celów – koncepcja teoretyczna i merytoryczna. 
6.3 Zasady definiowania mierników: pożądane rodzaje mierników na poziomie zadań i podzadań, powiązanie mierników z celami, przykłady 

mierników poprawnych i niepoprawnych. 
6.4 Monitorowanie i ewaluacja zadań budżetu; metody i techniki oceny efektywności i skuteczności, metody i techniki monitoringu – system 

sprawozdawczości BZ, metody i techniki ewaluacji. 
6.5 Budżet zadaniowy w uzasadnieniu do ustawy budżetowej: zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy, 

skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata, programy wieloletnie w ujęciu zadaniowym, realizacja budżetu 
zadaniowego. 

6.6 Ewidencja wykonania budżetu zadaniowego: podstawy prawne, możliwe rozwiązania, rozliczenie wydatków pośrednich, rachunek kosztów, 
klasyfikacja tradycyjna a zadaniowa. 

7. Uchwalanie i wykonywanie budżetu w jednostkach sektora finansów publicznych a dyscyplina finansów publicznych. 
8. System kontroli budżetowej: pojęcie, znaczenie i rodzaje kontroli; elementy kontroli wg modelu COSO; standardy kontroli zarządczej w 

jednostkach sektora finansów publicznych;  organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. 
9. Zarządzanie ryzykiem w kontroli budżetowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 181 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1007 
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dla specjalności: Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem
: liczba 
godzin 
zajęć 

Razem
: 

punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których 
odnosi się 
przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zaawansowane 
zarządzanie 
finansami w 
przedsiębiorstwie 

30   30     60 5 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W06, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K02 
 

Ekonomia i 
finanse  

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku 
kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w 
organizacjach gospodarczych. Materiał zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych badań 
empirycznych w kontekście tematów badań do ewentualnego podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz z 
programu Crystal Ball. Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. 
Principles of Corporate Finance (12th ed,) McGraw-Hill 2017. 
 

1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
1. Wartość i użyteczność 
2. Decyzje inwestycyjne 
3. Ryzyko i stopa zwrotu. 
4. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
5. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
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6. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
7. Koszt i struktura kapitału. 
8. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
9. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
10. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
11. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
12. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 
13. Nierozwiązane problemy finansów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

 
Instytucje finansów 
publicznych 

30   30     60 5 K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 
K_W06, K_U01,  
K_U02, K_U03,  
K_U05, K_U06, K_K01 

Nauki prawne  

Treści programowe   

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
● pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
● sektor finansów publicznych  
● formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
● systematyka i źródła prawa finansowego  
● podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
● pojęcie i rodzaje środków publicznych  
● cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
● praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
● pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
● rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
● źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
● skarbowe papiery wartościowe  
● źródła i struktura zadłużenie krajowego  
● źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
● pojęcie i funkcje budżetu państwa  
● zasady budżetowe  
● funkcje budżetu  
● klasyfikacja budżetowa  
● wydatki i dochody budżetu państwa  
● procedura budżetowa  

5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
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● pojęcie budżetu jst 
● opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
● wydatki i dochody jst  

6. System finansowy ubezpieczeń  
● ubezpieczenia społeczne  
● system ubezpieczenia zdrowotnego  
● ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
● pojęcie prawa dewizowego 
● system walutowy  
● kurs walutowy  
● wymienialność złotego  
● denominacja  
● konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
● pojęcie i rodzaje banków  
● zasady licencjonowania banków  
● operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  

9. Narodowy Bank Polski 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

30        30 3 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W05, 
K_U01,  K_U02,  
K_U03,  K_K01 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na 
wspieranie decyzji biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego 
systemu gospodarczego, trendów i relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów 
wskaźników służących do oceny stanu otoczenia biznesowego. 
Jest to realizowane w ramach następującego planu: 

1. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
2. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
3. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 

4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

c. Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
EP, T 

Przedmioty 
ogólnouniwersytecki
e / humanistyczne 

        30 3   

Treści programowe   
 

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Metody badań w 
zarządzaniu 
finansami 

 30       30 2 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K03 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych 
dla kierunku Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 
● metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych jakościowych na 

zjawiska finansowe); 
● zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
● testy odporności wyników badań (robustness checks); 
● analizy przypadków w finansach; 
● cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
● przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie kapitałami, 

procykliczność zmiennych finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
● analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 
● zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
● metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
● zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
● zjawisko zarządzania dochodami. 
● wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 
● wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, SP,T 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Giełda i jej otoczenie 

 30       30 4 S5_W01  S5_W02   
S5_W03  S5_W04  
S5_W05   S5_U01   
S5_U02   S5_U03    
S5_U06    S5_K01  
S5_K02  

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   
 

 

1. Regulacje UE dotyczące rynku regulowanego i nieregulowanego 
● Giełda, warunki dopuszczeni 
● Zorganizowane formy obrotu poza rynkiem regulowanym 
● Instrumenty instytucje obrotu rynku pieniężnego 

2. Nadzór nad rynkiem finansowym i pieniężnym 
● Zakres działania i kompetencje Banku Centralnego 
● Kompetencje i zadania Komisji Nadzoru Finansowego  
● Kontrola rynku instrumentów pochodnych 

3. Rynek giełdowy 
● Zasady listingu spółek giełdowych 
● Zlecenia wyróżniane prze giełdę 
● Standardowe zlecenia maklerskie 
● Animatorzy rynku 
● Transakcje pakietowe 

4. Przebieg sesji giełdowej  
● Fixingi otwarcia i zamknięcia 
● Regulacje płynności obrotu (widełki stałe i ruchome) 
● Krótka sprzedaż na GPW i innych giełdach 
● Członkowie zdalni i ich znaczenie 
● Zlecenia algorytmiczne i zjawisko HFT 
● etapy sesji giełdowej 

5.  Działanie KDPW 
− zasada Central Counter Partner 
− raporty z przebiegu sesji 
− rejestracje przepływów papierów wartościowych 
− rejestracja przepływów pieniężnych 
− członkowie rozliczający i inni 

6. Rynki występujące przy giełdzie i ich znaczenie  
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● Brytyjski AIM 
● Rynek New Connect  
● Rynek Catalyst i Bond Spot 
● Formy i warunki organizacji obrotu (price i order driving) 

7. Rynek międzybankowy  
● Instrumenty i wielkości transakcji 
● Bank centralny jako agent emisji papierów skarbowych 
● Operacje REPO i RREPO 
● Bon pieniężny i bon skarbowy 
● Operacje zakazane 

8. Dom maklerski 
● Organizacja wewnętrzna 
● Rozliczania operacji inwestorów 
● Marże maklerskie 
● Odpowiedzialność maklera i transakcje zakazane 

9. Źródła informacji dla inwestorów  
● Obowiązki informacyjne spółek 
● Reuters i Bloomberg 
● Wpływ giełd światowych na kursy polskich spółek 
● Regulacje dotyczące plotki i insider trading 
● System informowania o wydarzeniach w spółkach 

10. Błędu i mity rynku finansowego 
● Rzeczywiste i iluzoryczne przewagi inwestorów 
● Zróżnicowanie ryzyka i jego przyczyn  
● Rola blue chips na giełdzie 

11. Obszary podatne na manipulacje 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, EP 

Fundusze 
inwestycyjne  
 

 30       30 4 S5_W01  S5_W02   
S5_W03  S5_W04  
S5_W05   S5_U01   
S5_U02   S5_U06    
S5_K01  
 

Ekonomia i 
finanse 
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Treści programowe   
 

1. Podstawowe pojęcia, klasyfikacja oraz znaczenie inwestorów instytucjonalnych  
2. Wprowadzenie do funduszy inwestycyjnych 

● Historia i geneza  
● Formy wspólnego inwestowania na świecie i w Polsce 
● Podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych 

3. Typologia funduszy inwestycyjnych 
● kryterium prawne 
● kryterium ekonomiczne 

4. Organizacja funduszy inwestycyjnych 
● Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
● Fundusz inwestycyjny (FIO, FIZ, FIZAN) 
● Depozytariusz 
● Agent transferowy  

5. Fundusze indeksowe (ETF) 
● Zalety i wady 
● Struktura prawna 
● Operacje 
● Rynek ETF w Polsce i na świecie 

6. Fundusze Hedgingowe 
● Zalety i wady 
● Struktura prawna 
● Operacje 
● Rynek funduszy hedgingowych w Polsce i na świecie 

7. Fundusze Private Equity 
● Zalety i wady 
● Struktura prawna 
● Transakcje 
● Rynek funduszy private equity w Polsce i na świecie 

8. Fundusze Venture Capital 
● Zalety i wady 
● Struktura prawna 
● Transakcje 
● Rynek funduszy venture capital w Polsce i na świecie 

9. Alternatywne formy inwestowania/źródła finansowania przedsiębiorstw 
● Crowdfunding 
● Aniołowie biznesu 
● Emisja ICO 

10. Efektywność i ryzyko funduszy inwestycyjnych 
● Ryzyko funduszy inwestycyjnych 

▪ Rodzaje ryzyka 
▪ Źródła ryzyka  

● Sposób pomiaru efektywności funduszu 
▪ Miary efektywności i ryzyka 
▪ Miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Zaawansowana 
analiza 
instrumentów 
dłużnych 

 30       30 4 S5_W01  S5_W02   
S5_W03  S5_W04  
S5_U01    S5_U02   
S5_U03   S5_U06    
S52_K01 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   
 

1. Własności instrumentów dłużnych. Analiza wg kryterium: 
● kuponu  
● ryzyka emitenta 
● rodzai zabezpieczeń 
● innowacje na rynku instrumentów dłużnych 

2. Rynki obrotu dla instrumentów dłużnych 
● rynek pierwotny 
● rynek wtórny 
● platformy obrotu 
● międzynarodowy rynek obligacji 
● indeksy obligacji 
● benchmarki i współczynniki konwersji 

3. Cena obligacji i jej rentowność 
● kalkulacja ceny obligacji przy różnych kuponach 
● standardowa rentowności obligacji (YTM) 
● cena czysta, nominalna, z kuponem 

4. Ryzyko inwestycji w instrumenty dłużne 
● ryzyko stopy procentowej  
● ryzyko kredytowe 
● ryzyko polityczne 
● ryzyko walutowe 
● ryzyko płynności 
● mierniki ryzyka inwestycji w instrumenty dłużne 

5. Poziom i struktura natychmiastowych stóp procentowych 
● krzywa rentowności i czynniki ją  kształtujące 
● prima rate 
● warunki powstawania odwróconej krzywej rentowności 
● spread kredytowy 
● wrażliwość stóp procentowych na czynniki zewnętrzne 

4. Teorie i modele kształtowania się struktury stóp procentowych  
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● teoria oczekiwań  
● teoria preferencji płynności  
● teoria segmentacji rynku 

5. Poziom i struktura terminowych stóp procentowych 
● modelowanie stóp terminowych 
● czynniki wpływające na strukturę stóp terminowych 
● krzywe forward 

6. Analiza obligacji standardowych 
● zależność cena/stopa zwrotu  
● średni termin wykupu obligacji  
● czas zwrotu obligacji (duration) 
● wrażliwości obligacji na zmiany stóp bazowych 
● wypukłość obligacji (convexity) 

7. Analiza obligacji z opcjami dodatkowymi  
● obligacje z opcją 
● obligacje zamienne na akcje 
● obligacje przychodowe 

8. Obligacje w długu publicznym 
● - przesłanki różnicowania zapadalności 
● - procedura emisji 
● - ryzyko kredytowe obligacji samorządowych i zagranicznych 

9. Analiza ryzyka kredytowego dla instrumentów dłużnych 
● rating obligacji (poziom inwestycyjny, spekulacyjny) 
● agencje ratingowe 
● kalkulacja wskaźników oceny ryzyka kredytowego 

10. Zabezpieczanie ryzyka inwestycji w obligacje 

 kredytowe instrumenty pochodne (Credit Default Swap, Credit Linked Notes, Total Return Swap) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1007 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których 
odnosi się 
przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia organizacji 
30        30 4 K_W01, K_U01, K_U02, 

K_K01, K_K02  
 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe   

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii: strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 
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Międzynarodowy 
system finansowy  

30        30 3 K_W01, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_K01 

Ekonomia i 
finanse  

Treści programowe   

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 
7. Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

 
Negocjacje 

14   16     30 2 K_W02 K_U03 K_U05 
K_K03 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe    

Wykład 

● Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, 
kiedy negocjujemy, rodzaje interesów) 

● Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie 
się, zobowiązania, stosunki stron) 

● Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
● Negocjacyjny diament 
● Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych 

  
Ćwiczenia 

GRA 1 
● otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
● kotwica i interesy 
● kupno ¬ sprzedaż 

GRA 2 
● ujawnianie informacji 
● przekonywanie 
● komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
● rozmowa o interesach 

GRA 3 
● sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
● budowa złotego mostu 



112 

 

● sposoby budowania porozumienia 
GRA 5 

● kreatywne negocjacje 
● postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
● budowanie przewagi 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie / humanistyczne 

        30 3   

Treści programowe   
 

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
magisterskie 

  20      20 3 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_U01,  
K_U02, K_U03,  
K_U04, K_K01 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

Zajęcia do wyboru 1 

   14     14 1 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe - 
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, 
Ekonomia i 
finanse lub  
Nauki prawne  
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Treści programowe   Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj 

Konwersatorium 
English 1 

 14       14 2 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe - 
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, 
Ekonomia i 
finanse lub  
Nauki prawne 

Treści programowe   
Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu w języku angielskim, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zarządzanie 
ryzykiem 
finansowym  

 30       30 4 S5_W01   S5_W02   
S5_W03  S5_W05   
S5_U01    S5_U02   
S5_U03    S5_U06    
S5_K01   

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   
 

 

1. Pojęcie ryzyka finansowego – klasyfikacja i analiza. 
● ryzyko a niepewność 
● ryzyko akceptowane 
● kumulacja i segmentacja obszaru ryzyka 

2.  Rodzaje ryzyka i główne obszary ich występowania 
● ryzyko systemowe i niesystemowe 
● ryzyko rynku, stopy procentowej, walutowe, polityczne 
● prawne, operacyjne, zarzadzania, finansowe 

3. Rozkład stóp zwrotu. Wykorzystania w praktyce rozkładu normalnego. 
● problem „grubych ogonów” i sposób jego rozwiązania 
● rozkład normalny a rozkład rzeczywisty kursów rynkowych  
● zmienność wariancji 
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● wariancja historyczna i implikowana 
4. Koncepcja miary ryzyka: 

● miary zmienności 
● miary zagrożenia 
● miary wrażliwości 

5. Kalkulacja ryzyka z wykorzystaniem: 
● miernika wartości narażonej na ryzyko - VAR 
● metody symulacji Monte Carlo 

6. Zastosowanie instrumentów pochodnych do zabezpieczania ryzyka: 
● operacje zabezpieczające 
● operacje spekulacyjne 
● arbitraż 

7. Kontrakty terminowe analiza i wycena: 
● kontrakty futures a kontrakty forward 
● kontrakty na stopę procentową, bony, obligacje  
● kontrakty na akcje i indeksy akcji  
● kontrakty na waluty 

8. Transakcje swap – analiza i zastosowanie: 
● swap procentowy 
● swap walutowy 
● swap walutowo-procentowy 

9. Wycena kontraktów swap 
10. Opcje - analiza i wycena 

− rodzaje opcji 
● wartość wewnętrzna a wartość czasowa opcji 
● zasada parytetu opcji kupna i sprzedaży 
● model dwumianowy 
● model Blacka-Scholesa 

11. Czynniki wpływające na cenę opcji i ich kalkulacja  
● współczynnik Delta (wpływ zmiany ceny instrumentu bazowego) 
● współczynnik Theta (wpływ czasu pozostałego do wygaśnięcia) 
● współczynnik Vega (wpływ zmienności instrumentu bazowego) 
● współczynnik Rho (wpływ stopy procentowej) 
● wrażliwość ceny opcji na inne czynniki 

12. Zastosowanie opcji do zabezpieczania ryzyka 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP,  PP 

Ocena i 
kształtowanie 
wartości 
przedsiębiorstwa 

 30       30 4 S5_W01   S5_W02   
S5_W03  S5_W05   
S5_U01    S5_U02   
S5_U03    S5_U05    

Ekonomia i 
finanse 
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S5_U06    S5_K01   

Treści programowe   
 
 

 

Celem przedmiotu jest przedstawienie wiedzy z zakresu wyceny przedsiębiorstwa.  
z punktu widzenia analityka rynku kapitałowego, który przeprowadza wyceny dla różnych grup interesów zaangażowanych w danej jednostce w różnych 
sytuacjach decyzyjnych, takich jak: sprzedaż jednostki, kupno, upublicznienie spółki, połączenia, wspólne przedsięwzięcia, restrukturyzacje,….  
Prezentowana teoria będzie ilustrowana praktycznymi przykładami z publicznego i niepublicznego rynku kapitałowego. W trakcie realizacji kursu analizy 
prowadzone będą z  wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych. 
● Istota wartości przedsiębiorstwa. Cele wycen. Typologia wartości, Grupy interesów w przedsiębiorstwie. 
● Metody wyceny przedsiębiorstwa. Wprowadzenie do metod dyskontowych, mnożnikowych, majątkowych, mieszanych. 
● Podstawy informacyjne wyceny przedsiębiorstwa. Elementy analizy fundamentalnej: analiza makroekonomiczna, sektorowa i analiza finansowa 

przedsiębiorstwa. Zakres due diligence.  
● Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) wyceny przedsiębiorstwa. Wycena kosztu kapitału i przepływów pieniężnych.  

Przepływy pieniężne dla właściciela i przepływy operacyjne. Skorygowana wartość bieżąca (APV). Projektowanie przepływów pieniężnych. 
● Metody mnożnikowe wyceny przedsiębiorstwa. Warunki stosowania.  
● Podejście opcyjnie w wycenie przedsiębiorstwa. Zastosowanie modelu Black-Scholesa i modelu dwumianowego. Wycena elastyczności. 
● Metody majątkowe wyceny. 
● Wycena przedsiębiorstw w „nietypowych sytuacjach”, np.:  zagrożonych upadłością, w trakcie restrukturyzacji, prowadzących działalność sezonową, 

szybko rozwijających się, wycen dla potrzeb przejęć międzynarodowych.  
● Wycena instytucji finansowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP,  PP 

Fintech 
(Nowoczesne 
rozwiązania 
technologiczne na 
rynku finansowym) 

 15       15 2 S5_W01  S5_W02   
S5_W03  S5_W04  
S5_W05   S5_U02   
S5_U03   S5_U05    
S5_U06    S5_K01     

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe   

Celem przedmiotu realizowanego w formie wykładu specjalnościowego jest zapoznanie studentów z tematyką FinTech, tj. usług finansowych 
świadczonych przy użyciu nowych technologii. 
Interaktywny wykład obejmuje: 

● obszary działalności i definicja FinTech, 
● segmentacja branży FinTech (usługi związane z inwestowaniem, pożyczaniem, ubezpieczeniami, płatnościami itp.), 
● rozwój rynku światowego, 
● cechy charakterystyczne FinTech, 
● przykłady innowacyjnych rozwiązań FinTech – modele biznesowe, 
● ryzyko FinTech, 
● otoczenie prawne w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, 
● miejsce FinTech w architekturze rynków finansowych i systemu finansowego, 
● technologia blockchain (analiza use case’ów), 
● wpływ systemowy FinTech, w tym na konkurencję w sektorze finansowym. 

Po ukończeniu przedmiotu student: 



116 

 

● ma wiedzę nt. usług i branży FinTech, 
● potrafi zastosować zdobytą wiedzę do wyjaśniania zjawisk gospodarczych, 
● opisuje modele działalności firm FinTech, 
● zna funkcje, ryzyko i wpływ FinTech na system finansowy i rynki finansowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, AZ 

Zarządzanie 
portfelem 

 15       15 2 S5_W01  S5_W02   
S5_W03  S5_U01   
S5_U03    S5_U04    
S5_U05    S5_U06    
S52_K01    

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   
 

 

1. Charakterystyka portfela – stopa zwrotu i ryzyko 
● oczekiwana stopa zwrotu z portfela 
● ryzyko portfela 
● kowariancja i współczynnik korelacji 
● teoria użyteczności i awersja do ryzyka 
2. Cele i ograniczenia inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych 
● rodzaje portfeli inwestycyjnych 
● polityka inwestycyjna 
● strategie inwestycyjne 
● dobór aktywów portfela 
3. Dywersyfikacja ryzyka portfela inwestycyjnego  
● dywersyfikacja wg. branży/ sektorów  
● dywersyfikacja wg. różnych kategoriach ratingowych  
● dywersyfikacja Markowitza 
4. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM 
● konstrukcja modelu  
● linia rynku kapitałowego CML (Capital Market Line)  
● linia papierów wartościowych SML (Security Market Line) 
● teoria arbitrażu cenowego  
5. Zarządzanie portfelem 
● zarządzanie portfelem akcji 
● zarządzanie portfelem obligacji  
● bootstraping 
● zarządzanie aktywne 
● zarządzanie pasywne 
● zarządzanie krótko- i długookresowe 
6. Benchmarki i ocena efektywności zarządzania portfelem 
● mierniki efektywności (Sharpe'a, Treynora, Jensena) 
● pojęcie benchmarku. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1007 
 

 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których 
odnosi się 
przedmiot 

W
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d
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka 
ekonomiczna w UE 

30        30 3 K_W01 K_W03 K_W05  
K_W06 K_U01 K_U05 
K_K03 

Ekonomia i 
finanse  

Treści programowe   

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 
● zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
● metodami koordynacji polityki budżetowej, 
● modelami rozwoju regionalnego, 
● teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
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● pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
● procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności, 
● strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
● typami działań projektowych, 
● zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

 
Etyka w biznesie 

14        14 3  
K_W01,K_W04, K_W05, 
K_U01, K_U06, K_K03 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe   

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna 

analiza etyczna, postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 
2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm 

etyczny 
3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria 

interesariuszy Freemana, wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  
4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, 

humanizm ekologiczny Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach 

religijnych, społecznie odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach 

przetargowych, programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji 
nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, 

dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit 
i jego odmiany, sabotaż i anomia pracownicza, Whistleblowing. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Symulacyjna gra 
giełdowa 

   14     14 2 K_W01 K_W02  
K_U01 K_U03  
K_U04 K_U05  
K_U06 K_K01  

Ekonomia i 
finanse  
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Treści programowe   

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie 
inwestowania oraz związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wp isywanie danych i 
otrzymywanie na bieżąco wyników podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych symulacjach 
zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz zostaną ocenione 
zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 

1. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 
a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
d. Omówienie jej zasad 
e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 

2. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 
a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

3. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

4. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

5. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 
b. Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka Przyjętych strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

GD, Proj, SP, T 

 
Zajęcia do wyboru 2 

   14     14 1 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe - 
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, 
Ekonomia i 
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(zajęć do wyboru) finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe   Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj 

Seminarium 
magisterskie 

  20      20 9 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_U01,  
K_U02, K_U03,  
K_U04, K_K01 

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

Konwersatorium 
English 2 

 14       14 2 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe - 
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości, 
Ekonomia i 
finanse lub  
Nauki prawne 

Treści programowe   
Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu w języku angielskim, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych 
studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Prawo spółek i ład 
korporacyjny  

 30       30 4 S5_W03  S5_W04  
S5_W05   S5_U01   

Nauki prawne 
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S5_U02   S5_U06    
S5_K01   S5_K02    

Treści programowe   
 

1. Spółki prawa handlowego:  
a) Spółki osobowe: 

● spółka jawna, 
● spółka partnerska, 
● spółka komandytowa, 

b) Spółki kapitałowe; 
● spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
● spółka akcyjna. 

2. Pojęcie ładu korporacyjnego i jego teoretyczne i praktyczne znaczenie.  
3. Rozdzielenie własności i kontroli jako cecha współczesnej korporacji. 
4. Uwarunkowania funkcjonowania współczesnych korporacji: 
5. Teorie ładu korporacyjnego i ich praktyczne implikacje. Teorie: zasobowa, interesariuszy, agencji, stewarda, instytucjonalna, hegemonii 

menedżerskiej, praw własności, kosztów transakcyjnych, integrujące.  
6. Główne problemy ładu korporacyjnego:  

d) problem agencji,  
e) problem identyfikacji interesariuszy i ich oddziaływania na spółki, 
f) rozdzielenie własności prawnej i ekonomicznej.  

7. Zewnętrzne i wewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego jako instrumenty kształtowania ładu korporacyjnego oraz ograniczania problemów 
jego funkcjonowania.  

8. Kodeksy dobrych praktyk ładu korporacyjnego w Polsce i innych krajach. Międzynarodowe standardy ładu korporacyjnego.   
9. Modele ładu korporacyjnego: anglosaski, niemiecki, japoński, łaciński.  
10. Polski model ładu korporacyjnego.  
11. Współczesne praktyczne problemy ładu korporacyjnego  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Marketing  usług 
finansowych  

 30       30 4 S5_W01   S5_W02   
S5_W05   S5_U01   
S5_U02    S5_U03    
S5_U04    S5_U05    
S5_U06    S5_K01    
S5_K02  
 

Nauki o 
zarządzaniu i 
jakości 

Treści programowe   
 
 
 

1. Wprowadzenie 

● Specyfika marketingowa usług finansowych 
● Znaczenie personelu w sprzedaży usług finansowych 
● Trudność sprzedaży usług finansowych (asymetria wiedzy, niematerialność produktu) 
● Sprzedaż aktywna i reaktywna (obsługa klienta) 
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2.  Proces skutecznej sprzedaży (cykl obsługi klienta) 
● Strukturalizowanie procesu sprzedaży 
● Identyfikowanie i selekcjonowanie potencjalnych klientów 
● Planowanie czynności sprzedażowych 
● Organizacja czasu sprzedawcy 
● Przygotowywanie się do spotkań z klientami 

3. Nawiązywanie kontaktów z klientami 
● Metody nawiązywania kontaktów 
● Kreowanie pierwszego wrażenia 
● Pierwsze wejście - istotne zachowania sprzedawcy 
● Przywitanie klienta 
● Savoir-vivre sprzedawcy 

4.  Sondowanie potrzeb i preferencji klienta 
● Potrzeby ujawnione i ukryte 
● Obserwowanie klienta 
● Rodzaje pytań sondażowych 
● Sztuka stawiania pytań 
● Umiejętność aktywnego słuchania  

5.  Prezentowanie oferty usługowej 

● Zasady prezentacyjne 
● Prezentacja oparta na korzyściach  
● Sposoby argumentowania 
● Język i sposób mówienia sprzedawcy 
● Demonstrowanie oferty 

6.  Wyjaśnianie obiekcji nabywcy, elementy negocjacji i zamykanie rozmowy 
● Rodzaje obiekcji 
● Odkrywanie obiekcji klientów 
● Metody pokonywania obiekcji 
● Techniki negocjacyjne  

● Finalizowanie transakcji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Finanse 
behawioralne 
 

 15       15 2 S5_W01   S5_W02   
S5_W03   S5_U01   
S5_U02    S5_U03    
S5_U05    S5_U06    
S5_K01  S5_K02    

Ekonomia i 
finanse 

Treści programowe   1. Wieloaspektowe ujęcie zachowań w świecie finansów- nie tylko problem racjonalności 
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 ● tradycyjne versus behawioralne spojrzenie na świat finansów 
● psychologia finansowa jako synteza podejścia tradycyjnego i behawioralnego 
● etyczna problematyka zagadnień finansowych- istotne uzupełnienie finansów behawioralnych w ujęciu Paula 

Dembinskiego 
● zjawisko finansjalizacji 
● świat finansów z perspektywy psychologii dyskursywnej: retoryka finansistów i literatury dotyczącej finansów 
● w kierunku finansów humanistycznych 
● behawioralnie i humanistyczne spojrzenie na kryzys 2007’ oraz wynikające z tego spojrzenia rekomendacje dla świata 

finansów 
2. Wybrane  psychologiczne aspekty decyzji i zachowań finansowych 

● heurystyki i efekty poznawcze  
● teoria perspektywy i jej krytyka 
● „logika spekulanta” w ujęciu Josè Scheinkmana 
● plotka i panika  a funkcjonowanie uczestników instytucji finansowych 
● efekt Pygmaliona na rynkach finansowych 
● psychospołeczne mechanizmy bańki spekulacyjnej 
● zjawisko „anoreksji giełdowej” 
● psychologiczna i antropologiczna problematyka  wirtualnej kryptowaluty 

3. Modele finansów behawioralnych 
● modele podstawowe: DSSW,  LSV, model sentymentu inwestora, DHS, model portfela behawioralnego, HS 
● modele oparte na rozróżnieniu rodzaju analizy 
● modele odnoszące się do sytuacji i zachowań inwestorów 
● modele uwzględniające prognozy zysków 
● modele wykorzystujące rozkłady prawdopodobieństwa 
● modele zachowań stadnych 
● inne wybrane modele głównego nurtu finansów behawioralnych 
● modele finansów behawioralnych wyłaniające się z krytycznego nurtu zarządzania (CMS) 

● zarys modelu rozumiejącego wykorzysującego perspektywę historyczną (inspiracja propozycjami Davida Orrella) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 181 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1007 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki Społeczne  Ekonomia i finanse 63% 

Nauki o zarządzaniu i jakości  15% 

Nauki prawne  12% 

Uwaga: udział średniej (po wszystkich specjalnościach) liczby punktów ECTS w 120 ECTS, bez uwzględnienia przedmiotów: Przedmiotów 
ogólnouniwersyteckich / humanistycznych, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English”. 
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Załącznik nr 74 
do uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
 

„Załącznik nr 144 
do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW  

nazwa kierunku studiów zarządzanie finansami i rachunkowość 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

Financial Management and Accounting 

język wykładowy język polski 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

poziom PRK 7 

profil studiów profil ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów studia niestacjonarne (zaoczne) 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(nazwa kwalifikacji w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

magister 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 
ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia 

50 
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liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

6 

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Nauki społeczne Ekonomia i finanse 70% Ekonomia i finanse 

Nauki społeczne Nauki o zarządzaniu i jakości 17%  

Nauki społeczne Nauki prawne 13%  

Razem: - 100% - 
 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk drugiego 
stopnia PRK 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w 
zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających 
(nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), w szczególności dla 
zarządzanie finansami i rachunkowość.  

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące  P7S_WG Zakres i głębia 
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zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania 
instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych. 

 

K_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne dotyczące 
funkcjonowania organizacji i całej gospodarki. 

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące 
funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.  

P7S_WG Zakres i głębia 

K_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje 
finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w 
tym zasady  ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K_W06 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady tworzenia i rozwoju 
różnych form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i globalnym.  

P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

Umiejętności: absolwent potrafi 
 

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk 
uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do 
rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z 
decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami 
finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące 
lub opracowując nowe metody. 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

 

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na 
decyzje finansowe w organizacjach,  funkcjonowanie organizacji i całości 
gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. 

P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

 

K_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i 
raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z 
zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzaniem 
instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych oraz 
komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując 
narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 
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K_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w 
zakresie dyscypliny ekonomia i finanse, w szczególności dla zarządzanie 
finansami i rachunkowość.  

P7S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym  

K_U05 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.   P7S_UO Organizacja pracy / planowanie i praca 
zespołowa 

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych 
kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie. 

P7S_UU  Uczenie się / planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób  

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk 
związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, 
zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych. 

P7S_KK Oceny / krytyczne podejście 

 

K_K02 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze 
krajowym i globalnym.  

P7S_KO Odpowiedzialność / wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 

K_K03 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów 
etycznych. 

P7S_KR Rola zawodowa / niezależność i rozwój 
etosu 

 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla specjalności z odniesieniem do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów 
 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Nazwa specjalności: RACHUNKOWOŚĆ I REWIZJA FINANSOWA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 
Symbol efektów uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S1_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą rachunkowości i 
rewizji finansowej w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach 
uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne). 

K_W01 

S1_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące  
rachunkowości i rewizji finansowej. 

K_W02 

S1_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się 
do rachunkowości i rewizji finansowej. 

K_W03 

S1_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do 
rachunkowości i rewizji finansowej. 

K_W04 

S1_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na prowadzenie 
rachunkowości i rewizji finansowej. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S1_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse  oraz nauk 
uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem 
rachunkowości i rewizji finansowej, stosując właściwy dobór źródeł oraz 
przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 

K_U01 
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S1_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na 
prowadzenie rachunkowości i rewizji finansowej, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S1_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i 
raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z 
rachunkowością i rewizją finansową oraz komunikatywnie je prezentować, także 
w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 

 

S1_U04 

 

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu 
opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie 
rachunkowości i rewizji finansowej.  

K_U04 

 

S1_U05 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 

S1_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i 
wspierania innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S1_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk 
związanych z rachunkowością i rewizją finansową. 

K_K01 

S1_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych z 
prowadzeniem rachunkowości i rewizji finansowej. 

K_K03 
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Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Nazwa specjalności: BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 
Symbol efektów uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S2_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą zarządzania instytucjami 
finansowymi w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach 
uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne).  

K_W01 

S2_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące 
zarządzania instytucjami finansowymi.  

K_W02 

S2_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do 
zarządzania instytucjami finansowymi.   

K_W03 

S2_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do zarządzania 
instytucjami finansowymi. 

K_W04 

S2_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na zarządzanie instytucjami 
finansowymi. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S2_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk uzupełniających 
(nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania  
i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem instytucjami finansowymi, 
stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe 
metody. 

K_U01 

S2_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na 
zarządzanie instytucjami finansowymi., stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 
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S2_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące 
złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem instytucjami 
finansowymi oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - 
wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 

 

S2_U04 

 

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu 
opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie 
zarządzania instytucjami finansowymi. 

K_U04 

 

S2_U05 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 

S2_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i 
wspierania innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S2_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk 
związanych z zarządzaniem instytucjami finansowymi. 

K_K01 

S2_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych z 
zarządzaniem instytucjami finansowymi. 

K_K03 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 
Symbol efektów uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S3_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach 
uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne).  

K_W01 
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S3_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące 
zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 

K_W02 

S3_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do 
zarządzania finansami przedsiębiorstwa.    

K_W03 

S3_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do zarządzania 
finansami przedsiębiorstwa.  

K_W04 

S3_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na zarządzanie finansami 
przedsiębiorstwa. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S3_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk uzupełniających 
(nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i 
rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, 
stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując 
nowe metody. 

K_U01 

S3_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na 
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S3_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące 
złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem finansami 
przedsiębiorstwa oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - 
wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 

 

S3_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu 
opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie 
zarządzania finansami przedsiębiorstwa 

K_U04 

S3_U05 

 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 
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S3_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i 
wspierania innych w tym zakresie. 

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S3_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk 
związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa. 

K_K01 

S3_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych z 
zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa. 

K_K02 

 

 

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Nazwa specjalności: DORADZTWO PODATKOWE I FINANSE PUBLICZNE 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 
Symbol efektów uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S4_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą podatków i finansów 
publicznych w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach 
uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości , nauki prawne). 

K_W01 

S4_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące 
podatków i finansów publicznych. 

K_W02 

S4_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do 
podatków i finansów publicznych.   

K_W03 

S4_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do podatków  
i finansów publicznych. 

K_W04 
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S4_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, 
prawne,  ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na podatki i finanse publiczne. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S4_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk uzupełniających 
(nauki o zarządzaniu i jakości  , nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i 
rozwiązywania problemów związanych z podatkami i finansami publicznymi, stosując 
właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody. 

K_U01 

S4_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, 
społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na podatki 
i finanse publiczne, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 

S4_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące 
złożonych i nietypowych problemów związanych z podatkami i finansami publicznymi 
oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując 
narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 

 

S4_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu 
opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie 
podatków i finansów publicznych. 

K_U04 

S4_U05 

 

Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 

 

S4_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i 
wspierania innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S4_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk 
związanych z podatkami i finansami publicznymi. 

K_K01 

S4_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych z 
podatkami i finansami publicznymi. 

K_K02 
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Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie finansami i rachunkowość 
Nazwa specjalności: RYNEK KAPITAŁOWY I DORADZTWO INWESTYCYJNE 

Symbol efektów 
zdefiniowanych 
dla specjalności 

Efekty zdefiniowane dla specjalności 
Symbol efektów uczenia się 

zdefiniowanych  
dla kierunku studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

S5_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię dotyczącą rynku kapitałowego  
i doradztwa inwestycyjnego w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz  
w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne).  

K_W01 

S5_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące rynku 
kapitałowego i doradztwa inwestycyjnego. 

K_W02 

S5_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne odnoszące się do rynku 
kapitałowego i doradztwa inwestycyjnego. 

K_W03 

S5_W04 Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne odnoszące się do rynku 
kapitałowego i doradztwa inwestycyjnego. 

K_W04 

S5_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne,  
ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne. 

K_W05 

Umiejętności: absolwent potrafi 

S5_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk uzupełniających 
(nauki o zarządzaniu i jakości  , nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania  
i rozwiązywania problemów związanych z rynkiem kapitałowym i doradztwem 
inwestycyjnym, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub 
opracowując nowe metody. 

K_U01 

S5_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, 
polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na rynek kapitałowy  
i doradztwo inwestycyjne, stosując właściwy dobór źródeł. 

K_U02 
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S5_U03 

 

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące 
złożonych i nietypowych problemów związanych z rynkiem kapitałowym i doradztwem 
inwestycyjnym oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - 
wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. 

K_U03 

 

S5_U04 

 

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu 
Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie rynku 
kapitałowego i doradztwa inwestycyjnego. 

K_U04 

S5_U05 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.  K_U05 

S5_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i 
wspierania innych w tym zakresie.  

K_U06 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

S5_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych 
z rynkiem kapitałowym i doradztwem inwestycyjnym. 

K_K01 

S5_K02 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych z rynkiem 
kapitałowym i doradztwem inwestycyjnym. 

K_K02 

 
OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu zdefiniowanego dla specjalności tworzą:  

– litera S - dla wyróżnienia, że chodzi o efekty zdefiniowane dla specjalności,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0). Zajęcia lub grupy zajęć przypisane 
do danego etapu studiów  
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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów  
 
 

OBJAŚNIENIA skrótów użytych do opisu sposobów weryfikacji efektów uczenia się w tabelach poniżej 
 

 
 

  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EP - egzamin pisemny 

– SP - sprawdzian pisemny 

– T - test 

– Proj - projekt 

– AZ - aktywność na zajęciach 

– E - esej 

– PP - praca pisemna 

– GD - gra decyzyjna 
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Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
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e

m
: 
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z
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ć
 

R
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k
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 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 

W
y

k
ła

d
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to
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m
 

S
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a
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ty
 

P
ro
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k

t 

In
n

e
 

Ekonomia finansowa 

18 18       36 6 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_K01, K_K03  
 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe   

Ekonomia finansowa podstawowe pojęcia 
Równowaga na rynku finansowym (rynek papierów wartościowych, teoria agenta, konsumpcja i portfel wyboru, warunki pierwszeństwa, równowaga 
ogólna, istnienie i niezmienność równowagi,  modele reprezentatywnych agentów) 
Podstawowe modele i testy na rynkach finansowych 
Predykcja stóp zwrotu z akcji 
Ceny liniowe a funkcjonowanie stóp zwrotu, równowaga liniowa, ceny na rynkach regulowanych, problem optymalizacji 
Arbitraż i silny arbitraż, reprezentacja diagramów, funkcja kosztów, arbitraż i optymalne portfele, wycena równowagi 
Ograniczenia portfela (ograniczenia krótkiej sprzedaży, wybór portfela w ramach ograniczeń krótkiej sprzedaży, prawo jednej ceny, ograniczony  
i nieograniczony arbitraż, stawka w warunkach równowagi) 
Zmienność a teoria równowagi, ceny i neutralne ryzyko, zmienność i ograniczenia portfela 
Ryzyko a oczekiwana użyteczność, teoria Von Neumann-Morgenstern, aksjomaty użyteczności w warunkach kontroli państwa, aksjomaty oczekiwanej 
użyteczności 
Awersja do ryzyka a neutralność ryzyka, miary Arrow-Pratt awersji do ryzyka, kompensacja ryzyka, teoria Pratt, awersja do ryzyka 
Portfele optymalne (wybór portfela i bogactwo, optymalne portfele z jednym ryzykiem, premia za ryzyko i portfele optymalne, portfele optymalne gdy 
premia za ryzyko jest niska) 
Statystyka porównawcza optymalnych portfeli (bogactwo, nieoczekiwane stopy zwrotu, ryzyko)  
Optymalne portfele przy uwzględnieniu kilku ryzyk (zwrot z tytułu ryzyka, optymalne portfele w warunkach sprawiedliwej wyceny, premia za ryzyko  
i optymalne portfele, optymalne portfele w ramach tolerancji na ryzyko liniowe) 
Cena równowagi i alokacja (stopy zwrotu w warunkach równowagi, oczekiwane stopy zwrotu w warunkach równowagi, zmienność krańcowych stóp 
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zwrotu) 
Rynki konkurencyjne i równowaga Pareto alokacji ryzyka 
Analiza wariancji (oczekiwania i wycena Kernel, przestrzeń Hilberta, wektory ortogonalne, projekty ortogonalne, teoria reprezentacji Riesz, wycena 
wariancji stóp zwrotu, średnia wariancji stóp zwrotu, zerowa kowariancja, zmienność  krańcowych stóp zwrotu) 
Wycena czynnikowa (błędy wyceny, średnia wycena struktury) 
Długoterminowe rynki terminowe (nierównowaga na długoterminowych rynkach finansowych, nierównowaga i informacja, zasięg aktywów, pierwszy 
warunek równowagi, arbitraż, rynki dynamiczne, analiza zdarzeń, równowaga Pareto) 
Bańki racjonalne i uczenie się, Finanse behawioralne i anomalnie rynkowe 
Modele zachowań rynkowych 
EH teoria testowania 
Modele Affine i SDF 
Testowanie CIP, UIP oraz FRU 
Inwestycje a teoria upadłości 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Zaawansowana 
rachunkowość 
finansowa 

18 18       36 6 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_K01, K_K03, K_U01, 
K_U06, K_K01 
 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

● Ewidencja inwestycji krótkoterminowych. 
● Ewidencja rozrachunków. 
● Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy). 
● Aktywa trwałe 
● Kapitały własne i rezerwy. 
● Ustalanie wyniku finansowego z wykorzystaniem obrotów wewnętrznych 
● Wycena aktywów i pasywów wg regulacji krajowych i międzynarodowych w tym MSR 16, 38, 2, MSSF 5, 
● Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne wg MSR, KSR i Uor 
● Utrata wartości aktywów wg MSR, KSR i Uor 
● Połączenia jednostek gospodarczych 
● Kontrakty długoterminowe wg MSR, KSR i Uor 
● Leasing wg MSR , KSR i Uor 
● Faktoring i forfaiting 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 
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Inwestycje finansowe 

9 9       18 5 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U06, K_K01, K_K02, 
K_K03 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

1. Wprowadzenie do teorii inwestowania. Pojęcie i charakterystyka inwestycji finansowych 
● Definicja i cechy inwestycji finansowych 
● Klasyfikacja aktywów finansowych 
● Uwarunkowania inwestycji finansowych 

2. Kryteria decyzji inwestycyjnych 
● Klasyfikacja stóp zwrotu 
● Pojęcie oczekiwanej stopy zwrotu 
● Rozkład stóp zwrotu inwestycji 
● Rodzaje ryzyka finansowego 
● Dywersyfikacja ryzyka 
● Mierniki wrażliwości wyceny na ryzyko rynkowe 

3. Tradycyjne i awangardowe miary efektywności inwestycji 
● Pojęcie benchmarku, tracking error 
● Wskaźniki efektywności  

4. Klasyfikacja i struktura stóp procentowych 
● Struktura natychmiastowych stóp procentowych 
● Struktura terminowa stóp procentowych 

5. Analiza i wycena instrumentów dłużnych 
● Cechy instrumentu dłużnego 
● Model wyceny obligacji  
● Analiza wrażliwości obligacji na zmiany stóp procentowych  

6. Analiza i wycena instrumentów udziałowych 
● Rodzaje i cechy instrumentów udziałowych 
● Wartość nominalna a wartość księgowa akcji 
● Modele wyceny akcji  

7. Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych 
● Kontrakty forward/futures charakterystyka 
● Forward Rate Agreement  
● Model wyceny kontraktu terminowego 
● Zastosowanie kontraktów terminowych do zabezpieczania ryzyka 

8. Analiza i zastosowanie transakcji swap 
● Swap procentowy 
● Swap walutowy 
● Swap kredytowy 

9. Charakterystyka, wycena i zastosowanie opcji 
● Klasyfikacja i cechy transakcji opcyjnych 
● Prawa i obowiązki stron transakcji 
● Zastosowanie opcji do zabezpieczania ryzyka rynkowego 
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Elementy modelu wyceny opcji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T, Proj, SP 

System ubezpieczeń  

9 9       18 4 K_W03, K_W04, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U06, 
K_K01 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest: 
● pokazanie roli ubezpieczeń gospodarczych w gospodarce państwa (w tym funkcji ubezpieczeń, wpływu sektora ubezpieczeniowego na  rozwój 

społeczno-gospodarczy, jak również stanu i trendów rozwojowych krajowego rynku ubezpieczeń).  
● przeanalizowanie podstawowych zasad funkcjonowania, otoczenia instytucjonalnego wspólnotowego jednolitego rynku ubezpieczeń oraz jego 

praktycznego wpływu na krajowy rynek ubezpieczeń.  
● zaprezentowanie instytucjonalnego otoczenia zakładów ubezpieczeń (w tym roli i funkcji m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika 

Finansowego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).  
● przedstawienie otoczenia sprzedażowego zakładów ubezpieczeń (w tym m.in. agentów i brokerów ubezpieczeniowych).  
omówienie podstawowych produktów ubezpieczeniowych (w tym celu omówiona zostanie tematyka umowy ubezpieczenia oraz najważniejszych 
produktów ubezpieczeniowych dla 3 grup odbiorców usług ubezpieczeniowych: konsumentów, przedsiębiorców i państwa). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T  

Metody ilościowe  
w zarządzaniu 
finansami  

9 18       27 5 K_W01, K_W02, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

1. Badania statystyczne. Obszary wykorzystania badań statystycznych. Znaczenie pomiaru i skali. Populacja statystyczna i próba. Schematy 
losowania. Badania sondażowe. Zagadnienie minimalnej liczebności próby.  

2. Analiza struktury. Wykresy i tabele – zasady konstrukcji i interpretacja. Miary położenia, dyspersji i asymetrii. Przykłady zastosowań analizy 
statystycznej w badaniach – dane indywidualne i pogrupowane (np. analiza rynku pracy, stóp zwrotu GPW).) 

3. Analiza dynamiki zjawisk. Indeksy szeregów czasowych indywidualnych i agregatowych. Średnie tempo zmiany zjawiska. Przykłady 
wnioskowania z analizy dynamiki 

4. Analiza współzależności zjawisk. Związek funkcyjny i stochastyczny. Korelacje zmiennych ilościowych i jakościowych – korelacja Pearsona  
(dla danych indywidualnych i danych w tablicy korelacyjnej), Spearmana, współczynniki V-Cramera, Czuprowa, Kendalla. Zależność 
przyczynowo-skutkowa (test przyczynowości Grangera). Relacje nieliniowe. Korelacje pozorne.  

5. Analiza wariancji. Analiza wariancji jednoczynnikowa. Analiza wieloczynnikowa.  
6. Analiza skupień. Grupowanie metodą k-średnich. Drzewa klasyfikacyjne. Inne metody analizy typu: data mining, text mining, machine learnig.  
7. Szeregi czasowe – dekompozycja szeregu na trend, sezonowość, wahania przypadkowe.  Badanie sezonowości. Prognozowanie z 
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wykorzystaniem metod niestrukturalnych (średnie ruchome, wygładzanie wykładnicze).  
8. Model ekonometryczny. Model dla jednej i wielu zmiennych. Model regresji liniowej (MNK).  
9. Stacjonarność szeregów czasowych. Kointegracja. Modele ECM – jako powiązanie relacji długookresowej i krótkookresowej.  
10. Modele wielorównaniowe VAR i VECM. Funkcja odpowiedzi na impuls.  
11. Ekonometryczne modele na danych panelowych. Pojęcie efektu indywidualnego. Modele z efektami stałymi. Modele z efektami zmiennymi. 

Test Hausmanna na prawidłowość modelu efektów zmiennych.  
12. Dynamiczne modele panelowe. Zmienne instrumentalne. Test Hausmana i Sargana.  
13. Prognozowanie z wykorzystaniem metod niestrukturalnych – metody naiwne, metody średnich ruchomych, metody wygładzania wykładniczego 

Browna, Holta i Wintersa.  
14. Optymalizacja liniowa. Optymalizacja w liczbach całkowitych. Decyzje optymalne.  
15. Istota symulacji, rodzaje i zastosowania. Przykłady symulacji zdarzeń dyskretnych – symulacja prosta na kracie.  

Metody dydaktyczne: Laboratorium komputerowe  z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania SPSS, GRETL, EVIEWS, STATA lub R 
Metody weryfikacji wiedzy: kolokwium pisemne  lub zadania rozwiązywane z wykorzystaniem komputera 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, Proj. 

Bazy danych  
w zarządzaniu 
finansami 

 9       9 1 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_K01 
 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez wyposażenie go w narzędzia niezbędne do prowadzenia prac 
analitycznych niezbędnych w zarządzaniu finansami 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty analityczne z wykorzystaniem danych dostępnych w bazach międzynarodowych i krajowych. 
Przedmiotem raportów analitycznych będą m.in. następujące zagadnienia: 
● Wskaźniki mierzące zjawiska makroekonomiczne w sferze realnej i finansowej na świecie i w Polsce; 
● Wskaźniki dostępności do usług finansowych, stopień rozwoju sektorów finansowych, stabilność finansowa i ryzyko w sektorach finansowych, 

wskaźniki natężenia konkurencji i koncentracji na rynkach finansowych; 
● Wskaźniki struktury sektorów finansowych – Stock market oriented versus banking oriented economies. 
● Wskaźniki restrykcyjności regulacji mikroostrożnościowych i jakości nadzoru sektora finansowego. 
● Wskaźniki jakości systemów gwarantowania depozytów. 
● Wskaźniki jakości ochrony inwestorów i wierzycieli. 
● Miary zastosowania instrumentów makroostrożnościowych i ich wykorzystanie na świecie. 
Wykaz Baz danych międzynarodowych (m.in. Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego): Global Financial Development 

Database, Financial Structure Database, Financial regulation database, Deposit insurance database, Investor protection database, Creditor 
protection database, BankOrbisFocus / Bankscope , Macroprudential policy instruments database, Eurostat, Reuters 

Przykładowe krajowe bazy danych: Notoria,  Baza danych GUS. Baza danych UKNF, Baza danych NBP  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, Proj. 

Zarządzanie 
projektami 
inwestycyjnymi 

 18       18 3 K_W01, K_W06, K_U01, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_K01, K_K02, 
K_K03   

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe   

Kurs jest dedykowany dla studentów kierunku MSFRiU i dostosowany do zakresu tematycznego i wymagań zaliczeniowych egzaminu ACCA P3 
(„Business analysis”) w części dotyczącej zarządzania projektami. Przekazywana wiedza i umiejętności są również bezpośrednio związane  
z wymaganiami zaliczeniowymi egzaminów profesjonalnych w obszarze zarządzania projektami: PRINCE2 Foundation i PMI ACPM, umożliwiając 
studentom MSFRiU dalszy rozwój kariery zawodowej. 

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami. Specyfika projektów i przedsięwzięć. Projekty a procesy. Role i kompetencje osób zaangażowanych 
w projekty. Meatodyki zarządzania projektami. Kryteria sukcesu projektu. Ograniczenia i przyczyny porażek. 

2. Analiza otoczenia projektu. Inicjowanie projektów definiowanie celu i wymagań. Kryteria oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Syndrom 
grupowego myślenia, burza mózgów, test windy. 

3. Podejmowanie decyzji o wyborze projektów inwestycyjnych. Modele scoringowe. Ocena projektów w trakcie realizacji (Model etap-bramka 
Coopera). Decyzje typu make or buy. 

4. Definiowanie wymagań w projektach. Analiza wymagań. Dokument SWIZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Kryteria dotyczące 
wykonawcy i projektu. RFI (Request For Information), RFP (Request For Proposals). 

5. Planowanie projektów. Narzędzia i techniki pomocne w definiowaniu projektu 
Przygotowywanie dokumentu WBS (Work Breakdown Structure). 

6. Wprowadzenie do programów wspierających zarządzanie projektami. Rodzaje projektów i dobór właściwego oprogramowania wspierającego 
zarządzanie projektami. Funkcje i korzyści wynikające ze stosowania narzędzi informatycznych w zarządzan iu projektami. Program 
ProjectLibre – praktyczne ćwiczenia w zakresie budżetowania i harmonogramowania projektów. 

7. Kontrola kosztów i postępu pracy w projekcie. Plan bazowy. Analiza kosztów. Sposób redukcji kosztów. Analiza wartości wypracowanej  
w projekcie (EVM – Earned Value Management).Odchylenia kosztów, czasu realizacji zadań. Projekty finansowane ze środków publicznych  
- zagadnienia kwalifikowalności wydatków, podziału na koszty pośrednie i bezpośrednie, zasad określania poziomu kosztów zarządzania 
projektem, monitorowania, kontroli i audytu projektów. 

Zarządzanie ryzykiem w projektach. Realizacja projektów a zarządzanie zmianą w organizacji. Społeczne aspekty projektów. Projekt a struktura 
organizacji i kultura organizacyjna. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, Proj. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 192 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 633 
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Zajęcia lub grupy zajęć w ramach specjalności przypisane do danego etapu studiów  
dla specjalności: Rachunkowość i rewizja finansowa 
 
Rok studiów: pierwszy  
Semestr: drugi  

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny,  
do których 
odnosi się 
przedmiot 
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Zaawansowane 
zarządzanie finansami  
w przedsiębiorstwie 

18 18       36 5 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W06, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K02 

Ekonomia 
i finanse 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku 
kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych  
w organizacjach gospodarczych. Materiał zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych 
badań empirycznych w kontekście tematów badań do ewentualnego podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz  
z programu Crystal Ball. Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. 
Principles of Corporate Finance (12th ed,) McGraw-Hill 2017. 
1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
2. Wartość i użyteczność 
3. Decyzje inwestycyjne 
4. Ryzyko i stopa zwrotu. 
5. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
6. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
7. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
8. Koszt i struktura kapitału. 
9. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
10. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
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11. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
12. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
13. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 
Nierozwiązane problemy finansów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Instytucje finansów 
publicznych 

18 18       36 5 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01 

Nauki prawne  

Treści programowe   

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
● pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
● sektor finansów publicznych  
● formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
● systematyka i źródła prawa finansowego  
● podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
● pojęcie i rodzaje środków publicznych  
● cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
● praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
● pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
● rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
● źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
● skarbowe papiery wartościowe  
● źródła i struktura zadłużenie krajowego  
● źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
● pojęcie i funkcje budżetu państwa  
● zasady budżetowe  
● funkcje budżetu  
● klasyfikacja budżetowa  
● wydatki i dochody budżetu państwa  
● procedura budżetowa  

5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
● pojęcie budżetu jst 
● opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
● wydatki i dochody jst  

6. System finansowy ubezpieczeń  
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● ubezpieczenia społeczne  
● system ubezpieczenia zdrowotnego  
● ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
● pojęcie prawa dewizowego 
● system walutowy  
● kurs walutowy  
● wymienialność złotego  
● denominacja  
● konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
● pojęcie i rodzaje banków  
● zasady licencjonowania banków  
● operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  

Narodowy Bank Polski 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

18        18 3 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K01 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe 
dla  

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na 
wspieranie decyzji biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia 
współczesnego systemu gospodarczego, trendów i relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej 
oraz systemów wskaźników służących do oceny stanu otoczenia biznesowego. 
Jest to realizowane w ramach następującego planu: 

1. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
2. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
3. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 

4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
EP, T 
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Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
/humanistyczne 

        30 3   

Treści programowe   

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku 
studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Metody badań  
w zarządzaniu 
finansami 

 18       18 2 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K03 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych 
dla kierunku Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 

● metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych 
jakościowych na zjawiska finansowe); 
● zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
● testy odporności wyników badań (robustness checks); 
● analizy przypadków w finansach; 
● cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
● przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie 

kapitałami, procykliczność zmiennych finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
● analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 

W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 

● zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
● metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
● zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
● zjawisko zarządzania dochodami. 
● wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 

wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, SP,T 
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Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zaawansowana 
rachunkowość 
zarządcza  

 18       18 4 S1_W01, S1_W02, 
S1_W03, S1_W05, 
S1_U01, S1_U02,  S1_U03,  
S1_U05, S1_U06, S1_K01, 
S1_K02  
 

Ekonomia  
i finanse 
 

Treści programowe   

1. Rachunkowość zarządcza – cele, cechy, zadania 
2. Koszty w decyzjach zarządczych – koszty istotne, utopione, utraconych korzyści 
3. Decyzje cenowe –ceny wewnętrzne i zewnętrzne 
4. Rachunek kosztów zmiennych 
5. Próg rentowności – analiza jednoasortymentowa, analiza wieloasortymentowa 
6. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing) 
7. Zarządzanie kosztami działań (Activity Based Management) 
8. Proces ciągłego usprawniania (kaizen costing) 
9. System kosztów docelowych (target costing) 
10. Koszty w cyklu życia produktu 
11. Balanced Scorecard 
12. Budżetowanie – zasady tworzenia budżetów cząstkowych i budżetu finansowego 
Analiza odchyleń budżetowych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj. 

Międzynarodowe 
standardy 
rachunkowości 

 18       18 4 S1_W01, S1_W02, 
S1_W03, S1_W04, 
S1_W05, S1_U01, S1_U02,  
S1_U06, S1_K01 

Ekonomia  
i finanse 
 

Treści programowe   

1. Rachunkowość i jej wieloaspektowy charakter (nauka, język biznesu, zbiór regulacji prawnych, system informacyjny, system pomiaru i wyceny 
zdarzeń gospodarczych, system rejestrowania zdarzeń). Koncepcje i zasady rachunkowości. Krótki rys historyczny rachunkowości  na świecie 

2. Rachunkowość a procesy globalizacji gospodarki światowej. Pojęcie i zakres rachunkowości międzynarodowej. Rachunkowość kontynentalna  
i anglosaska  

3. Standardy rachunkowości (sprawozdawczości finansowej) – pojęcie, cele. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),  
standardy amerykańskie (US GAAP) oraz Dyrektywy UE – ogólny zakres i  charakterystyka. Instytucjonalne ramy rachunkowości międzynarodowej 
(IASB, US FASB, IFAC).  
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4. MSSF, US GAAP – szczegółowa charakterystyka i analiza zakresu i struktury  standardów  
5. Koncepcje i zasady rachunkowości w świetle MSSF oraz US GAAP (1): koncepcje true&fair view, podmiotowości wyceny bilansowej, analiza 

porównawcza bilansu oraz bilansu skonsolidowanego  
6. Koncepcje i zasady rachunkowości w świetle MSSF oraz US GAAP (2): koncepcje współmierności, kontynuacji działania, periodyzac ji, analiza 

porównawcza rachunku zysków i strat  
7. Analiza przykładowych krajowych systemów rachunkowości ( Wlk. Brytania, Francja, Niemcy)  
8. MSSF a polskie ustawodawstwo – analiza porównawcza, prezentacja podobieństw i różnic 
Rachunkowość międzynarodowa – perspektywy rozwoju 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Podatki 

 18       18 4 S1_W01, S1_W02, 
S1_W03, S1_W04, 
S1_U01, S1_U02, S1_U03, 
S1_U05, S1_U06, S1_K01, 
S1_K02 

Nauki prawne  

Treści programowe 

1. Istota podatku. Pojęcie podatku, Elementy konstrukcji podatku, Funkcje podatków, Systematyka podatków i cechy poszczególnych typów 
podatków, System podatkowy, Zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego. Pojęcie prawa podatkowego, Norma prawa podatkowego, Źródła prawa podatkowego,  Wykładnia 
prawa podatkowego 

3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 
● Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawa prawna, Podmiot podatku,  Przedmiot podatku, Podstawa opodatkowania, Stawki 

podatkowe, Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru podatku 
● Podatek dochodowy od osób prawnych. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku, Koszty uzyskania przychodów,  Podstawa 

opodatkowania i stawki podatku,  Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru 
● Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta 

podatkowa 
4. Podatki pośrednie w Polsce 

● Podatek od towarów i usług. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku,  Obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, 
Podstawa opodatkowania, Stawki podatkowe, Podatek należny i naliczony, Szczególne procedury w podatku VAT, Prowadzenie ewidencji, 
Technika poboru 

● Podatek akcyzowy. Podstawa prawna, Przedmiot podatku, Podmiot podatku,  Podstawa opodatkowania, Stawki podatku,  Obrót wyrobami 
akcyzowymi zharmonizowanymi, Obrót wyrobami akcyzowymi niezharmonizowanymi, Znaki akcyzy, Technika poboru podatku 

5. Inne podatki i opłaty w Polsce. Podatek od gier, Podatek rolny, Podatek leśny, Podatek od spadków i darowizn,  Podatek od nieruchomości, 
Podatek od środków transportowych, Podatek od posiadania psów, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Opłata skarbowa, Opłaty lokalne 

6. Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe. 
● Organy podatkowe i ich właściwość. Pojęcie i rodzaje organów podatkowych, Właściwość organów podatkowych 
● Zobowiązania podatkowe. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, Powstanie zobowiązania podatkowego, 

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe 
Postępowanie podatkowe. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania podatkowego, Prowadzenie postępowania podatkowego 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 192 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 633 
 
 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 
których odnosi 
się przedmiot 
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Strategia organizacji 

18        18 4 K_W01, K_U01, K_U02, 
K_K01, K_K02  

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe   

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
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8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 

− Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Międzynarodowy 
system finansowy  

18        18 3 K_W01, K_W03, K_W05, 
K_U01, K_U02, K_K01 

Ekonomia  
i finanse  

Treści programowe   

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 
Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Negocjacje 

9 9       18 2 K_W02, K_U03, K_U05, 
K_K03 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe    

Wykład 

● Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, 
kiedy negocjujemy, rodzaje interesów) 

● Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozyc je, 
komunikowanie się, zobowiązania, stosunki stron) 

● Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
● Negocjacyjny diament 
● Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych 
Ćwiczenia 

GRA 1 
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● otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
● kotwica i interesy 
● kupno ¬ sprzedaż 

GRA 2 
● ujawnianie informacji 
● przekonywanie 
● komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
● rozmowa o interesach 

GRA 3 
● sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
● budowa złotego mostu 
● sposoby budowania porozumienia 

GRA 5 
● kreatywne negocjacje 
● postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
● budowanie przewagi 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie / 
humanistyczne 

        30 3   

Treści programowe W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_K01 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

Zajęcia do wyboru 1 

 9       9 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości, 
Ekonomia  
i finanse lub 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj 

Konwersatorium 
English 1 

 9       9 2 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu  
(zajęć do wyboru) 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości, 
Ekonomia  
i finanse lub 
Nauki prawne 

Treści programowe   

Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu w języku angielskim, znajdującego się na liście przedmiotów 
zaoferowanych studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 
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Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Audyt wewnętrzny 

 18       18 4 S1_W01, S1_W02, 
S1_W03, S1_W04, 
S1_W05, S1_U01,  
S1_U02, S1_U06, 
S1_K01, S1_K02 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   
 

1. Rewizja finansowa – pojęcie, istota. Ewolucja audytu. Audyt wewnętrzny a kontrola traktowana jako element procesu zarządzania. Rodzaje 
kontroli, ich zadania i wzajemne relacje. Zakres przedmiotowy poszczególnych rodzajów kontroli. System zarządzania ryzykiem i  system kontroli 
wewnętrznej w bankach. Zadania i znaczenie komitetu audytu. Rola ładu korporacyjnego. 

2.  Regulacje prawne związane w audytem i kontrolą zarządczą w jednostkach prywatnych i publicznych Międzynarodowe Standardy Rewizji 
finansowej jako fundament procedur związanych z badaniem sprawozdań finansowych 

3. Charakterystyka zawodu biegłego rewidenta oraz audytora wewnętrznego – wymogi formalne. Kodeks etyki zawodowej ( IFAC). Formy działania 
biegłych rewidentów. Samorząd biegłych rewidentów: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Komitet Nadzoru Audytowego – cel działania i zadania. 
Stanowisko audytora wewnętrznego i jego rola. Etyka w zawodach związanych z finansami – kodeks IFAC a kodeks etyki ACCA  
czy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

4. Audyt wewnętrzny, a badanie sprawozdań finansowych. Zakres podmiotowy rewizji sprawozdań finansowych, audytu wewnętrznego i komitetu 
audytu. Funkcje audytu wewnętrznego a funkcje badania sprawozdań finansowych 

5. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego. Współpraca z biegłym rewidentem. 
6. Cele i zadania rewizji sprawozdań finansowych. 
7. Cele ogólne i cząstkowe badania. Kryteria badania. Charakterystyka opinii, raportu i listu do zarządu. 
8. Rodzaje opinii. Budowa i zasady przygotowywania. Relacje między rodzajem opinii a zagrożeniem kontynuacji działalności i ograniczeniem 

dostępu do informacji. 
9. Budowa raportu z badania sprawozdania finansowego.  
10. Inne sprawozdania z czynności poświadczających wykonywanych przez biegłego rewidenta 
11. Przebieg badania sprawozdania finansowego oraz badania systemu kontroli wewnętrznej. 
12. Ryzyko a czynności wykonywane przez Audytora. Składowe ryzyka i wpływ audytora na nie, analiza otoczenia i identyfikacja czynników 

związanych  z ryzykiem nieodłącznym. Ryzyko kontroli jako element składowy ryzyka badania – zasady szacowania i techniki tu wykorzystywane. 
Wpływ ryzyka kontroli i nieodłącznego na ryzyko przeoczenia. Analiza ryzyka przez audytorów wewnętrznych i techniki tu wykorzystywane  
(np. mapy ryzyka) 

13. Plan badania i program pracy. Obszary kontroli. Istotność i ryzyko badania. Istotność ogólna i cząstkowa. Ryzyko badania i jego składowe: 
nieodłączne, kontroli i przeoczenia. 

14. Techniki badania sprawozdań finansowych. 
15. Dokumentacja rewizyjna – dowody badania. 
16. Standardy audytu wewnętrznego. 
Wybrane metody i techniki audytu wewnętrznego w tym: mapa ryzyka. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Ocena przedsięwzięć 
rozwojowych 
przedsiębiorstwa 

 18       18 4 S1_W01, S1_W02, 
S1_W03, S1_W05,  
S1_U01, S1_U02, 
S1_U03, S1_U05,  
S1_U06, S1_K01, S1_K02  

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

1. Obszary zarządzania finansami przedsiębiorstwa w długim okresie. Długoterminowe cele i kryteria oceny przedsiębiorstwa.  
2. Kapitał własny jako długoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstwa. Decyzje o upublicznieniu przedsiębiorstwa (IPO). 
3. Obligacje jako długoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstwa. Analiza ryzyka finansowania.  
4. Hybrydowe źródła długoterminowego finansowania. Leasing. 
5. Wykorzystanie krótkoterminowych instrumentów w długoterminowym finansowaniu przedsiębiorstwa. Analiza ryzyka. 
6. Wycena kosztu kapitału. Składniki kosztu kapitału. Dług. Kapitał własny zwykły. Modele CAPM, APT. Kalkulacje kosztów z wykorzystaniem 

analizy regresji. Model Hamady. Średni ważony koszt kapitału. Optymalizacja struktury kapitałowej. Warunki stosowania modeli.  
7. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Wycena przyrostowych przepływów pieniężnych. Nietypowe rozkłady inwestycyjnych 

przepływów pieniężnych.  
8. Kryteria oceny projektów: NPV, APV, IRR, wielokrotna wewnętrzna stopa zwrotu, MIRR, DPP. Analiza projektów dla różnych okresów 

eksploatacji.  
9. Optymalizacja skali i zakresu programu inwestycyjnego. Racjonowanie kapitału. 
10. Analiza projektów w warunkach inflacji.  
11. Ocena decyzji inwestycyjnych podejmowanych w warunkach ryzyka. Ekwiwalent pewności. Drzewa decyzyjne. Analiza scenariuszowa. Analiza 

symulacyjna (analiza Monte Carlo).  
12. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w ocenie przedsięwzięć rozwojowych. Klasyfikacje opcji rzeczywistych. Opcje i strategie rozwojowe.  
13. Ocena inwestycji zagranicznych. Analiza ryzyka współpracy.  
Ocena inwestycji non- profit. Inwestycje z przepływami wydatkowymi. Ocena inwestycji infrastrukturalnych. Społeczna stopa dyskontowa.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj. 

Prawo spółek  
i ład korporacyjny  

 18       18 4 S1_W03, S1_W04, 
S1_W05, S1_U01,  
S1_U02, S1_U06,  
S1_K01, S1_K02 

Nauki prawne  

Treści programowe   

1. Spółki prawa handlowego:  
a) Spółki osobowe: 

● spółka jawna, 
● spółka partnerska, 



33 

 

● spółka komandytowa, 
b) Spółki kapitałowe; 

● spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
● spółka akcyjna. 

2. Pojęcie ładu korporacyjnego i jego teoretyczne i praktyczne znaczenie.  
3. Rozdzielenie własności i kontroli jako cecha współczesnej korporacji. 
4. Uwarunkowania funkcjonowania współczesnych korporacji: 
5. Teorie ładu korporacyjnego i ich praktyczne implikacje. Teorie: zasobowa, interesariuszy, agencji, stewarda, instytucjonalna, hegemonii 

menedżerskiej, praw własności, kosztów transakcyjnych, integrujące.  
6. Główne problemy ładu korporacyjnego:  

a) problem agencji,  
b) problem identyfikacji interesariuszy i ich oddziaływania na spółki, 
c) rozdzielenie własności prawnej i ekonomicznej.  

7. Zewnętrzne i wewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego jako instrumenty kształtowania ładu korporacyjnego oraz ograniczania 
problemów jego funkcjonowania.  

8. Kodeksy dobrych praktyk ładu korporacyjnego w Polsce i innych krajach. Międzynarodowe standardy ładu korporacyjnego.   
9. Modele ładu korporacyjnego: anglosaski, niemiecki, japoński, łaciński.  
10. Polski model ładu korporacyjnego.  

Współczesne praktyczne problemy ładu korporacyjnego  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 168 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 633 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Sposoby weryfikacji 
Symbole efektów 

uczenia się dla 
programu studiów 

Dyscyplina / 
dyscypliny,  
do których 
odnosi się 
przedmiot 
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Polityka 
ekonomiczna w UE 

18        18 3 K_W01 K_W03 K_W05  
K_W06 K_U01 K_U05 
K_K03 

Ekonomia  
i finanse  

Treści programowe  

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 
● zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
● metodami koordynacji polityki budżetowej, 
● modelami rozwoju regionalnego, 
● teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
● pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
● procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności, 
● strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
● typami działań projektowych, 

1. zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

 
Etyka w biznesie 

9        9 3 K_W01,K_W04, K_W05, 
K_U01, K_U06, K_K03 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 
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Treści programowe   

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna 
analiza etyczna, postępowanie badawcze w etyce biznesu, moralność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm 
etyczny 

3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria 
interesariuszy Freemana, wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  

4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, 

humanizm ekologiczny Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach 

religijnych, społecznie odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach 

przetargowych, programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji 
nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, 
dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit  
i jego odmiany, sabotaż i anomia pracownicza, Whistleblowing. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Symulacyjna gra 
giełdowa 

 9       9 2 K_W01 K_W02 K_U01 
K_U03 K_U04 K_U05 
K_U06 K_K01  

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe    

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie 
inwestowania oraz związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wpisywanie danych  
i otrzymywanie na bieżąco wyników podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych symulacjach 
zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz zostaną ocenione 
zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 

1. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 
a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
d. Omówienie jej zasad 
e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 

2. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 
a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
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c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

3. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

4. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

5. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 

Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka Przyjętych strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

GD, Proj, SP, T 

 
Zajęcia do wyboru 2 

 9       9 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki  
o zarządzaniu 
i jakości, 
Ekonomia  
i finanse lub  
Nauki prawne 

Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 9 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_K01 

Ekonomia  
i finanse 
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Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

 

Konwersatorium 
English 2 

 9       9 2 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu  
(zajęć do wyboru) 

Ekonomia  
i finanse, 
Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości lub  
Nauki prawne 

Treści programowe   
Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu w języku angielskim, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych 
studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Rachunkowość 
podatkowa 

 18       18 4 S1_W01  S1_W02   
S1_W03  S1_W04  
S1_W05   S1_U01   
S1_U02   S1_U03   
S1_U06    S1_K01    
S1_K02  

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

1. Zakres podmiotowy rachunkowości finansowej, a podatek dochodowy. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, a obowiązek 
prowadzenia ksiąg rachunkowych według regulacji polskiego prawa bilansowego. 

2. Działalność gospodarcza osoby fizycznej, a podatek dochodowy: jednoosobowa działalność gospodarcza, wspólnik spółki cywilnej, osobowej, 
kapitałowej. Zasady ogólne opodatkowania osób fizycznych i zryczałtowany podatek dochodowy. Związek pomiędzy formą organizacy jno-
prawną prowadzonej działalności, a podatkiem dochodowym i formą ewidencji. Obciążenia tzw. ZUS w działalności gospodarczej osoby 
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fizycznej -. Zakres składek na ubezpieczenie społeczne, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
3. Forma ewidencji, a informacje możliwe do uzyskania z poszczególnych form. Wybór optymalnej formy ewidencji. 
4. Zasady rachunkowości finansowej a wymogi prawa podatkowego. 
5. Polityka rachunkowości, a możliwości wyboru różnych rozwiązań dla celów podatku dochodowego. 
6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, a sporządzanie deklaracji, zeznań i informacji podatkowych. 
7. Inwentaryzacja i jej znaczenie w rachunkowości i podatkach. 
8. Wycena aktywów i pasywów dla celów księgowych, a podatek dochodowy; zasada ostrożności vs prawo podatkowe. 
9. Przychody w ujęciu księgowym i podatkowym. 
10. Koszty w ujęciu księgowym i podatkowym. Zasady rozliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich z punktu widzenia rachunkowości  

i podatków, 
11. Różnice kursowe, metody ich rozliczania i ich wpływ na sprawozdania finansowe oraz podstawę opodatkowania 
12. Metody ujmowania i wyceny bilansowej aktywów i pasywów a rozpoznawanie przychodów i kosztów związanych z tymi aktywami i pasywami  

w podatku dochodowym w tym w szczególności środki trwałe i ich amortyzacja, zapasy i odpisy aktualizacyjne, należności i odpisy 
aktualizacyjne, ujmowanie rezerw i rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.  

13. Przegląd metod i stawek amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z punktu widzenia prawa bilansowego  
i podatkowego. 

14. Wykonywanie działalności opodatkowanej i zwolnione z punktu widzenia podatku od towarów i usług a rozliczenia w rachunkowości i podatku 
dochodowym. 

15. Zysk, a dochód oraz strata, a strata podatkowa Podatek odroczony, jako kategoria prawa bilansowego. Ustalenie rezerw i aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym 

16. Sprawozdania finansowe i ich związek z rozliczeniami podatkowymi. 
17. Archiwizacja zbiorów księgowych zgodnie z przepisami prawa bilansowego i prawa podatkowego.  
18. Odpowiedzialność za ewidencje podatkowe oraz za księgi rachunkowe. 
19. Prowadzenie ewidencji we własnym zakresie oraz usługowe prowadzenie ewidencji podatkowej i ksiąg rachunkowych. Możliwości prawne, 

koszty różnych wariantów, wady i zalety poszczególnych rozwiązań. 
20. Wpływ systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na rozliczenia rachunkowo- podatkowe, w tym zakres składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotnych przy umowach o prace i umowach cywilnoprawnych oraz Składki dla osób zatrudnionych na umowę o 
pracę opłacane przez pracowników i pracodawców 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Międzynarodowe 
prawo podatkowe   

 18       18 4 S1_W01  S1_W02   
S1_W03  S1_W04  
S1_W05   S1_U01   
S1_U02   S1_U06    
S1_K01    S1_K02 

Nauki prawne  

Treści programowe   
 

1. Wprowadzenie. Międzynarodowe prawo podatkowe i międzynarodowe podwójne opodatkowanie. 
1.1. Zakres międzynarodowego prawa podatkowego i główne pojęcia. 
1.2. Podstawowe zagadnienia prawne (przesłanki wystąpienia międzynarodowego podwójnego opodatkowania, ograniczony  

i nieograniczony obowiązek podatkowy, rezydencja podatkowa, państwo siedziby i państwo źródła). 
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2. Międzynarodowe podwójne opodatkowanie. Prawna regulacja. Typy, środki i metody unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania 
dochodu i majątku. 
2.1. Podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym a podwójne opodatkowanie w sensie prawnym. 
2.2. Środki unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania: jednostronne (unilateralne), dwustronne (bilateralne) i wielostronne 

(multilateralne). 
2.3. Metody: wyłączenia (zwolnienia) i zaliczenia (kredyt podatkowy). 

3. Modelowe Umowy (Konwencje) w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania (Modelowe Umowy OECD, ONZ i USA). 
3.1. Modelowa Umowa OECD (OECD Model Double Taxation Convention). Koncepcja i ewolucja (wersje 1963, 1977, 1992). Rola 

oficjalnego Komentarza do Modelowej Umowy OECD. Szczegółowa struktura typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego 
podwójnego opodatkowania. 

3.2. Modelowe Umowy ONZ i USA. Krótki przegląd. Koncepcja ograniczenia korzyści (“Limitation-on-Benefits”) w Modelowej Umowie USA. 
3.3. Szczegółowe pojęcia: państwo siedziby i państwo źródła, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, rezydencja podatkowa, 

przedmiotowy i podmiotowy zakres obowiązywania typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego 
opodatkowania, określenie rezydencji podatkowej dla potrzeb typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego 
opodatkowania (tzw. Tie-breaker rules). 

3.3. Zakład (Permanent Establishment) a opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej. Koncepcja przedsiębiorstwa (Enterprise), 
zakres pojęcia i prawno-podatkowe konsekwencje istnienia zakładu). 

3.4. Ogólne zasady opodatkowania międzynarodowego tzw. dochodu biernego (Passive Income). Opodatkowanie transgranicznych wypłat 
dywidend, odsetek i należności licencyjnych w polskim prawie podatkowym i w typowych umowach w sprawie unikania 
międzynarodowego podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie transgranicznych płatności leasingowych. 

3.5. Zasady opodatkowania zysków kapitałowych (Capital Gains). Szczególne zasady opodatkowania tzw. spółek nieruchomościowych. 
3.6. Zasady opodatkowania pracy najemnej, wolnych zawodów i wynagrodzeń członjków zarządów (Dependent Services, Independent 

Services and Directors’ Fees). 
3.7. Zasady opodatkowania tzw. przedsiębiorstw powiązanych (Associated Enterprises) oraz zagadnienie tzw. międzynarodowych cen 

transferowych (Transfer Pricing). 
3.8. Opodatkowanie tzw. pozostałego dochodu (Other Income). 

3.9. Wejście w życie a rozpoczęcie stosowania umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 
4. Raje podatkowe (Tax Havens) 

4.1. Charakterystyka raju podatkowego i jego pozycja w międzynarodowym prawie podatkowym. Wybrane przykłady. 
4.2. Zalety i wady wykorzystywania rajów podatkowych. “Czarna lista” OECD i “Czarna lista” polskiego Ministerstwa Finansów. 

Konsekwencje prawo-podatkowe. 
5. Pozostałe zagadnienia międzynarodowego prawa podatkowego. 

5.1. Dyrektywy Unii Europejskiej a stosowanie bilateralnych umów w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 
5.2. Szczegółowa analiza praktycznych międzynarodowych “case studies”. 

5.3. Kontrolowana spółka zagraniczna (Controlled Foreign Corporation). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Konsolidacja 
sprawozdań 
finansowych 

 9       9 2 S1_W01  S1_W02   
S1_W03  S1_W04  S1_U01   
S1_U02   S1_U06   S1_K01 
S1_K02 

Ekonomia  
i finanse 
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Treści programowe   
 

1. Podstawowe regulacje dotyczące konsolidacji i łączenia się przedsiębiorstw 
2. Zasady wyceny składników majątkowych spółki przejmowanej i przejmującej 
3. Ustalenie wartości firmy, ujemnej wartości firmy, wyłączenia w bilansie otwarcia po połączeniu 
4. Metody konsolidacji sprawozdawczej – ustalenie stopnia powiązań pomiędzy jednostkami 
5. Konsolidacja metodą pełną proporcjonalną i praw własności 
6. Zasady dokonywania wyłączeń transakcyjnych w konsolidacji 

Regulacje wynikające z MSR/MSSF dotyczące połączeń i konsolidacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 111 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 633 
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dla specjalności: Bankowość i ubezpieczenia 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
z
e

m
: 

li
c

z
b

a
 g

o
d

z
in

 

z
a

ję
ć
 

R
a
z
e

m
: 

p
u

n
k
ty

 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, 
do których 
odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zaawansowane 
zarządzanie 
finansami  
w przedsiębiorstwie 

18 18       36 5 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W06, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K02 

Ekonomia  
i finanse  

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku 
kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych  
w organizacjach gospodarczych. Materiał zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych 
badań empirycznych w kontekście tematów badań do ewentualnego podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonome trycznych oraz  
z programu Crystal Ball. Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki:  
Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance (12th ed,) McGraw-Hill 2017. 

1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
2. Wartość i użyteczność 
3. Decyzje inwestycyjne 
4. Ryzyko i stopa zwrotu. 
5. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
6. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
7. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
8. Koszt i struktura kapitału. 
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9. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
10. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
11. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
12. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
13. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 
1. Nierozwiązane problemy finansów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

 
Instytucje finansów 
publicznych 

18 18       36 5 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01 

Nauki prawne  

Treści programowe   

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
● pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
● sektor finansów publicznych  
● formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
● systematyka i źródła prawa finansowego  
● podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
● pojęcie i rodzaje środków publicznych  
● cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
● praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
● pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
● rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
● źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
● skarbowe papiery wartościowe  
● źródła i struktura zadłużenie krajowego  
● źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
● pojęcie i funkcje budżetu państwa  
● zasady budżetowe  
● funkcje budżetu  
● klasyfikacja budżetowa  
● wydatki i dochody budżetu państwa  
● procedura budżetowa  

5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
● pojęcie budżetu jst 
● opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
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● wydatki i dochody jst  
6. System finansowy ubezpieczeń  

● ubezpieczenia społeczne  
● system ubezpieczenia zdrowotnego  
● ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
● pojęcie prawa dewizowego 
● system walutowy  
● kurs walutowy  
● wymienialność złotego  
● denominacja  
● konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
● pojęcie i rodzaje banków  
● zasady licencjonowania banków  
● operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  
● Narodowy Bank Polski 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

18        18 3 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K01 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe 

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na 
wspieranie decyzji biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego 
systemu gospodarczego, trendów i relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów 
wskaźników służących do oceny stanu otoczenia biznesowego. 
Jest to realizowane w ramach następującego planu: 

1. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
2. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
3. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 
4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie / humanistyczne 

        30 3    

Treści programowe   
 

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Metody badań  
w zarządzaniu 
finansami 

 18       18 2 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K03 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych 
dla kierunku Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 

● metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych 
jakościowych na zjawiska finansowe); 

● zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
● testy odporności wyników badań (robustness checks); 
● analizy przypadków w finansach; 
● cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
● przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie kapitałami, 

procykliczność zmiennych finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
● analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 

W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 

● zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
● metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
● zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
● zjawisko zarządzania dochodami. 
● wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 

wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, SP, T 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zarządzanie 
ryzykiem instytucji 
kredytowych  

 18       18 4 S2_W01  S2_W02   
S2_W03  S2_W04  
S2_W05  S2_U01   
S2_U02   S2_U03   
S2_U05   S2_U06   
S2_K01   S2_K02  

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

1. Ryzyko w działalności instytucji kredytowych  

● Zarządzanie aktywami banku - portfel kredytowy i portfel inwestycyjny banku. Zarządzanie pasywami banku - źródła i koszty pozyskiwania 
kapitału.  

● Rola funduszy własnych banku w ograniczaniu jego działalności.  
● Rodzaje ryzyka w działalności bankowej: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności, ryzyko rynkowe (w portfelu handlowym i bankowym,  

tj.: walutowe, stopy procentowej, ryzyko cen instrumentów kapitałowych); ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko wypłacalności, , itp.  
2. Ryzyko stopy procentowej  

● Definicja ryzyka stopy procentowej.  
● Aktywa i pasywa wrażliwe na zmianę stóp procentowych: metoda luki prostej, duracji oraz convexity w badaniu narażenia banku na ryzyko stopy 

procentowej; metoda terminów zapadalności.   
● Krzywa dochodowości i struktura terminowa stóp procentowych; zasady funkcjonowania międzybankowego rynku pieniężnego – stopy WIBOR 

i WIBID, LIBOR, EURIBOR. 
● Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej – SWAP procentowy i kontrakty FRA jako przykładowe instrumenty 

wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej. 
3. Ryzyko płynności 

● Definicja ryzyka płynności.  
● Bilans płynności banku kontraktowy i urealniony jako narzędzie zarządzania ryzykiem płynności; 
● Wskaźniki płynności finansowej banku: luka i wskaźnik luki  liczony dla różnych terminów; nadzorcze miary płynności; wskaźniki Komitetu 

Bazylejskiego: LCR i NSFR.  
4. Ryzyko rynkowe w portfelu handlowym i jego pomiar 

● Typy ryzyka w portfelu handlowym: ryzyko walutowe, stopy procentowej, cen instrumentów kapitałowych, itp.; 
● Proste metody pomiaru ryzyka np.: pomiar narażenia banku na ryzyko walutowe. Indywidualne pozycje walutowe i całkowita pozycja walutowa.  
● Zaawansowane metody pomiaru ryzyka: metoda wartości zagrożonej (VaR, value at risk); 

5. Działalność kredytowa  i ryzyko kredytowe, w tym ryzyko kontrahenta. 

● Procedury kredytowe w banku. Strategia kredytowa banku.  
● Etapy działalności kredytowej: etap przygotowawczy, realizacji kredytu i obsługi kredytu.  
● Wniosek kredytowy i jego elementy.  
● Metody oceny zdolności kredytowej klientów: rating i scoring. Wykorzystanie zewnętrznych ratingów w ocenie ryzyka indywidualnych klientów; 
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Ratingi wewnętrzne  - metody statystyczne oceny ryzyka kredytowego; 
● Wskaźniki i limity koncentracji kredytowej banku – ryzyko kredytowe indywidualne i portfelowe.  
● Prawne formy zabezpieczania kredytów i pożyczek.  
● Klasyfikacja portfela kredytowego w okresie monitorowania ekspozycji kredytowych: klasy ekspozycji ze względu na wymogi kapitałowe z tytułu 

ryzyka kredytowego oraz ze względu na odpisy na ISFA, INSFA – w przypadku podmiotów stosujących MSSF 9, i rezerwy celowe i rezerwy na 
ryzyko ogólne – w przypadku podmiotów stosujących PSR. 

● Postępowanie ze złymi dłużnikami – sądowy układ wierzycielski, upadłość. 
● Specyfika ryzyka kontrahenta i zarządzanie ryzykiem kontrahenta 

6. Ryzyko operacyjne 

● Źródła i czynniki ryzyka operacyjnego; 
● Pomiar ryzyka operacyjnego: metoda podstawowego wskaźnika, metoda standardowa, metoda zaawansowanego pomiaru; 

7. Ryzyko wypłacalności  i jego pomiar  

● Trzy filary Nowej Umowy Kapitałowej: pomiar minimalnych wymogów kapitałowych, pomiar kapitału wewnętrznego (ICAAP) i ocena nadzorcza 
(SREP), dyscyplina rynkowe. 

Wymogi kapitałowe ze względu na poszczególne rodzaje ryzyka. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj 

Ubezpieczenia 
majątkowe  
i osobowe 

 18       18 4 S2_W01  S2_W02   
S2_W03  S2_W04  
S2_W05  S2_U01   
S2_U02   S2_U03    
S2_U05   S2_U06   
S2_K01   S2_K02    

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest: 
● omówienie i przeprowadzenie analizy specyfiki ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, 
● omówienie i przeprowadzenie analizy regulacji umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych i pozostałych 

osobowych,   
● charakterystyka aktualnych trendów rozwojowych krajowego sektora ubezpieczeń gospodarczych z perspektywy nabywanych produktów 

ubezpieczeniowych przez klientów zakładów ubezpieczeń ogółem i w podziale na ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia majątkowe i pozostałe 
osobowe, 

● omówienie i przeprowadzenie analizy wybranych aspektów ubezpieczeń życiowych (m.in. underwriting w ubezpieczeniach życiowych)  oraz 
ubezpieczeń majątkowych (m.in. sposobów ustalania sum ubezpieczenia i systemów ubezpieczeń majątkowych),   

● omówienie i przeprowadzenie analizy podstawowych produktów ubezpieczeń życiowych 
● omówienie i przeprowadzenie analizy podstawowych produktów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych,   
zaprezentowanie przykładów funkcji i konkretnych aktywności wybranych instytucji ubezpieczeniowych (np. Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik 
Finansowy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) dotyczących wybranych produktów ubezpieczeń życiowych oraz ubezpieczeń majątkowych i 
pozostałych osobowych. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj 

Analiza 
ekonomiczna 
instytucji 
finansowych 

 18       18 4 S2_W01   S2_W02   
S2_W03   S2_W04  
S2_W05   S2_U01   
S2_U02    S2_U03    
S2_U04    S2_U05    
S2_U06    S2_K01    
S2_K02  

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   
 

1. Analiza ekonomiczna – zagadnienia wprowadzające (Definicja, rodzaje i funkcje analizy ekonomicznej;  
2. Źródła danych do analizy ekonomicznej – specyfika źródeł stosowanych w analizie: (1) makroekonomicznej funkcjonowania sektora systemu 

finansowego;  (2) mikroekonomicznej podmiotów indywidualnych działających w poszczególnych sektorach;  
3. Sprawozdania finansowe instytucji finansowych w ujęciu indywidualnym i skonsolidowanym; Instytucje  pośrednictwa finansowego jako przedmiot 

analizy ekonomicznej – po co je badać?; Typy instytucji pośrednictwa finansowego: instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne 
(domy maklerskie) i fundusze (inwestycyjne, w tym regulowane i alternatywne, oraz emerytalne);  

4. Analiza ekonomiczna sektora finansowego na podstawie danych z Europejskiego Banku Centralnego, Unii Europejskiej, Narodowego Banku 
Polskiego oraz UKNF;  

5. Analiza ekonomiczna instytucji kredytowych na podstawie informacji dot. sektora bankowego w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych 
zagregowanych (dane dostępne na stronie UKNF i NBP) i indywidualnych (dane dostępne na stronach internetowych banków oraz w Monitorze 
Polskim B);  

6. Analiza ekonomiczna instytucji ubezpieczeniowych na podstawie informacji dot. sektora ubezpieczeniowego w Polsce, zarówno z wykorzystaniem 
danych zagregowanych (dane dostępne na stronie UKNF i NBP) i indywidualnych (dane dostępne na stronach internetowych instytuc ji 
ubezpieczeniowych oraz w Monitorze Polskim B);  

7. Analiza ekonomiczna funduszy inwestycyjnych na podstawie informacji dot. sektora funduszy inwestycyjnych w Polsce, zarówno z wykorzystaniem 
danych zagregowanych i indywidualnych; 

Analiza ekonomiczna firm inwestycyjnych na podstawie informacji dot. sektora domów maklerskich w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych 
zagregowanych i indywidualnych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 192 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 633 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny,  
do których 
odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia organizacji 
18        18 4 K_W01, K_U01, K_U02, 

K_K01, K_K02  
Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe   

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 
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Międzynarodowy 
system finansowy  

18        18 3 K_W01, K_W03, K_W05, 
K_U01, K_U02, K_K01 

Ekonomia  
i finanse  

Treści programowe   

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 
7. Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP,T 

Negocjacje 

9 9       18 2 K_W02 K_U03 K_U05 
K_K03 
 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe    

Wykład 

● Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, 
kiedy negocjujemy, rodzaje interesów) 

● Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie 
się, zobowiązania, stosunki stron) 

● Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
● Negocjacyjny diament 
● Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych  

 
Ćwiczenia 

GRA 1 
● otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
● kotwica i interesy 
● kupno ¬ sprzedaż 

GRA 2 
● ujawnianie informacji 
● przekonywanie 
● komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
● rozmowa o interesach 

GRA 3 
● sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
● budowa złotego mostu 
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● sposoby budowania porozumienia 
GRA 5 

● kreatywne negocjacje 

● postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
● budowanie przewagi 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 
/ humanistyczne 

        30 3   

Treści programowe   

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 3 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_K01 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

Zajęcia do wyboru 1 

 9       9 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości, 
Ekonomia  
i finanse lub  
Nauki prawne 
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Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj. 

Konwersatorium 
English 1 

 9       9 2 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu  
(zajęć do wyboru) 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości, 
Ekonomia  
i finanse lub  
Nauki prawne 

Treści programowe   

Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu w języku angielskim, znajdującego się na liście przedmiotów 
zaoferowanych studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj., SP, T 

 
Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Bankowość centralna 
i polityka pieniężna 

 18       18 4 S2_W01  S2_W02   
S2_W03  S2_W04  
S2_W05   S2_U01   
S2_U02   S2_U03    
S2_U05    S2_U06    
S2_K01 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   
 

Celem przedmiotu realizowanego w formie wykładu specjalnościowego jest zapoznanie studentów z tematyką bankowości centralnej i polityki 
pieniężnej. Wykład obejmuje: 

● Poznanie celów, instrumentów i makroekonomicznych skutków polityki  pieniężnej. Mechanizm podaży pieniądza w gospodarce krajowej  
i Europejskiej Unii Walutowej (emisja pieniądza gotówkowego i kreacja pieniądza bezgotówkowego. 

● Funkcjonowanie międzybankowego rynku pieniężnego i wpływ stóp banku centralnego na poziom WIBID i WIBOR, LIBID i LIBOR 
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● Funkcje popytu na pieniądz ze strony przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. 
● Inflacja – źródła, pomiar i skutki. 
● Równowaga ogólna w gospodarce zamkniętej – model IS-LM. Makroekonomiczne skutki polityki monetarnej i fiskalnej. 
● Równowaga ogólna w gospodarce otwartej – model Fleminga, Mundella, Polityka monetarna w warunkach sztywnych i zmiennych kursów 

walutowych. 
● Warunki i konsekwencje przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Walutowej. 
● Ewolucja systemów walutowych i form pieniądza w historii gospodarczej  
● Dwuszczeblowy sektor bankowy gospodarki rynkowej 
● Podaż pieniądza w gospodarce.  
● Międzybankowy rynek pieniężny w Polsce i Europejskiej Unii Monetarnej 
● Cele i instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego  
● Popyt na pieniądz  
● Inflacja – źródła, pomiar i skutki 
● Równowaga  ogólna w gospodarce zamkniętej.  
● Równowag ogólna w gospodarce otwartej. 

Analiza i ocena makroekonomicznych skutków polityki pieniężnej NBP w Polsce w okresie transformacji. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj. 

Standardy 
adekwatności 
kapitałowej instytucji 
finansowych 

 18       18 4 S2_W01  S2_W02   
S2_W03  S2_W04  
S2_W05   S2_U01   
S2_U02   S2_U03    
S2_U05    S2_U06   
S2_K01 

Nauki prawne 

Treści programowe   

1. pojęcie adekwatności kapitałowej i idea jej pomiaru w bankach, firmach inwestycyjnych funduszach inwestycyjnych i zakładach ubezpieczeń; 
2. wskaźniki adekwatności kapitałowej  
3. kapitał regulacyjny (CET1, CET, CET2, kapitał ogółem) a kapitał ekonomiczny; wymóg kapitałowy a ekspozycja na ryzyko; dopuszczone środki 

własne na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności; dopuszczone podstawowe środki własne na pokrycie minimalnego wymogu 
kapitałowego; 

4. metody pomiaru ekspozycji na ryzyko (kredytowe, rynkowe, operacyjne); ekspozycja z tytułu kosztów pośrednich; globalna ekspozycja; metody 
podstawowe i zaawansowane (IRB, VaR) 

5. proces oceny nadzorczej (SREP; BION) oraz oceny wewnętrznej ryzyka (ICAAP) 
6. dyscyplina rynkowa w standardach adekwatności kapitałowej 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj. 
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Fundusze Private 
Equity i Venture 
Capital  

 9       9 2 S2_W01   S2_W02   
S2_W03   S2_W04  
S2_W05   S2_U01   
S2_U02    S2_U03    
S2_U05    S2_U06   
S2_K01 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe 

1. Podstawowe pojęcia, klasyfikacja oraz znaczenie inwestorów instytucjonalnych  
2. Wprowadzenie do funduszy Private Equity i Venture Capital 

● Historia i geneza  
● Formy tych funduszy na Świecie i w Polsce 
● Podstawy prawne funkcjonowania funduszy  

3. Fundusze Private Equity 
● Zalety i wady 
● Struktura prawna 
● Transakcje (Case Study) 
● Analiza przykładowych transakcji 
● Rynek funduszy private equity w Polsce i na Świecie 

4. Fundusze Venture Capital 
● Zalety i wady 
● Struktura prawna 
● Transakcje (Case Study) 
● Analiza przykładowych transakcji 
● Rynek funduszy venture capital w Polsce i na Świecie 

5. Efektywność i ryzyko funduszy inwestycyjnych 
● Ryzyko funduszy inwestycyjnych 

▪ Rodzaje ryzyka 
▪ Źródła ryzyka  

● Sposób pomiaru efektywności funduszu 
▪ Miary efektywności i ryzyka 
▪ Miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne 

1. Spotkanie z przedstawicielami Funduszy VC i PE 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj. 

Matematyka 
aktuarialna  

 9       9 2 S2_W01  S2_W03  
S2_U01   S2_U03    
S2_U04    S2_U05    
S2_U06    S2_K01  
 

Ekonomia 
i finanse 
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Treści programowe   
 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie modeli ryzyka ubezpieczeniowego, których następnie używa się do kalkulacji składek i rezerw.  
Pierwsza część obejmuje podstawy matematyki finansowej oraz matematyki  ubezpieczeniach na życie:  modele trwania życia, proste modele 
ubezpieczeń, modele rent życiowych, ale również metody wyceny składek oraz rezerw dla zawartych umów, oraz rezerwy na szkody zaszłe 
 i niezlikwidowane. Druga część obejmuje  podejścia stosowane w ubezpieczeniach majątkowych. Omówione zostanie: wycena ryzyka z portfela 
ubezpieczonych, wycenę ryzyka indywidualnego. 
Kurs składa się z modułów: 
I. Matematyka finansowa w ubezpieczeniach na życie. 
1.  Teoria oprocentowania. Akumulacja kapitału. Efektywna stopa procentowa. Nominalna stopa procentowa. Ciągły strumień płatności. Intensywność 
oprocentowania. Bezterminowe i terminowe renty finansowe.  
2. Tablice trwania życia: prawdopodobieństwa życia i śmierci, natężenie zgonów, prawa umieralności, całkowity i ułamkowy czas trwania życia. 
3. Rodzaje ubezpieczeń na życie: terminowe, bezterminowe, na życie i dożycie, mieszane. Renty życiowe. Składki ubezpieczeniowe netto.  
4. Rezerwy netto.  Szkodowość wieloraka. 
5. Ubezpieczenia grupowe. 
6. Składki i rezerwy brutto. 
7. Ubezpieczenia emerytalne. 
II. Ubezpieczenia osobowe  i majątkowe 
8.Modele ryzyka ubezpieczeniowego: model ryzyka indywidualnego, model ryzyka łącznego ( rozkłady liczby szkód, wzór Panjera ), efekty reasekuracji.  
9.Teoria ruiny, szacowanie prawdopodobieństwa ruiny. 
10. Kalkulacja składki w jednorodnych i niejednorodnych  portfelach ryzyk. 
11.Kalkulacja rezerw. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj. 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 168 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 633 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny,  
do których 
odnosi się 
przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka 
ekonomiczna w UE 

18        18 3 K_W01 K_W03 K_W05  
K_W06 K_U01 K_U05 
K_K03 

Ekonomia  
i finanse  

Treści programowe   

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 
● zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
● metodami koordynacji polityki budżetowej, 
● modelami rozwoju regionalnego, 
● teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
● pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
● procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności, 
● strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
● typami działań projektowych, 
● zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 



56 

 

 
Etyka w biznesie 

9        9 3 K_W01,K_W04, K_W05, 
K_U01, K_U06, K_K03 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe   

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna 
analiza etyczna, postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm 
etyczny 

3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria 
interesariuszy Freemana, wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  

4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, 

humanizm ekologiczny Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach 

religijnych, społecznie odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach 

przetargowych, programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji 
nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, 
dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, 
szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia pracownicza, Whistleblowing. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Symulacyjna gra 
giełdowa 

 9       9 2 K_W01 K_W02 K_U01 
K_U03 K_U04 K_U05 
K_U06 K_K01  
 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie 
inwestowania oraz związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wpisywanie danych  
i otrzymywanie na bieżąco wyników podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych 
symulacjach zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz 
zostaną ocenione zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 

1. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 
a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
d. Omówienie jej zasad 
e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
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f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 

2. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 
a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

3. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

4. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

5. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 

Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka Przyjętych strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

GD, Proj, SP,T 

Zajęcia do wyboru 2 

 9       9 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu  
(zajęć do wyboru) 

Nauki  
o zarządzaniu 
 i jakości, 
Ekonomia  
i finanse lub  
Nauki prawne 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj. 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 9 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_K01 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

 

Konwersatorium 
English 2 

 9       9 2 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe - 
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki  
o zarządzaniu 
i jakości, 
Ekonomia i finanse 
lub Nauki prawne 

Treści programowe   
Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu w języku angielskim, znajdującego się na liście przedmiotów 
zaoferowanych studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Marketing usług 
finansowych 

 18       18 4 S2_W01  S2_W02   
S2_W05   S2_U01   
S2_U02    S2_U03    
S2_U04   S2_U05    
S2_U06    S2_K01   
S2_K02  
 

Nauki 
 o zarządzaniu  
i jakości 
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Treści programowe   

1. Wprowadzenie 
● Specyfika marketingowa usług finansowych 
● Znaczenie personelu w sprzedaży usług finansowych 
● Trudność sprzedaży usług finansowych (asymetria wiedzy, niematerialność produktu) 
● Sprzedaż aktywna i reaktywna (obsługa klienta) 

2. Proces skutecznej sprzedaży (cykl obsługi klienta) 
● Strukturalizowanie procesu sprzedaży 
● Identyfikowanie i selekcjonowanie potencjalnych klientów 
● Planowanie czynności sprzedażowych 
● Organizacja czasu sprzedawcy 
● Przygotowywanie się do spotkań z klientami 

3. Nawiązywanie kontaktów z klientami 

● Metody nawiązywania kontaktów 
● Kreowanie pierwszego wrażenia 
● Pierwsze wejście - istotne zachowania sprzedawcy 
● Przywitanie klienta 
● Savoir-vivre sprzedawcy 

4. Sondowanie potrzeb i preferencji klienta 
● Potrzeby ujawnione i ukryte 
● Obserwowanie klienta 
● Rodzaje pytań sondażowych 
● Sztuka stawiania pytań 
● Umiejętność aktywnego słuchania  

5. Prezentowanie oferty usługowej 
● Zasady prezentacyjne 
● Prezentacja oparta na korzyściach  
● Sposoby argumentowania 
● Język i sposób mówienia sprzedawcy 
● Demonstrowanie oferty 

6. Wyjaśnianie obiekcji nabywcy, elementy negocjacji i zamykanie rozmowy 
● Rodzaje obiekcji 
● Odkrywanie obiekcji klientów 
● Metody pokonywania obiekcji 
● Techniki negocjacyjne  
● Finalizowanie transakcji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj. 

Zarządzanie 
portfelem   

 18       18 4 S2_W01   S2_W02   
S2_W03   S2_U01   
S2_U03    S2_U04    
S2_U05    S2_U06    
S2_K01  

Ekonomia i finanse 
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Treści programowe   
 

 

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez wyposażenie go w narzędzia niezbędne do prowadzenia prac z zakresu 
zarządzania portfelem papierów wartościowych. 
W ramach zajęć studenci prace analityczne z wykorzystaniem danych dostępnych w bazach danych finansowych. 
Omawiane będą m.in. następujące zagadnienia: 

1. Właściwości zbioru możliwości inwestycyjnych w warunkach ryzyka 
2. Wyznaczanie efektywnych portfeli 
3. Techniki wyznaczania granicy efektywnej 
4. Struktura korelacji stóp zwrotu z papierów wartościowych: model jedno i wielowskaźnikowe 
5. Proste techniki wyznaczania granicy efektywnej 
6. Analiza użyteczności 
7. Inne modele wyboru portfela 
8. Standardowy model wyceny dóbr kapitałowych 
9. Niestandardowe warianty modelu wyceny dóbr kapitałowych 
10. Badania empiryczne modeli równowagi 
11. Teoria arbitrażu cenowego  
12. Rynki efektywne 
13. Proces wyceny 
14. Szacowanie zysków 
15. Teoria stopy procentowej i wycena obligacji 
16. Zarządzanie portfelami obligacji 
17. Ocenianie efektywności portfela 
18. Ocenianie analizy papierów wartościowych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj. 

Fintech 
 

 9       9 2 S2_W01   S2_W02   
S2_W03   S2_W04  
S2_W05   S2_U01   
S2_U02    S2_U03   
S2_U05    S2_U06   
S2_K01  
 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe  

Celem przedmiotu realizowanego w formie wykładu specjalnościowego jest zapoznanie studentów z tematyką FinTech, tj. usług finansowych 
świadczonych przy użyciu nowych technologii. 
Interaktywny wykład obejmuje: 

● obszary działalności i definicja FinTech, 
● segmentacja branży FinTech (usługi związane z inwestowaniem, pożyczaniem, ubezpieczeniami, płatnościami itp.), 
● rozwój rynku światowego, 
● cechy charakterystyczne FinTech, 
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● przykłady innowacyjnych rozwiązań FinTech – modele biznesowe, 
● ryzyko FinTech, 
● otoczenie prawne w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, 
● miejsce FinTech w architekturze rynków finansowych i systemu finansowego, 
● technologia blockchain (analiza use case’ów), 
● wpływ systemowy FinTech, w tym na konkurencję w sektorze finansowym. 

Po ukończeniu przedmiotu student: 
● ma wiedzę nt. usług i branży FinTech, 
● potrafi zastosować zdobytą wiedzę do wyjaśniania zjawisk gospodarczych, 
● opisuje modele działalności firm FinTech, 
● zna funkcje, ryzyko i wpływ FinTech na system finansowy i rynki finansowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 111 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 633 
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dla specjalności: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny,  
do których 
odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o

n
w

e
rs

a
to

ri
u

m
 

S
e

m
in

a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
z
e

n
ia

 

L
a

b
o

ra
to

ri
u

m
 

W
a

rs
z
ta

ty
 

P
ro

je
k

t 

In
n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zaawansowane 
zarządzanie 
finansami  
w przedsiębiorstwie 

18 18       36 5 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W06, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K02 

Ekonomia  
i finanse  

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku 
kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych  
w organizacjach gospodarczych. Materiał zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych 
badań empirycznych w kontekście tematów badań do ewentualnego podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz 
 z programu Crystal Ball. Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. 
Principles of Corporate Finance (12th ed,) McGraw-Hill 2017. 
 

1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
2. Wartość i użyteczność 
3. Decyzje inwestycyjne 
4. Ryzyko i stopa zwrotu. 
5. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
6. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
7. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
8. Koszt i struktura kapitału. 
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9. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
10. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
11. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
12. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
13. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 

Nierozwiązane problemy finansów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

 
Instytucje finansów 
publicznych 

18 18       36 5 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01 

Nauki prawne  

Treści programowe   

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
● pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
● sektor finansów publicznych  
● formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
● systematyka i źródła prawa finansowego  
● podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
● pojęcie i rodzaje środków publicznych  
● cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
● praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
● pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
● rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
● źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
● skarbowe papiery wartościowe  
● źródła i struktura zadłużenie krajowego  
● źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
● pojęcie i funkcje budżetu państwa  
● zasady budżetowe  
● funkcje budżetu  
● klasyfikacja budżetowa  
● wydatki i dochody budżetu państwa  
● procedura budżetowa  

5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
● pojęcie budżetu jst 
● opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
● wydatki i dochody jst  
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6. System finansowy ubezpieczeń  
● ubezpieczenia społeczne  
● system ubezpieczenia zdrowotnego  
● ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
● pojęcie prawa dewizowego 
● system walutowy  
● kurs walutowy  
● wymienialność złotego  
● denominacja  
● konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
● pojęcie i rodzaje banków  
● zasady licencjonowania banków  
● operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  
● Narodowy Bank Polski 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

18        18 3 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K01  
 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na 
wspieranie decyzji biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego 
systemu gospodarczego, trendów i relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów 
wskaźników służących do oceny stanu otoczenia biznesowego. 
Jest to realizowane w ramach następującego planu: 

1. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
2. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
3. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 

4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 
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Przedmioty 
ogólnouniwersytecki
e / humanistyczne 

        30 3   

Treści programowe   W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu 

Metody badań  
w zarządzaniu 
finansami 

 18       18 2 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K03 
 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych 
dla kierunku Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 
● metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych jakościowych 

na zjawiska finansowe); 
● zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
● testy odporności wyników badań (robustness checks); 
● analizy przypadków w finansach; 
● cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
● przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie kapitałami, 

procykliczność zmiennych finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
● analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 
● zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
● metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
● zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
● zjawisko zarządzania dochodami. 
● wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 
wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, SP,T 
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Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Ocena i kształtowanie 
wartości 
przedsiębiorstwa   

 18       18 4 S3_W01   S3_W02   
S3_W03   S3_W05   
S3_U01    S3_U02   
S3_U03    S3_U05    
S3_U06    S3_K01 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

1. Definicje wartości przedsiębiorstwa  
2. Istota i ewolucja koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa - (Shareholder Value Creation) i (Value Based Management). 
3. Czynniki ekonomiczne tworzące wartość przedsiębiorstwa 
4. Finansowe czynniki tworzenia i oceny wartości przedsiębiorstwa (wolne przepływy pieniężne, struktura i koszt kapitału, stopa wzrostu  

i jej szacowanie na podstawie danych historycznych i wyników analizy fundamentalnej, stopa wzrostu zrównoważonego) 
5. Pomiar efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa  

(księgowe ujęcie pomiaru wartości kreowanej przez przedsiębiorstwo, pomiar efektywności zarządzania wartością oparty na kryterium zysku 
ekonomicznego, rynkowy pomiar wartości kreowanej przez przedsiębiorstwo, gotówkowy pomiar efektywności zarządzania wartością 
przedsiębiorstwa, wartość dodana dla właścicieli w ocenie efektywności strategii zarządzania wartością) 

6. Strategie wzrostu wartości (fuzje, przejęcia, wspólne przedsięwzięcia, strategiczne alianse, wykup akcji, wykup lewarowany) 
7. Zakres i metody wyceny wartości przedsiębiorstw (uniwersalne zasady oraz funkcje wyceny, źródła informacji dla potrzeb wyceny, klasyfikacja 

metod wyceny)  
8. Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa - rodzaje metod, zalety i wady, zakres stosowania  
9. Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa  - (metoda zdyskontowanych zysków, metoda zdyskontowanych dywidend, metoda 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), metoda skorygowanej wartości obecnej (APV))  
10. Metody porównań rynkowych (zastosowanie metod mnożnikowych)  
11. Teoria opcji realnych w wycenie wartości przedsiębiorstwa 
12. Szczególne przypadki  w wycenie (wycena w transakcjach fuzji i przejęć, wycena małych firmy, wycena firm młody, wycena firm zagrożonych 

upadłością)  
13. Formułowanie strategii zarządzania wartością przedsiębiorstwa  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj. 

Finanse 
przedsiębiorstwa na 
rynku globalnym   

 18       18 4 S3_W01   S3_W02    
S3_W03   S3_W05   
S3_U01    S3_U02   
S3_U03    S3_U05    
S3_U06    S3_K01 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe   
Celem przedmiotu jest przedstawienie zaawansowanych koncepcji zarządzania finansami w przedsiębiorstwach krajowych, które prowadzą współpracę 
międzynarodową i  w przedsiębiorstwach międzynarodowych.  Prezentowane problemy analizowane będą z punktu widzenia menedżerów w 
przedsiębiorstwach, które nie są instytucjami finansowymi. Zwrócona zostanie uwaga na specyficzne czynniki ryzyka związane z wymianą 
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międzynarodową. W trakcie realizacji kursu każda sytuacja i decyzja analizowana będzie z uwzględnieniem krótko i długoterminowych konsekwencji dla 
przedsiębiorstwa w postaci przepływów pieniężnych, zmiany ryzyka funkcjonowania. W trakcie zajęć będą wykorzystywane arkusze kalkulacyjne. 

1. Wprowadzenie. Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstwa. 
2. Rynki walutowe. Typy transakcji. 
3. Pojęcie i rodzaje ryzyka kursowego. Ryzyko konwersji, transakcyjne, ekonomiczne. Pomiar i analiza. 
4. Zarządzanie ryzykiem konwersji.  
5. Zarządzanie ryzykiem transakcyjnym.  
6. Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym.  
7. Budżetowanie kapitałowe międzynarodowych projektów inwestycyjnych. Analiza efektywności i czynników ryzyka.  
8. Długookresowe międzynarodowe finansowanie. Źródła finansowania. Strategie. Wycena i analiza kosztu kapitału. 
9. Krótkookresowe międzynarodowe finansowanie. Źródła finansowania. Strategie. Wycena i analiza kosztu kapitału. 
10. Przepływy finansowe w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Optymalizacja.  

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa międzynarodowego. Problemy identyfikacji.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj. 

Ocena przedsięwzięć 
rozwojowych 
przedsiębiorstwa 

 18       18 4 S3_W01   S3_W02    
S3_W03   S3_W05    
S3_U01    S3_U02   S3_U03    
S3_U05    S3_U06    
S3_K01    S3_K02    

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe   

1. Obszary zarządzania finansami przedsiębiorstwa w długim okresie. Długoterminowe cele i kryteria oceny przedsiębiorstwa.  
2. Kapitał własny jako długoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstwa. Decyzje o upublicznieniu przedsiębiorstwa (IPO). 
3. Obligacje jako długoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstwa. Analiza ryzyka finansowania.  
4. Hybrydowe źródła długoterminowego finansowania. Leasing. 
5. Wykorzystanie krótkoterminowych instrumentów w długoterminowym finansowaniu przedsiębiorstwa. Analiza ryzyka. 
6. Wycena kosztu kapitału. Składniki kosztu kapitału. Dług. Kapitał własny zwykły. Modele CAPM, APT. Kalkulacje kosztów z wykorzystaniem analizy 

regresji. Model Hamady. Średni ważony koszt kapitału. Optymalizacja struktury kapitałowej. Warunki stosowania modeli.  
7. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Wycena przyrostowych przepływów pieniężnych. Nietypowe rozkłady inwestycyjnych 

przepływów pieniężnych.  
8. Kryteria oceny projektów: NPV, APV, IRR, wielokrotna wewnętrzna stopa zwrotu, MIRR, DPP. Analiza projektów dla różnych okresów eksploatacji.  
9. Optymalizacja skali i zakresu programu inwestycyjnego. Racjonowanie kapitału. 
10. Analiza projektów w warunkach inflacji.  
11. Ocena decyzji inwestycyjnych podejmowanych w warunkach ryzyka. Ekwiwalent pewności. Drzewa decyzyjne. Analiza scenariuszowa. Analiza 

symulacyjna (analiza Monte Carlo).  
12. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w ocenie przedsięwzięć rozwojowych. Klasyfikacje opcji rzeczywistych. Opcje i strategie rozwojowe.  
13. Ocena inwestycji zagranicznych. Analiza ryzyka współpracy.  
Ocena inwestycji non- profit. Inwestycje z przepływami wydatkowymi. Ocena inwestycji infrastrukturalnych. Społeczna stopa dyskontowa.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 192 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 633 

 
Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 
 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, 
do których 
odnosi się 
przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia organizacji 
18        18 4 K_W01, K_U01, 

K_U02, K_K01, 
K_K02  

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe   

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
1. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii  
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Międzynarodowy 
system finansowy  

18        18 3 K_W01, K_W03, 
K_W05, K_U01, 
K_U02, K_K01 

Ekonomia  
i finanse  

Treści programowe   

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 

Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Negocjacje 
9 9       18 2 K_W02 K_U03 

K_U05 K_K03 
 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe    

Wykład 

● Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, 
kiedy negocjujemy, rodzaje interesów) 

● Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, 
komunikowanie się, zobowiązania, stosunki stron) 

● Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
● Negocjacyjny diament 
● Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych 

  
Ćwiczenia 

GRA 1 
● otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
● kotwica i interesy 
● kupno ¬ sprzedaż 

GRA 2 
● ujawnianie informacji 
● przekonywanie 
● komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
● rozmowa o interesach 

GRA 3 
● sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
● budowa złotego mostu 
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● sposoby budowania porozumienia 
GRA 5 

● kreatywne negocjacje 
● postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
● budowanie przewagi 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteckie/ 
humanistyczne 

        30 3   

Treści programowe   

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 3 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03,  
K_U04, K_K01 

Ekonomia  
i finanse  

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 
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Zajęcia do wyboru 1 

 9       9 1 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe - 
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości, 
Ekonomia  
i finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe   

Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj  

   

Konwersatorium 
English 1 

 9       9 2 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe– 
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości, 
Ekonomia  
i finanse lub  
Nauki prawne 

Treści programowe   
Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu w języku angielskim, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych 
studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Finanse grup 
kapitałowych   

 18       18 4 S3_W01   S3_W02   
S3_W03   S3_W04  
S3_W05   S3_U01   
S3_U02    S3_U06    
S3_K01    

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 
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Treści programowe  

1. Rodzaje grup kapitałowych i motywy ich tworzenia 
2. Specyfika sprawozdawczości grupy kapitałowej 
3. Analiza sprawozdań skonsolidowanych 
4. Źródła finansowania grupy kapitałowej 
5. Transfery wewnętrzne przy wykorzystaniu metody poolingu 
6. Ceny transferowe – rozwiązanie finansowe i podatkowe 
7. Podatkowa grupa kapitałowa 
8. Cienka kapitalizacja – konsekwencje podatkowe 
9. Strategie rozwoju grup kapitałowych 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Zaawansowana 
rachunkowość  
zarządcza 

 18       18 4 S3_W02    S3_W03  
S3_U01     S3_U03    
S3_U05     S3_U06    
S3_K01   

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe   
 

 

1. Informacja dla zarządzania. Ewolucja rachunkowości zarządczej jako systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Idea koncepcji zasobowo-
procesowego rachunku kosztów (ZPRK). 

2. Analiza progu rentowności jako narzędzie podejmowania krótkookresowych decyzji w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Zastosowanie 
funkcji Analiza warunkowa arkusza kalkulacyjnego Excel do rozwiązania praktycznych problemów zarządczych. 

3. Zastosowanie funkcji finansowych arkusza kalkulacyjnego Excel do obliczeń wartości pieniądza i podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
4. ZPRK w procesie podejmowania decyzji i kontroli., koncepcja: zasobów, działań, obiektów kosztów, nośników kosztów zasobów, nośników 

kosztów działań. 
5. Analiza danych z systemu finansowego, danych pozafinansowych (dane symulacyjne), przygotowanie informacji do zasilenia danymi modelu 

rachunku kosztów. 
6. Przy wykorzystaniu Excela budowa modelu zgodnego z koncepcją ZPRK dla analizowanego przypadku, kalkulacja kosztów i analiza uzyskanych 

wyników kosztu wytworzenia obiektów kosztowych i jego struktury.  
7. Za pomocą modułu Rachunek Kosztów Procesów (RKP) systemu informatycznego do zarządzania procesami biznesowymi ADONIS dla 

analizowanego przypadku odwzorowanie modeli: kosztów, zasobów, centrum kosztów, mapy procesów, nośników kosztów, przeprowadzenie 
kalkulacji i analiza uzyskanych wyników. 

8.  Analiza rentowności obiektów kosztowych, zarządzanie efektywnością zasobów. 
9. Wykorzystaniu modułu RKP do wyznaczenia kosztów niewykorzystanych zasobów w ZPRK, kalkulacja kosztów zasobów niezbędnych dla 

realizacji planowanych przedsięwzięć 
10. Ocena realizacji strategii przedsiębiorstwa. Odwzorowanie zależności przyczynowo – skutkowych w celu koncentracji zasobów przedsiębiorstwa 

na jego strategię  przy wykorzystaniu systemu informatycznego ADOscore. 
Klasyfikacja i funkcjonalności różnych narzędzi IT wspierających zarządzanie strategią i wydajnością przedsiębiorstwa, ich zastosowanie w polskich 
przedsiębiorstwach. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, 

Finanse behawioralne 

 18       18 4 S3_W01  S3_W02   
S3_W03  S3_U01   
S3_U02   S3_U03    
S3_U05    S3_U06    
S3_K01    S3_K02    
 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe    

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych koncepcji finansów behawioralnych na tle finansów neoklasycznych z punktu widzenia 
menedżera przedsiębiorstwa analityka rynku finansowego. Wiedza ta pozwoli zrozumieć zachowania menedżerów oraz inwestorów, których nie 
można objaśnić wykorzystując finanse neoklasyczne. Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim książki: Shefrin H. 
Behavioral Corporate Finance. Decisions that Create Value. 

1. Podstawy neoklasycznej teorii finansów. Efektywność rynku. Teoria portfelowa. Ryzyko i oczekiwana stopa zwrotu. Racjonalne zachowania.  
2. Behawioralne podejście do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. Skłonności poznawcze i motywacyjne inwestorów.  
3. Wycena. Tradycyjne podejście do wyceny. Heurystyki wyceny. 
4. Decyzje inwestycyjne. Efekt „pychy” (overconfidence). Nadmierny optymizm. Porzucenie projektu ze stratami.  
5. Postrzeganie ryzyka i stóp zwrotu. Tradycyjne postrzeganie ryzyka i stóp zwrotu. Menedżerowie i rynkowa stopa zwrotu. Błędy estymacji 

premii za ryzyko rynkowe.  
6. Decyzje przedsiębiorstwa na nieefektywnym rynku kapitałowym. Anomalie. Ograniczenia arbitrażu. Ocena zysków. Pierwotne emisje akcji.  
7. Struktura kapitału i polityka dywidend. Market timing. Behawioralne APV. Wykupy akcji. Krótko i długoterminowi inwestorzy – potencjalne 

konflikty. Behawioralny cykl życia. Kateringowe teorie dywidend.   
8. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. Systemy wynagradzania menedżerów. „Pycha” menedżerów. Problemy 

„kreacji” wyników. 
9. Fuzje i przejęcia. Tradycyjne przesłanki fuzji. Hubris hypothesis. Racjonalni menedżerowie, nieracjonalni inwestorzy. Racjonalni inwestorzy, 

nieracjonalni menedżerowie.  
Krytyczna analiza finansów behawioralnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 168 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1007 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny,  
do których 
odnosi się 
przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka 
ekonomiczna w UE 

18        18 3 K_W01 K_W03 K_W05  
K_W06 K_U01 K_U05 
K_K03 

Ekonomia  
i finanse  

Treści programowe   

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 
● zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
● metodami koordynacji polityki budżetowej, 
● modelami rozwoju regionalnego, 
● teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
● pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
● procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz 

Funduszu Spójności, 
● strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
● typami działań projektowych, 
● zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 
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Etyka w biznesie 

9        9 3 K_W01,K_W04, K_W05, 
K_U01, K_U06, K_K03 

Nauki  
o zarządzaniu 
i jakości 

Treści programowe   

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna 
analiza etyczna, postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm 
etyczny 

3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria 
interesariuszy Freemana, wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  

4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, 

humanizm ekologiczny Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach 

religijnych, społecznie odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach 

przetargowych, programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji 
nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, 
dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany 
sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia pracownicza, Whistleblowing. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Symulacyjna gra 
giełdowa 

 9       9 2 K_W01 K_W02 K_U01 
K_U03 K_U04 K_U05 
K_U06 K_K01  

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie 
inwestowania oraz związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wp isywanie danych i 
otrzymywanie na bieżąco wyników podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych symulacjach 
zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz zostaną ocenione 
zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 

6. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 
a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
d. Omówienie jej zasad 
e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 
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7. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 
a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

8. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

9. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

10. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 
b. Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka Przyjętych strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

GD, Proj, SP,T 

Zajęcia do wyboru 2 

 9       9 1 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości, 
Ekonomia  
i finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 9 K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_K01 

Ekonomia  
i finanse 
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Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

Konwersatorium 
English 2 

 9       9 2 Obejmują wybrane efekty 
kierunkowe - uzależnione 
od treści wybranego 
przedmiotu (zajęć do 
wyboru) 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości,  
Ekonomia  
i finanse lub  
Nauki prawne 

Treści programowe   
Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu w języku angielskim, znajdującego się na liście przedmiotów 
zaoferowanych studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Podatki 
 

 18       18 4 S3_W01  S3_W02   
S3_W03  S3_W04  
S3_U01   S3_U02   
S3_U03    S3_U05    
S3_U06    S3_K01    
S3_K02  

Nauki prawne 

Treści programowe 

1. Istota podatku. Pojęcie podatku, Elementy konstrukcji podatku, Funkcje podatków, Systematyka podatków i cechy poszczególnych typów 
podatków, System podatkowy, Zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego. Pojęcie prawa podatkowego, Norma prawa podatkowego, Źródła prawa podatkowego,  Wykładnia 
prawa podatkowego 

3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 
● Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawa prawna, Podmiot podatku,  Przedmiot podatku, Podstawa opodatkowania, Stawki 

podatkowe, Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru podatku 
● Podatek dochodowy od osób prawnych. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku, Koszty uzyskania przychodów,  Podstawa 

opodatkowania i stawki podatku,  Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru 
● Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta 

podatkowa 
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4. Podatki pośrednie w Polsce 
● Podatek od towarów i usług. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku,  Obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, 

Podstawa opodatkowania, Stawki podatkowe, Podatek należny i naliczony, Szczególne procedury w podatku VAT, Prowadzenie ewidencji, 
Technika poboru 

● Podatek akcyzowy. Podstawa prawna, Przedmiot podatku, Podmiot podatku,  Podstawa opodatkowania, Stawki podatku,  Obrót wyrobami 
akcyzowymi zharmonizowanymi, Obrót wyrobami akcyzowymi niezharmonizowanymi, Znaki akcyzy, Technika poboru podatku 

5. Inne podatki i opłaty w Polsce. Podatek od gier, Podatek rolny, Podatek leśny, Podatek od spadków i darowizn,  Podatek od nieruchomości, 
Podatek od środków transportowych, Podatek od posiadania psów, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Opłata skarbowa, Opłaty lokalne 

6. Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe. 
● Organy podatkowe i ich właściwość. Pojęcie i rodzaje organów podatkowych, Właściwość organów podatkowych 
● Zobowiązania podatkowe. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, Powstanie zobowiązania podatkowego, 

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe 
● Postępowanie podatkowe. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania podatkowego, Prowadzenie postępowania podatkowego 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, E (prezentacja), AZ (praca z aktami prawnymi, danymi statystycznymi) 

Strategie cen 

 18       18 4 S3_W01  S3_W02   
S3_W05   S3_U01   
S3_U02   S3_U03    
S3_U05    S3_U06    
S3_K01    S3_K02  

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe 
 
 

1. Podejścia do decyzji cenowych w przedsiębiorstwie  
2. Podejście kosztowe  
3. Podejście klientowskie 
4. Podejście konkurencyjne 
5. Podejście rynkowe   
6. Podejście marketingowe 
7. Studium przypadku KGHM Polska Miedź  
8. Automatyzacja decyzji cenowych – boty cenowe  
9. Pierwsze przybliżenie cenowe – pozycjonowanie cenowe. 
10. Grupy cenowe  
11. Strategie cenowe  
12. Studium przypadku – przedstawiające strategie cen (Southwest Airlines, Piwo EB, Harvard Business School) 
13. Drugie przybliżenie cenowe – wyznaczenie dopuszczalnego przedziału cenowego 
14. Dolna granica przedziału cenowego 
15. Górna granica przedziału cenowego  
16. Trzecie przybliżenie – wielowymiarowa analiza wariantów cenowych 
17. Analiza popytu 
18. Analiza konkurencji 
19. Analiza opłacalności  
20. Studium przypadku - Rejs 
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21. Czwarte przybliżenie – wyznaczenie ceny podstawowe 
22. Kalkulacja finalnej ceny  
23. Studium przypadku – Czy obniżyć cenę  
24. Piąte przybliżenie – określenie odchyleń od ceny podstawowej 
25. Formy różnicowania cen  
26. Studium przypadku – Legia Warszawa 
27. Studium przypadku – Atlantic Computer – ceny systemów produktów (pakietowe) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj, AZ 

Controlling 
finansowy 

 9       9 2 S3_W01  S3_W02   
S3_W03  S3_W05   
S3_U01   S3_U06    
S3_K01    S3_K02    

Ekonomia  
i finanse  

Treści programowe 
 

1. Istota controllingu 
● definicja oraz geneza powstania   
● zasadnicze cele stosowania controllingu  
● główne zadania i funkcje controllingu w przedsiębiorstwie 

2. Klasyfikacja systemów controllingu przy wykorzystaniu  różnorodny chnkryteriów podziału 
● rodzaje oraz odmiany controllingu 
● controlling  a  rachunkowość finansowa  i  zarządcza 

3. Odpowiedzialność  i  zadania controllera w przedsiębiorstwie działającym  na  wolnym  rynku 
● metodyka pracy 
● dostępne  instrumentarium 
● zakres odpowiedzialności personalnej 

4. Warunki zastosowania controllingu w przedsiębiorstwie 
● modyfikacja struktury zarządzania oraz wymogi systemu informacji w firmie ekonomiczno – finansowej 
● tworzenie ośrodków odpowiedzialności 
● wymagania raportów controllingu – zasady tworzenia informacji kontrolno – decyzyjnej 

5. Etapy wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie 
● przygotowanie zmian 
● poszczególne etapy wdrażania 

6. Controlling w rutynowej działalności firmy 
● obszary zastosowania 
● zalety i wady istniejące ograniczenia w zastosowaniu 

7. Główne narzędzia controllingu (omówienie na przykładach) 
● dezagregacja celów w ośrodkach odpowiedzialności 
● budżetowanie  
● techniki analizy kosztów  
● kontrolno – wynikowe rachunki zysków 
● próg rentowności 
● rola balanced scorecard 
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8. Budżetowanie w ośrodkach odpowiedzialności (studium przypadku) 
● budżety rzeczowe   
● budżety  finansowe 
● przykłady budżetowania w centrum kosztów 
● określanie granic tolerancji w danych budżetowych 

9. Ocena ośrodków odpowiedzialności (omówienie na przykładach) 
● mierniki oceny a systemy motywacji 
● przykłady mierników oceny centrum przychodów 
● przykłady mierników oceny centrum kosztów 

Kierunki rozwoju controllingu oraz potencjalne obszary nowych zastosowań 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, AZ 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 111 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 633 
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dla specjalności: Doradztwo podatkowe i finanse publiczne 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny,  
do których 
odnosi się 
przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

 

Zaawansowane 
zarządzanie 
finansami w 
przedsiębiorstwie 

18 18       36 5 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W06, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K02 

Ekonomia i finanse  

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku 
kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w 
organizacjach gospodarczych. Materiał zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych badań 
empirycznych w kontekście tematów badań do ewentualnego podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz z 
programu Crystal Ball. Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. 
Principles of Corporate Finance (12th ed,) McGraw-Hill 2017. 
 

1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
2. Wartość i użyteczność 
3. Decyzje inwestycyjne 
4. Ryzyko i stopa zwrotu. 
5. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
6. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
7. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
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8. Koszt i struktura kapitału. 
9. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
10. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
11. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
12. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
13. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 
14. Nierozwiązane problemy finansów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

 
Instytucje finansów 
publicznych 

18 18       36 5 K_W01, K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_K01 
 

Nauki prawne  

Treści programowe   

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
● pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
● sektor finansów publicznych  
● formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
● systematyka i źródła prawa finansowego  
● podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
● pojęcie i rodzaje środków publicznych  
● cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
● praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
● pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
● rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
● źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
● skarbowe papiery wartościowe  
● źródła i struktura zadłużenie krajowego  
● źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
● pojęcie i funkcje budżetu państwa  
● zasady budżetowe  
● funkcje budżetu  
● klasyfikacja budżetowa  
● wydatki i dochody budżetu państwa  
● procedura budżetowa  

5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
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● pojęcie budżetu jst 
● opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
● wydatki i dochody jst  

6. System finansowy ubezpieczeń  
● ubezpieczenia społeczne  
● system ubezpieczenia zdrowotnego  
● ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
● pojęcie prawa dewizowego 
● system walutowy  
● kurs walutowy  
● wymienialność złotego  
● denominacja  
● konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
● pojęcie i rodzaje banków  
● zasady licencjonowania banków  
● operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  
● Narodowy Bank Polski 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

18        18 3 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K01,  
 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na 
wspieranie decyzji biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego 
systemu gospodarczego, trendów i relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów 
wskaźników służących do oceny stanu otoczenia biznesowego. 
Jest to realizowane w ramach następującego planu: 

1. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
2. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
3. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 

4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Przedmioty 
ogólnouniwersytecki
e / humanistyczne 

        30 3   

Treści programowe   

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Metody badań w 
zarządzaniu 
finansami 

 18       18 2 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K03,   

Ekonomia i finanse  

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych 
dla kierunku Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 
● metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych jakościowych 

na zjawiska finansowe); 
● zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
● testy odporności wyników badań (robustness checks); 
● analizy przypadków w finansach; 
● cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
● przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie kapitałami, 

procykliczność zmiennych finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
● analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 
● zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
● metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
● zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
● zjawisko zarządzania dochodami. 
● wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 
● wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, SP,T 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Umowy  
w instytucjach 
publicznych  

 18       18 4 S4_W01   S4_W02   
S4_W03   S4_W04  
S4_W05   S4_U01   
S4_K01    S4_K02  

Nauki prawne 

Treści programowe   

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Prawa zamówień publicznych: 
a) zamawiający 
b) wykonawca 

2. Zasady zamówień publicznych. 

3. Przygotowanie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. 
a) osoby odpowiedzialne za przygotowanie postępowania 
b) wyłączenie pracownika 
c) wykluczenie wykonawcy 
d) podstawowe dokumenty w postępowaniu 

- ogłoszenie o zamówieniu 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

4. Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych. 
a) tryby podstawowe: 

- przetarg nieograniczony 
- przetarg ograniczony 

b) tryby dodatkowe 
- negocjacje z ogłoszeniem 
- dialog konkurencyjny 
- negocjacje bez ogłoszenia 
- partnerstwo innowacyjne 
- zamówienia z wolnej ręki 
- zapytanie o cenę 
- licytacja elektroniczna 

5. Konkurs. 

6. Umowa ramowa. 

7. Unieważnienie postępowania 

8. Kryteria wyboru oferty. 

9. Zawieranie umów w procedurze zamówień publicznych. 

10. Środki ochrony prawnej. 

11. Partnerstwo publiczno-prywatne: 
a) Formy partnerstwa-publiczno-prywatnego, 
b) Sposoby zawierania umów w partnerstwie publiczno-prywatnym, 
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12. Prawa i obowiązki partnera publicznego i partnera prywatnego. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

 

  
Dyscyplina finansów 
publicznych 

 18       18 4 S4_W01   S4_W02   
S4_W03   S4_W04  
S4_W05   S4_U01   
S4_U02    S4_U03    
S4_U05    S4_U06    
S4_K01    S4_K02    

Nauki prawne 

Treści programowe   

1.Wstęp do finansów publicznych – prawa i obowiązki organu stanowiącego i wykonawczego 
2.Podstawy gospodarowania środkami publicznymi – prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych 
3.Pojęcie dyscypliny finansów publicznych 
4. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
5.Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

- pojęcia ogólne 
- definicje 
- zakres przedmiotowy 
- zakres podmiotowy 
- okoliczności wskazujące na naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

6.Procedury i zasady postepowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
- zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 
- czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające 

7.Prawidłowość sporządzania orzeczeń i uzasadnień 
8.Materialne podstawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
9.Kary i skutki przypisania odpowiedzialności 
10.Analiza problemów w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych 
11.Dyscyplinarne ujęcie partnerstwa publiczno-prywatnego 

12.Zasady i odpowiedzialność w zakresie udzielania zamówień finansowanych ze środków UE 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj. 

 Podatki 
 

 18       18 4 S4_W01   S4_W02   
S4_W03   S4_W04   
S4_U01    S4_U02   

Nauki prawne 
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S4_U03    S4_U05    
S4_U06    S4_K01    
S4_K02  

Treści programowe   

1. Istota podatku. Pojęcie podatku, Elementy konstrukcji podatku, Funkcje podatków, Systematyka podatków i cechy poszczególnych typów 
podatków, System podatkowy, Zasady podatkowe 

2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego. Pojęcie prawa podatkowego, Norma prawa podatkowego, Źródła prawa podatkowego,  Wykładnia 
prawa podatkowego 

3. Opodatkowanie dochodu w Polsce 
● Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawa prawna, Podmiot podatku,  Przedmiot podatku, Podstawa opodatkowania, Stawki 

podatkowe, Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru podatku 
● Podatek dochodowy od osób prawnych. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku, Koszty uzyskania przychodów,  Podstawa 

opodatkowania i stawki podatku,  Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, Technika poboru 
● Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta 

podatkowa 
4. Podatki pośrednie w Polsce 

● Podatek od towarów i usług. Podstawa prawna, Podmiot podatku, Przedmiot podatku,  Obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia, 
Podstawa opodatkowania, Stawki podatkowe, Podatek należny i naliczony, Szczególne procedury w podatku VAT, Prowadzenie ewidencji, 
Technika poboru 

● Podatek akcyzowy. Podstawa prawna, Przedmiot podatku, Podmiot podatku,  Podstawa opodatkowania, Stawki podatku,  Obrót wyrobami 
akcyzowymi zharmonizowanymi, Obrót wyrobami akcyzowymi niezharmonizowanymi, Znaki akcyzy, Technika poboru podatku 

5. Inne podatki i opłaty w Polsce. Podatek od gier, Podatek rolny, Podatek leśny, Podatek od spadków i darowizn,  Podatek od nieruchomości, 
Podatek od środków transportowych, Podatek od posiadania psów, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Opłata skarbowa, Opłaty lokalne 

6. Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe. 
● Organy podatkowe i ich właściwość. Pojęcie i rodzaje organów podatkowych, Właściwość organów podatkowych 
● Zobowiązania podatkowe. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, Powstanie zobowiązania podatkowego, 

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe 
Postępowanie podatkowe. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania podatkowego, Prowadzenie postępowania podatkowego 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 270 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  947 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny,  
do których 
odnosi się 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia organizacji 
18        18 4 K_W01, K_U01, K_U02, 

K_K01, K_K02  
Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe   

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 

13. Wybrane zagadnienia teorii strategii : strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 
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Międzynarodowy 
system finansowy  

18        18 3 K_W01, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_K01 

Ekonomia  
i finanse  

Treści programowe   

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 
7. Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

 
Negocjacje 

9 9       18 2 K_W02 K_U03 K_U05 
K_K03 
 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe    

Wykład 

● Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, 
kiedy negocjujemy, rodzaje interesów) 

● Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie 
się, zobowiązania, stosunki stron) 

● Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
● Negocjacyjny diament 
● Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych 

  
Ćwiczenia 

GRA 1 
● otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
● kotwica i interesy 
● kupno ¬ sprzedaż 

GRA 2 
● ujawnianie informacji 
● przekonywanie 
● komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
● rozmowa o interesach 

GRA 3 
● sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
● budowa złotego mostu 
● sposoby budowania porozumienia 
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GRA 5 
● kreatywne negocjacje 
● postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
● budowanie przewagi 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie / humanistyczne 

        30 3   

Treści programowe   W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 3 K_W01 i inne efekty 
kierunkowe - 
uzależnione od treści 
wybranego seminarium. 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

 
Zajęcia do wyboru 1 

 9       9 1 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe -  
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości, 
Ekonomia  
i finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe   Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj 

Konwersatorium 
English 1 

 9       9 2 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe -  
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości, 
Ekonomia 
i finanse lub  
Nauki prawne 

Treści programowe   
Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu w języku angielskim, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych 
studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Optymalizacja 
opodatkowania 

 18       18 4 S4_W01  S4_W02   
S4_W03  S4_W04  
S4_W05   S4_U01   
S4_U02   S4_U03    
S4_U05    S4_U06    
S4_K01     
 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

1. System podatkowy 
2. Pojęcie i granice optymalizacji podatkowej – unikanie opodatkowania a uchylanie się od opodatkowania 
3. Ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) 
4. Krajowa optymalizacja podatkowa 

a. Optymalizacja podatków dochodowych – odroczenie zapłaty podatku, podwyższona amortyzacja środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, samochód w firmie, zwolnienia podatkowe 
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b. Optymalizacja podatków pośrednich 
5. Międzynrodowa optymalizacja podatkowa 
6. Międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

a. Dyrektywy Unii Europejskiej (Dyrektywa o Dywidendach, Dyrektywa o Odsetkach i Należnościach Licencyjnych, Dyrektywa 
Połączeniowa) 

b. Klauzule ograniczenia korzyści traktatowych w międzynarodowych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (Limitation on 
Benefits) 

7. Konwencja MLI i jej skutki dla optymalizacji podatkowej 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T, Proj. 

Rachunkowość 
podatkowa 

 18       18 4 S4_W01   S4_W02   
S4_W03   S4_W04  
S4_W05   S4_U01   
S4_U02    S4_U03    
S4_U06    S4_K01    
S4_K02  

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

1. Zakres podmiotowy rachunkowości finansowej, a podatek dochodowy. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, a obowiązek 
prowadzenia ksiąg rachunkowych według regulacji polskiego prawa bilansowego. 

2. Działalność gospodarcza osoby fizycznej, a podatek dochodowy: jednoosobowa działalność gospodarcza, wspólnik spółki cywilnej, osobowej, 
kapitałowej. Zasady ogólne opodatkowania osób fizycznych i zryczałtowany podatek dochodowy. Związek pomiędzy formą organizacy jno-
prawną prowadzonej działalności, a podatkiem dochodowym i formą ewidencji. Obciążenia tzw. ZUS w działalności gospodarczej osoby 
fizycznej -. Zakres składek na ubezpieczenie społeczne, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

3. Forma ewidencji, a informacje możliwe do uzyskania z poszczególnych form. Wybór optymalnej formy ewidencji. 
4. Zasady rachunkowości finansowej a wymogi prawa podatkowego. 
5. Polityka rachunkowości, a możliwości wyboru różnych rozwiązań dla celów podatku dochodowego. 
6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, a sporządzanie deklaracji, zeznań i informacji podatkowych. 
7. Inwentaryzacja i jej znaczenie w rachunkowości i podatkach. 
8. Wycena aktywów i pasywów dla celów księgowych, a podatek dochodowy; zasada ostrożności vs prawo podatkowe. 
9. Przychody w ujęciu księgowym i podatkowym. 
10. Koszty w ujęciu księgowym i podatkowym. Zasady rozliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich z punktu widzenia rachunkowości i 

podatków, 
11. Różnice kursowe, metody ich rozliczania i ich wpływ na sprawozdania finansowe oraz podstawę opodatkowania 
12. Metody ujmowania i wyceny bilansowej aktywów i pasywów a rozpoznawanie przychodów i kosztów związanych z tymi aktywami i pasywami w 

podatku dochodowym w tym w szczególności środki trwałe i ich amortyzacja, zapasy i odpisy aktualizacyjne, należności i odpisy aktualizacyjne, 
ujmowanie rezerw i rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.  

13. Przegląd metod i stawek amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z punktu widzenia prawa bilansowego i 
podatkowego. 

14. Wykonywanie działalności opodatkowanej i zwolnione z punktu widzenia podatku od towarów i usług a rozliczenia w rachunkowości i podatku 
dochodowym. 
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15. Zysk, a dochód oraz strata, a strata podatkowa Podatek odroczony, jako kategoria prawa bilansowego. Ustalenie rezerw i aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym 

16. Sprawozdania finansowe i ich związek z rozliczeniami podatkowymi. 
17. Archiwizacja zbiorów księgowych zgodnie z przepisami prawa bilansowego i prawa podatkowego.  
18. Odpowiedzialność za ewidencje podatkowe oraz za księgi rachunkowe. 
19. Prowadzenie ewidencji we własnym zakresie oraz usługowe prowadzenie ewidencji podatkowej i ksiąg rachunkowych. Możliwości prawne, 

koszty różnych wariantów, wady i zalety poszczególnych rozwiązań. 
20. Wpływ systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na rozliczenia rachunkowo- podatkowe, w tym zakres składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotnych przy umowach o prace i umowach cywilnoprawnych oraz Składki dla osób zatrudnionych na umowę o 
pracę opłacane przez pracowników i pracodawców 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Finanse instytucji 
niedochodowych  

 18       18 4 S4_W01   S4_W02   
S4_W03   S4_W04  
S4_W05   S4_U01   
S4_U06    S4_K01    
S4_K02    

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

1. Sektorowy układ gospodarki 
a. sektor rynkowy i jego specyfika 
b. sektor publiczny i jego cechy 
c. III sektor i jego charakterystyka 
d. III sektor a sektor publiczny i rynkowy 

2. Klasyczne instytucje niedochodowe 
3. Modele finansowania usług społecznych 
4. Źródła finansowania instytucji niedochodowych 

a. środki ludności,  
b. środki przedsiębiorstw,  
c. środki publiczne (budżetowe) 

5. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych i ich finansowanie 
6. Fundacje – organizacja i finansowanie 
7. Stowarzyszenia – organizacja i finansowanie 
8. Przedsiębiorstwa społeczne – spółdzielnie socjalne, Centra Inicjatyw Społecznych – organizacja i finansowanie 
9. Działalność pożytku publicznego – finansowanie 
10. Sponsorowanie instytucji niedochodowych 

a. sposoby sponsorowania i typy sponsorów 
b. umowy sponsorskie 
c. sponsoring a prawo podatkowe 

11. Partnerstwo publiczno-prywatne 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 192 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 633 

 

 
Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

R
a
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m
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z
in

 

z
a

ję
ć
 

R
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k
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 E
C

T
S

 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny,  
do których 
odnosi się 
przedmiot 

W
y

k
ła

d
 

K
o
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e
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a
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ri
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m
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P
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k
t 
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n

e
 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka 
ekonomiczna w UE 

18        18 3 K_W01 K_W03 K_W05  
K_W06 K_U01 K_U05 
K_K03 

Ekonomia  
i finanse  

Treści programowe   

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 
● zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
● metodami koordynacji polityki budżetowej, 
● modelami rozwoju regionalnego, 
● teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
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● pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
● procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności, 
● strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
● typami działań projektowych, 
● zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

 
Etyka w biznesie 

9        9 3 K_W01,K_W04, 
K_W05, K_U01, 
K_U06, K_K03 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe   

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza 
etyczna, postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 

2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm 
etyczny 

3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria 
interesariuszy Freemana, wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  

4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, 

humanizm ekologiczny Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach 

religijnych, społecznie odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach 

przetargowych, programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji 
nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, 
dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit 
i jego odmiany, sabotaż i anomia pracownicza, Whistleblowing. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
EP 

Symulacyjna gra 
giełdowa 

 9       9 2 K_W01 K_W02 K_U01  
K_U03 K_U04  K_U05 
K_U06  K_K01  

Ekonomia  
i finanse 
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Treści programowe   

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie 
inwestowania oraz związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wp isywanie danych 
 i otrzymywanie na bieżąco wyników podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych symulacjach 
zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz zostaną ocenione 
zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 

1. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 
a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
d. Omówienie jej zasad 
e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 

2. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 
a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

3. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

4. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

5. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 
b. Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka Przyjętych strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

GD, Proj, SP,T 

 
Zajęcia do wyboru 2 

 9       9 1 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe– 
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości, Ekonomia  
i finanse lub  Nauki 

prawne  
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Treści programowe   Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 9 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_U01,  
K_U02, K_U03,  
K_U04, K_K01 

Ekonomia i finanse 

Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

Konwersatorium 
English 2 

 9       9 2 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe - 
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości, 
Ekonomia i finanse 
lub Nauki prawne 

Treści programowe   
Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu w języku angielskim, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych 
studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Międzynarodowe 
prawo podatkowe 

 18       18 4 S4_W01  S4_W02   
S4_W03  S4_W04  

Nauki prawne 



98 

 

S4_U01   S4_U02    
S4_U06   S4_K01    
S4_K02    

Treści programowe   

1. Wprowadzenie. Międzynarodowe prawo podatkowe i międzynarodowe podwójne opodatkowanie. 
1.1. Zakres międzynarodowego prawa podatkowego i główne pojęcia. 
1.2. Podstawowe zagadnienia prawne (przesłanki wystąpienia międzynarodowego podwójnego opodatkowania, ograniczony i 

nieograniczony obowiązek podatkowy, rezydencja podatkowa, państwo siedziby i państwo źródła). 
2. Międzynarodowe podwójne opodatkowanie. Prawna regulacja. Typy, środki i metody unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania 

dochodu i majątku. 
2.1. Podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym a podwójne opodatkowanie w sensie prawnym. 
2.2. Środki unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania: jednostronne (unilateralne), dwustronne (bilateralne) i wielostronne 

(multilateralne). 
2.3. Metody: wyłączenia (zwolnienia) i zaliczenia (kredyt podatkowy). 

2.3.1. Wyłączenie (zwolnienie pełne) a wyłączenie (zwolnienie) z progresją. 
2.3.2. Zaliczenie (kredyt podatkowy) pełne a zaliczenie (kredyt podatkowy) zwykłe. 
2.3.3. Szczególne rodzaje ograniczenia zaliczenia (kredytu podatkowego): według kategorii dochodu (tzw. Per-Income Limitation) i 

według kraju uzyskania dochodu (tzw. Per-Country Limitation). 
3. Modelowe Umowy (Konwencje) w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania (Modelowe Umowy OECD, ONZ i USA). 

3.1. Modelowa Umowa OECD (OECD Model Double Taxation Convention). Koncepcja i ewolucja (wersje 1963, 1977, 1992). Rola 
oficjalnego Komentarza do Modelowej Umowy OECD. Szczegółowa struktura typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego 
podwójnego opodatkowania. 

3.2. Modelowe Umowy ONZ i USA. Krótki przegląd. Koncepcja ograniczenia korzyści (“Limitation-on-Benefits”) w Modelowej Umowie USA. 
3.3. Szczegółowe pojęcia: państwo siedziby i państwo źródła, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, rezydencja podatkowa, 

przedmiotowy i podmiotowy zakres obowiązywania typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego 
opodatkowania, określenie rezydencji podatkowej dla potrzeb typowej umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego 
opodatkowania (tzw. Tie-breaker rules). 

3.3. Zakład (Permanent Establishment) a opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej. Koncepcja przedsiębiorstwa (Enterprise), 
zakres pojęcia i prawno-podatkowe konsekwencje istnienia zakładu). 

3.4. Ogólne zasady opodatkowania międzynarodowego tzw. dochodu biernego (Passive Income). Opodatkowanie transgranicznych wypłat 
dywidend, odsetek i należności licencyjnych w polskim prawie podatkowym i w typowych umowach w sprawie unikania 
międzynarodowego podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie transgranicznych płatności leasingowych. 

3.5. Zasady opodatkowania zysków kapitałowych (Capital Gains). Szczególne zasady opodatkowania tzw. spółek nieruchomościowych. 
3.6. Zasady opodatkowania pracy najemnej, wolnych zawodów i wynagrodzeń członjków zarządów (Dependent Services, Independent 

Services and Directors’ Fees). 
3.7. Zasady opodatkowania tzw. przedsiębiorstw powiązanych (Associated Enterprises) oraz zagadnienie tzw. międzynarodowych cen 

transferowych (Transfer Pricing). 
3.8. Opodatkowanie tzw. pozostałego dochodu (Other Income). 
3.9. Wejście w życie a rozpoczęcie stosowania umowy w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 

4. Raje podatkowe (Tax Havens) 
4.1. Charakterystyka raju podatkowego i jego pozycja w międzynarodowym prawie podatkowym. Wybrane przykłady. 
4.2. Zalety i wady wykorzystywania rajów podatkowych. “Czarna lista” OECD i “Czarna lista” polskiego Ministerstwa Finansów. 

Konsekwencje prawo-podatkowe. 
5. Pozostałe zagadnienia międzynarodowego prawa podatkowego. 
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5.1. Dyrektywy Unii Europejskiej a stosowanie bilateralnych umów w sprawie unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania. 
5.2. Szczegółowa analiza praktycznych międzynarodowych “case studies”. 

              5.3. Kontrolowana spółka zagraniczna (Controlled Foreign Corporation). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

  

Ubezpieczenia 
społeczne  

 18       18 4 S4_W01   S4_W02   
S4_W03   S4_W04  
S4_W05   S4_U01   
S4_U02    S4_U03    
S4_U05    S4_U06   
S4_K01    S4_K02   
S4_K03 

Nauki prawne 

Treści programowe   
 

 

1. Geneza i rozwój zabezpieczenia społecznego 
2. Ubezpieczenie społeczne w systemie zabezpieczenia społecznego 
3. System ubezpieczeń społecznych – analiza prawna (pojęcie ryzyka ubezpieczeniowego, zakres ochrony prawnej) 
4. Finansowanie ubezpieczenia społecznego – składka na ubezpieczenie społeczne (zasady ustalenia, podstawa wymiaru, wysokość) 
5. Organizacja systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce 
6. Obowiązek ubezpieczenia społecznego w polskim prawie (ustawowe tytuły obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, zasady dobrowo lnego 

przystąpienia do ubezpieczenia) 
7. Ubezpieczenie emerytalne (zasady systemu emerytalnego, pojęcie filarowości, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, rodzaje emerytur w 

polskim systemie ubezpieczenia społecznego, warunki nabycia prawa do świadczeń, zasady ich wymiaru, kumulacje z innymi świadczeniami 
oraz dochodami, zapewnienie realnej wartości świadczeń, 

8. Ubezpieczenie rentowe (zasady systemu rentowego, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, świadczenia z ubezpieczenia rentowego, 
warunki nabycia prawa do świadczeń, zasady wymiaru, zasady łączenia z innymi świadczeniami i dochodami) 

9. Ubezpieczenia chorobowe (zasady, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, rodzaje świadczeń, warunki nabycia prawa do świadczeń, 
zasady wymiaru) 

10. Ubezpieczenie zdrowotne (zasady, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, prawo do świadczeń, zasady udzielania świadczeń) 
11. Ubezpieczenie wypadkowe (zasady, założenie konstrukcyjne ubezpieczenia wypadkowego, pojęcie prawne wypadek przy pracy, świadczenia z 

ubezpieczenia wypadkowego, warunki nabycia prawa do świadczeń, zasady ich wymiaru i udzielania) 
12. System świadczeń z tytułu bezrobocia (zasady, zakres osobowy, zakres przedmiotowy, rodzaje świadczeń) 
13. System pomocy społecznej (zasady, zakres przedmiotowy, rodzaje świadczeń, warunki nabycia prawa do świadczeń) 
14. System świadczeń rodzinnych (zasady, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, rodzaje świadczeń, warunki nabycia prawa do świadczeń 
15. Zabezpieczenie społeczne w działalności Międzynarodowej Organizacji Pracy, Rady Europy i w regulacjach Unii Europejskiej 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 
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Budżetowanie w 
sektorze publicznym 

 9       9 2 S4_W01  S4_W02   
S4_W03  S4_W04  
S4_U01   S4_U02   
S4_U06   S4_K01  

Ekonomia i finanse 

Treści programowe   

 

1. Cechy i funkcje budżetu w sektorze finansów publicznych. 
2. Wykorzystanie budżetowania w procesie zarządzania finansami jednostek finansów publicznych. 
3. Metody budżetowania w sektorze publicznym.  
4. Ewolucja procesów planistycznych w jednostkach finansów publicznych. 
5. Zasady opracowania budżetu - przegląd regulacji prawnych.  
6. Pragmatyka opracowania budżetu zadaniowego 

6.1 Definicja „układu zadaniowego”, zakres planowania zadaniowego, systematyka dokumentów planistycznych. 
6.2 Standard formułowania celów: macierz ewaluacji celów – koncepcja teoretyczna i merytoryczna. 
6.3 Zasady definiowania mierników: pożądane rodzaje mierników na poziomie zadań i podzadań, powiązanie mierników z celami, przykłady 

mierników poprawnych i niepoprawnych. 
6.4 Monitorowanie i ewaluacja zadań budżetu; metody i techniki oceny efektywności i skuteczności, metody i techniki monitoringu – system 

sprawozdawczości BZ, metody i techniki ewaluacji. 
6.5 Budżet zadaniowy w uzasadnieniu do ustawy budżetowej: zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy, 

skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata, programy wieloletnie w ujęciu zadaniowym, realizacja budżetu 
zadaniowego. 

6.6 Ewidencja wykonania budżetu zadaniowego: podstawy prawne, możliwe rozwiązania, rozliczenie wydatków pośrednich, rachunek kosztów, 
klasyfikacja tradycyjna a zadaniowa. 

7. Uchwalanie i wykonywanie budżetu w jednostkach sektora finansów publicznych a dyscyplina finansów publicznych. 
8. System kontroli budżetowej: pojęcie, znaczenie i rodzaje kontroli; elementy kontroli wg modelu COSO; standardy kontroli zarządczej w 

jednostkach sektora finansów publicznych;  organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. 
9. Zarządzanie ryzykiem w kontroli budżetowej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 168 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 633 
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dla specjalności: Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne 
 
Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny,  
do których 
odnosi się 
przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Zaawansowane 
zarządzanie 
finansami w 
przedsiębiorstwie 

18 18       36 5 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W06, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K02 
 

Ekonomia  
i finanse  

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku 
kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i  narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych  
w organizacjach gospodarczych. Materiał zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych 
badań empirycznych w kontekście tematów badań do ewentualnego podjęcia w badawczych pracach dyplomowych. 
W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz  
z programu Crystal Ball. Program opracowany został przy wykorzystaniu przede wszystkim zaawansowanej książki: Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. 
Principles of Corporate Finance (12th ed,) McGraw-Hill 2017. 
 

1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 
1. Wartość i użyteczność 
2. Decyzje inwestycyjne 
3. Ryzyko i stopa zwrotu. 
4. Formy efektywności rynku kapitałowego. 
5. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania  
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6. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. 
7. Koszt i struktura kapitału. 
8. Powiązanie decyzji inwersyjnych i finansowych.  
9. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. 
10. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. 
11. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. 
12. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. 
13. Nierozwiązane problemy finansów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

 
Instytucje finansów 
publicznych 

18 18       36 5 K_W01, K_W03, 
K_W04, K_W05, 
K_W06, K_U01,  
K_U02, K_U03,  
K_U05, K_U06, K_K01 

Nauki prawne  

Treści programowe   

1. Ogólne pojęcia z zakresu finansów publicznych  
● pojęcie, podział i funkcje finansów publicznych  
● sektor finansów publicznych  
● formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
● systematyka i źródła prawa finansowego  
● podmioty prawa finansowego 

2. Środki publiczne  
● pojęcie i rodzaje środków publicznych  
● cechy poszczególnych rodzajów środków publicznych 
● praktyczne zastosowanie środków publicznych.  

3. Deficyt budżetowy i dług publiczny  
● pojęcie deficytu budżetowego i długu publicznego  
● rodzaje i kryteria klasyfikacji deficytu budżetowego i długu publicznego  
● źródła pokrycia deficytu budżetowego i długu publicznego 
● skarbowe papiery wartościowe  
● źródła i struktura zadłużenie krajowego  
● źródła i struktura zadłużenia zagranicznego 

4. Budżet państwa  
● pojęcie i funkcje budżetu państwa  
● zasady budżetowe  
● funkcje budżetu  
● klasyfikacja budżetowa  
● wydatki i dochody budżetu państwa  
● procedura budżetowa  

5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
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● pojęcie budżetu jst 
● opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu jst  
● wydatki i dochody jst  

6. System finansowy ubezpieczeń  
● ubezpieczenia społeczne  
● system ubezpieczenia zdrowotnego  
● ubezpieczenia gospodarcze 

7. Waluta i wartości  dewizowe  
● pojęcie prawa dewizowego 
● system walutowy  
● kurs walutowy  
● wymienialność złotego  
● denominacja  
● konstrukcja polskiego prawa dewizowego.  

8. Publiczne instytucje bankowe  
● pojęcie i rodzaje banków  
● zasady licencjonowania banków  
● operacje bankowe (kredyty, depozyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, karty bankowe)  

9. Narodowy Bank Polski 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP,T 

Makroekonomiczne 
uwarunkowania 
inwestycji 

18        18 3 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W05, 
K_U01,  K_U02,  
K_U03,  K_K01 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe  

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na 
wspieranie decyzji biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego 
systemu gospodarczego, trendów i relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów 
wskaźników służących do oceny stanu otoczenia biznesowego. 
Jest to realizowane w ramach następującego planu: 

1. Cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8h) 
2. Kryzysy gospodarcze i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa (6 h) 
3. Procesy deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h) 

4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2h) 
5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2h) 
6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8h). 

c. Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
EP, T 

Przedmioty 
ogólnouniwersytecki
e / humanistyczne 

        30 3   

Treści programowe   
 

W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Metody badań w 
zarządzaniu 
finansami 

 18       18 2 K_W01,K_W02, K_W03, 
K_W05, K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_K01, K_K03 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych 
dla kierunku Zarządzanie finansami i rachunkowość. 
Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują: 
● metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych jakościowych na 

zjawiska finansowe); 
● zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;  
● testy odporności wyników badań (robustness checks); 
● analizy przypadków w finansach; 
● cechy prezentacji wyników badań w finansach; 
● przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych (np. zarządzanie dochodami, zarządzanie kapitałami, 

procykliczność zmiennych finansowych, związek między sektorem finansowym a wzrostem gospodarczym) pod kątem hipotez; 
● analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań 
W ramach zajęć studenci tworzą raporty badawcze (research reports). 
Przedmiotem raportów badawczych są m.in. następujące zagadnienia: 
● zjawisko determinant efektywności w finansach ; 
● metody badania stabilności sektora finansowego i jej determinanty; 
● zjawisko procykliczności w finansach i jego determinanty. 
● zjawisko zarządzania dochodami. 
● wpływ specyfiki systemu gwarantowania depozytów na zjawiska finansowe. 
● wpływ wskaźników jakości ochrony inwestorów i wierzycieli oraz regulacji i nadzoru finansowego na zjawiska finansowe. 



105 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Proj, SP,T 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Giełda i jej otoczenie 

 18       18 4 S5_W01  S5_W02   
S5_W03  S5_W04  
S5_W05   S5_U01   
S5_U02   S5_U03    
S5_U06    S5_K01  
S5_K02  

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   
 

 

1. Regulacje UE dotyczące rynku regulowanego i nieregulowanego 
● Giełda, warunki dopuszczeni 
● Zorganizowane formy obrotu poza rynkiem regulowanym 
● Instrumenty instytucje obrotu rynku pieniężnego 

2. Nadzór nad rynkiem finansowym i pieniężnym 
● Zakres działania i kompetencje Banku Centralnego 
● Kompetencje i zadania Komisji Nadzoru Finansowego  
● Kontrola rynku instrumentów pochodnych 

3. Rynek giełdowy 
● Zasady listingu spółek giełdowych 
● Zlecenia wyróżniane prze giełdę 
● Standardowe zlecenia maklerskie 
● Animatorzy rynku 
● Transakcje pakietowe 

4. Przebieg sesji giełdowej  
● Fixingi otwarcia i zamknięcia 
● Regulacje płynności obrotu (widełki stałe i ruchome) 
● Krótka sprzedaż na GPW i innych giełdach 
● Członkowie zdalni i ich znaczenie 
● Zlecenia algorytmiczne i zjawisko HFT 
● etapy sesji giełdowej 

5.  Działanie KDPW 
− zasada Central Counter Partner 
− raporty z przebiegu sesji 
− rejestracje przepływów papierów wartościowych 
− rejestracja przepływów pieniężnych 
− członkowie rozliczający i inni 

6. Rynki występujące przy giełdzie i ich znaczenie  
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● Brytyjski AIM 
● Rynek New Connect  
● Rynek Catalyst i Bond Spot 
● Formy i warunki organizacji obrotu (price i order driving) 

7. Rynek międzybankowy  
● Instrumenty i wielkości transakcji 
● Bank centralny jako agent emisji papierów skarbowych 
● Operacje REPO i RREPO 
● Bon pieniężny i bon skarbowy 
● Operacje zakazane 

8. Dom maklerski 
● Organizacja wewnętrzna 
● Rozliczania operacji inwestorów 
● Marże maklerskie 
● Odpowiedzialność maklera i transakcje zakazane 

9. Źródła informacji dla inwestorów  
● Obowiązki informacyjne spółek 
● Reuters i Bloomberg 
● Wpływ giełd światowych na kursy polskich spółek 
● Regulacje dotyczące plotki i insider trading 
● System informowania o wydarzeniach w spółkach 

10. Błędu i mity rynku finansowego 
● Rzeczywiste i iluzoryczne przewagi inwestorów 
● Zróżnicowanie ryzyka i jego przyczyn  
● Rola blue chips na giełdzie 

11. Obszary podatne na manipulacje 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, EP 

Fundusze 
inwestycyjne  
 

 18       18 4 S5_W01  S5_W02   
S5_W03  S5_W04  
S5_W05  S5_U01   
S5_U02   S5_U06    
S5_K01  
 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   
 

1. Podstawowe pojęcia, klasyfikacja oraz znaczenie inwestorów instytucjonalnych  
2. Wprowadzenie do funduszy inwestycyjnych 

● Historia i geneza  
● Formy wspólnego inwestowania na świecie i w Polsce 
● Podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych 
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3. Typologia funduszy inwestycyjnych 
● kryterium prawne 
● kryterium ekonomiczne 

4. Organizacja funduszy inwestycyjnych 
● Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
● Fundusz inwestycyjny (FIO, FIZ, FIZAN) 
● Depozytariusz 
● Agent transferowy  

5. Fundusze indeksowe (ETF) 
● Zalety i wady 
● Struktura prawna 
● Operacje 
● Rynek ETF w Polsce i na świecie 

6. Fundusze Hedgingowe 
● Zalety i wady 
● Struktura prawna 
● Operacje 
● Rynek funduszy hedgingowych w Polsce i na świecie 

7. Fundusze Private Equity 
● Zalety i wady 
● Struktura prawna 
● Transakcje 
● Rynek funduszy private equity w Polsce i na świecie 

8. Fundusze Venture Capital 
● Zalety i wady 
● Struktura prawna 
● Transakcje 
● Rynek funduszy venture capital w Polsce i na świecie 

9. Alternatywne formy inwestowania/źródła finansowania przedsiębiorstw 
● Crowdfunding 
● Aniołowie biznesu 
● Emisja ICO 

10. Efektywność i ryzyko funduszy inwestycyjnych 
● Ryzyko funduszy inwestycyjnych 

▪ Rodzaje ryzyka 
▪ Źródła ryzyka  

● Sposób pomiaru efektywności funduszu 
▪ Miary efektywności i ryzyka 
▪ Miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Zaawansowana 
analiza 
instrumentów 
dłużnych 

 18       18 4 S5_W01   S5_W02   
S5_W03   S5_W04  
S5_U01    S5_U02   
S5_U03    S5_U06    
S52_K01 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   
 

1. Własności instrumentów dłużnych. Analiza wg kryterium: 
● kuponu  
● ryzyka emitenta 
● rodzai zabezpieczeń 
● innowacje na rynku instrumentów dłużnych 

2. Rynki obrotu dla instrumentów dłużnych 
● rynek pierwotny 
● rynek wtórny 
● platformy obrotu 
● międzynarodowy rynek obligacji 
● indeksy obligacji 
● benchmarki i współczynniki konwersji 

3. Cena obligacji i jej rentowność 
● kalkulacja ceny obligacji przy różnych kuponach 
● standardowa rentowności obligacji (YTM) 
● cena czysta, nominalna, z kuponem 

4. Ryzyko inwestycji w instrumenty dłużne 
● ryzyko stopy procentowej  
● ryzyko kredytowe 
● ryzyko polityczne 
● ryzyko walutowe 
● ryzyko płynności 
● mierniki ryzyka inwestycji w instrumenty dłużne 

5. Poziom i struktura natychmiastowych stóp procentowych 
● krzywa rentowności i czynniki ją  kształtujące 
● prima rate 
● warunki powstawania odwróconej krzywej rentowności 
● spread kredytowy 
● wrażliwość stóp procentowych na czynniki zewnętrzne 

4. Teorie i modele kształtowania się struktury stóp procentowych  
● teoria oczekiwań  
● teoria preferencji płynności  
● teoria segmentacji rynku 
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5. Poziom i struktura terminowych stóp procentowych 
● modelowanie stóp terminowych 
● czynniki wpływające na strukturę stóp terminowych 
● krzywe forward 

6. Analiza obligacji standardowych 
● zależność cena/stopa zwrotu  
● średni termin wykupu obligacji  
● czas zwrotu obligacji (duration) 
● wrażliwości obligacji na zmiany stóp bazowych 
● wypukłość obligacji (convexity) 

7. Analiza obligacji z opcjami dodatkowymi  
● obligacje z opcją 
● obligacje zamienne na akcje 
● obligacje przychodowe 

8. Obligacje w długu publicznym 
● - przesłanki różnicowania zapadalności 
● - procedura emisji 
● - ryzyko kredytowe obligacji samorządowych i zagranicznych 

9. Analiza ryzyka kredytowego dla instrumentów dłużnych 
● rating obligacji (poziom inwestycyjny, spekulacyjny) 
● agencje ratingowe 
● kalkulacja wskaźników oceny ryzyka kredytowego 

10. Zabezpieczanie ryzyka inwestycji w obligacje 

 kredytowe instrumenty pochodne (Credit Default Swap, Credit Linked Notes, Total Return Swap) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 111 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 633 
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Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny,  
do których 
odnosi się 
przedmiot 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Strategia organizacji 
18        18 4 K_W01, K_U01, K_U02, 

K_K01, K_K02  
 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe   

1. Istota strategii organizacji  
2. Historia dyscypliny i źródła różnych koncepcji teoretycznych 
3. Strategia: teoria planowania długookresowego 
4. Teoria agencji 
5. Strategia: teoria ewolucyjna  
6. Teoria ‘Commitment”, Instytucjonalizm i teoria ekonomii ewolucyjnej 
7. Strategia : teoria pozycyjna 
8. Teoria gier 
9. Strategia: teoria zasobowa 
10. Strategia: teoria prostych reguł 
11. Teoria dominującej logiki firmy 
12. Strategia: teoria realnych opcji 
13. Wybrane zagadnienia teorii strategii: strategia i czas czyli słowo o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w teoriach strategii  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 
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Międzynarodowy 
system finansowy  

18        18 3 K_W01, K_W03, 
K_W05, K_U01,  
K_U02,  K_K01 

Ekonomia  
i finanse  

Treści programowe   

1. Ryzyko kraju 
2. Otoczenie międzynarodowych rynków finansowych 
3. Architektura międzynarodowych rynków finansowych 
4. Instrumenty finansowe 
5. Bankowość międzynarodowa 
6. Kryzysy finansowe 
7. Zrównoważone inwestowanie i rynki środowiskowe 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, T 

Negocjacje 

9 9       18 2 K_W02 K_U03  
K_U05  K_K03 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe    

Wykład 

● Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, konflikt interesów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, 
kiedy negocjujemy, rodzaje interesów) 

● Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy (BATNA), kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie 
się, zobowiązania, stosunki stron) 

● Strategie/taktyki/techniki negocjacyjne 
● Negocjacyjny diament 
● Wprowadzenie do negocjacji wielostronnych 

  
Ćwiczenia 

GRA 1 
● otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne 
● kotwica i interesy 
● kupno ¬ sprzedaż 

GRA 2 
● ujawnianie informacji 
● przekonywanie 
● komunikowanie się (słuchanie, mówienie, zadawanie pytań) 
● rozmowa o interesach 

GRA 3 
● sposoby na impas i uniknięcie fiaska 
● budowa złotego mostu 
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● sposoby budowania porozumienia 
GRA 5 

● kreatywne negocjacje 
● postrzeganie sytuacji negocjacyjnej 
● budowanie przewagi 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Przedmioty 
ogólnouniwersyteck
ie / humanistyczne 

        30 3   

Treści programowe   W zależności od wyboru dokonanego przez studenta. Student poszerza swoją wiedzę o treści spoza kierunku studiów. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Weryfikacja zgodna z podaną w sylabusie przedmiotu. 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 3 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_U01,  
K_U02, K_U03,  
K_U04, K_K01 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R 

Zajęcia do wyboru 1 

 9       9 1 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe -   
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości, 
Ekonomia 
 i finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj 

Konwersatorium 
English 1 

 9       9 2 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe -   
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości, 
Ekonomia  
i finanse lub  
Nauki prawne 

Treści programowe   
Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu w języku angielskim, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Zarządzanie 
ryzykiem 
finansowym  

 18       18 4 S5_W01   S5_W02   
S5_W03   S5_W05   
S5_U01    S5_U02   
S5_U03    S5_U06    
S5_K01   

Ekonomia 
 i finanse 

Treści programowe   
 

 

1. Pojęcie ryzyka finansowego – klasyfikacja i analiza. 
● ryzyko a niepewność 
● ryzyko akceptowane 
● kumulacja i segmentacja obszaru ryzyka 

2.  Rodzaje ryzyka i główne obszary ich występowania 
● ryzyko systemowe i niesystemowe 
● ryzyko rynku, stopy procentowej, walutowe, polityczne 
● prawne, operacyjne, zarzadzania, finansowe 

3. Rozkład stóp zwrotu. Wykorzystania w praktyce rozkładu normalnego. 
● problem „grubych ogonów” i sposób jego rozwiązania 
● rozkład normalny a rozkład rzeczywisty kursów rynkowych  
● zmienność wariancji 
● wariancja historyczna i implikowana 

4. Koncepcja miary ryzyka: 
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● miary zmienności 
● miary zagrożenia 
● miary wrażliwości 

5. Kalkulacja ryzyka z wykorzystaniem: 
● miernika wartości narażonej na ryzyko - VAR 
● metody symulacji Monte Carlo 

6. Zastosowanie instrumentów pochodnych do zabezpieczania ryzyka: 
● operacje zabezpieczające 
● operacje spekulacyjne 
● arbitraż 

7. Kontrakty terminowe analiza i wycena: 
● kontrakty futures a kontrakty forward 
● kontrakty na stopę procentową, bony, obligacje  
● kontrakty na akcje i indeksy akcji  
● kontrakty na waluty 

8. Transakcje swap – analiza i zastosowanie: 
● swap procentowy 
● swap walutowy 
● swap walutowo-procentowy 

9. Wycena kontraktów swap 
10. Opcje - analiza i wycena 

− rodzaje opcji 
● wartość wewnętrzna a wartość czasowa opcji 
● zasada parytetu opcji kupna i sprzedaży 
● model dwumianowy 
● model Blacka-Scholesa 

11. Czynniki wpływające na cenę opcji i ich kalkulacja  
● współczynnik Delta (wpływ zmiany ceny instrumentu bazowego) 
● współczynnik Theta (wpływ czasu pozostałego do wygaśnięcia) 
● współczynnik Vega (wpływ zmienności instrumentu bazowego) 
● współczynnik Rho (wpływ stopy procentowej) 
● wrażliwość ceny opcji na inne czynniki 

12. Zastosowanie opcji do zabezpieczania ryzyka 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP,  PP 

Ocena i 
kształtowanie 
wartości 
przedsiębiorstwa 

 18       18 4 S5_W01   S5_W02   
S5_W03   S5_W05   
S5_U01    S5_U02   
S5_U03    S5_U05    
S5_U06    S5_K01   

Ekonomia  
i finanse 
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Treści programowe   
 
 

 

Celem przedmiotu jest przedstawienie wiedzy z zakresu wyceny przedsiębiorstwa.  
z punktu widzenia analityka rynku kapitałowego, który przeprowadza wyceny dla różnych grup interesów zaangażowanych w danej jednostce w różnych 
sytuacjach decyzyjnych, takich jak: sprzedaż jednostki, kupno, upublicznienie spółki, połączenia, wspólne przedsięwzięcia, restrukturyzacje,….  
Prezentowana teoria będzie ilustrowana praktycznymi przykładami z publicznego i niepublicznego rynku kapitałowego. W trakcie realizacji kursu analizy 
prowadzone będą z  wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych. 
● Istota wartości przedsiębiorstwa. Cele wycen. Typologia wartości, Grupy interesów w przedsiębiorstwie. 
● Metody wyceny przedsiębiorstwa. Wprowadzenie do metod dyskontowych, mnożnikowych, majątkowych, mieszanych. 
● Podstawy informacyjne wyceny przedsiębiorstwa. Elementy analizy fundamentalnej: analiza makroekonomiczna, sektorowa i analiza finansowa 

przedsiębiorstwa. Zakres due diligence.  
● Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) wyceny przedsiębiorstwa. Wycena kosztu kapitału i przepływów pieniężnych.  

Przepływy pieniężne dla właściciela i przepływy operacyjne. Skorygowana wartość bieżąca (APV). Projektowanie przepływów pieniężnych. 
● Metody mnożnikowe wyceny przedsiębiorstwa. Warunki stosowania.  
● Podejście opcyjnie w wycenie przedsiębiorstwa. Zastosowanie modelu Black-Scholesa i modelu dwumianowego. Wycena elastyczności. 
● Metody majątkowe wyceny. 
● Wycena przedsiębiorstw w „nietypowych sytuacjach”, np.:  zagrożonych upadłością, w trakcie restrukturyzacji, prowadzących działalność sezonową, 

szybko rozwijających się, wycen dla potrzeb przejęć międzynarodowych.  
● Wycena instytucji finansowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP,  PP 

Fintech 
(Nowoczesne 
rozwiązania 
technologiczne na 
rynku finansowym) 

 9       9 2 S5_W01   S5_W02   
S5_W03   S5_W04  
S5_W05   S5_U02   
S5_U03    S5_U05    
S5_U06    S5_K01     

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe   

Celem przedmiotu realizowanego w formie wykładu specjalnościowego jest zapoznanie studentów z tematyką FinTech, tj. usług finansowych 
świadczonych przy użyciu nowych technologii. 
Interaktywny wykład obejmuje: 

● obszary działalności i definicja FinTech, 
● segmentacja branży FinTech (usługi związane z inwestowaniem, pożyczaniem, ubezpieczeniami, płatnościami itp.), 
● rozwój rynku światowego, 
● cechy charakterystyczne FinTech, 
● przykłady innowacyjnych rozwiązań FinTech – modele biznesowe, 
● ryzyko FinTech, 
● otoczenie prawne w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, 
● miejsce FinTech w architekturze rynków finansowych i systemu finansowego, 
● technologia blockchain (analiza use case’ów), 
● wpływ systemowy FinTech, w tym na konkurencję w sektorze finansowym. 

Po ukończeniu przedmiotu student: 
● ma wiedzę nt. usług i branży FinTech, 
● potrafi zastosować zdobytą wiedzę do wyjaśniania zjawisk gospodarczych, 
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● opisuje modele działalności firm FinTech, 
● zna funkcje, ryzyko i wpływ FinTech na system finansowy i rynki finansowe. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, AZ 

Zarządzanie 
portfelem 

 9       9 2 S5_W01   S5_W02   
S5_W03   S5_U01   
S5_U03    S5_U04    
S5_U05    S5_U06    
S52_K01    

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   
 

 

1. Charakterystyka portfela – stopa zwrotu i ryzyko 
● oczekiwana stopa zwrotu z portfela 
● ryzyko portfela 
● kowariancja i współczynnik korelacji 
● teoria użyteczności i awersja do ryzyka 
2. Cele i ograniczenia inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych 
● rodzaje portfeli inwestycyjnych 
● polityka inwestycyjna 
● strategie inwestycyjne 
● dobór aktywów portfela 
3. Dywersyfikacja ryzyka portfela inwestycyjnego  
● dywersyfikacja wg. branży/ sektorów  
● dywersyfikacja wg. różnych kategoriach ratingowych  
● dywersyfikacja Markowitza 
4. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM 
● konstrukcja modelu  
● linia rynku kapitałowego CML (Capital Market Line)  
● linia papierów wartościowych SML (Security Market Line) 
● teoria arbitrażu cenowego  
5. Zarządzanie portfelem 
● zarządzanie portfelem akcji 
● zarządzanie portfelem obligacji  
● bootstraping 
● zarządzanie aktywne 
● zarządzanie pasywne 
● zarządzanie krótko- i długookresowe 
6. Benchmarki i ocena efektywności zarządzania portfelem 
● mierniki efektywności (Sharpe'a, Treynora, Jensena) 

 pojęcie benchmarku. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

PP, Proj 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 168 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 633 
 

Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 
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Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 

Polityka 
ekonomiczna w UE 

18        18 3 K_W01 K_W03  
K_W05  K_W06  
K_U01 K_U05 K_K03 

Ekonomia  
i finanse  
 
 

Treści programowe   

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z: 
● zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu  UE,  
● metodami koordynacji polityki budżetowej, 
● modelami rozwoju regionalnego, 
● teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami, 
● pozabudżetowymi źródłami finansowania, 
● procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
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Spójności, 
● strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego, 
● typami działań projektowych, 

14. zasadami realizacji działań ewaluacyjnych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
EP 

 
Etyka w biznesie 

9        9 3 K_W01, K_W04, 
K_W05, K_U01, 
K_U06,  K_K03 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe   

1. Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna 

analiza etyczna, postępowanie badawcze w etyce biznesu, morlaność, osąd moralny. 
2. Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm 

etyczny 
3. Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria 

interesariuszy Freemana, wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,  
4. Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.  
5. Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, 

humanizm ekologiczny Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego. 
6. Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach 

religijnych, społecznie odpowiedzialne indeksy giełdowe, 
7. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach 

przetargowych, programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji 
nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold) 

8. Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, 

dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit 
i jego odmiany, sabotaż i anomia pracownicza, Whistleblowing. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Symulacyjna gra 
giełdowa 

 9       9 2 K_W01 K_W02  
K_U01  K_U03  
K_U04  K_U05  
K_U06  K_K01  

Ekonomia  
i finanse  

Treści programowe   

W trakcie przedmiotu zostaną wykorzystane gry symulacyjne (tradycyjne oraz na komputerach), które pozwolą uczestnikom zrozumieć strategie 
inwestowania oraz związane z nimi ryzyka, a specjalne narzędzia używane w trakcie tych zajęć umożliwiają szybkie i sprawne wp isywanie danych 
i otrzymywanie na bieżąco wyników podjętych decyzji. Studenci zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe, a po każdych przeprowadzonych symulacjach 
zostaną przedstawione rezultaty poszczególnych grup biorących udział w grze, zostaną omówione popełnione przez nich błędy oraz zostaną ocenione 
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zespoły na podstawie osiągniętych wyników. 
1. Wykład wprowadzający (cała grupa) – 4 godz. 

a. Omówienie symulacyjnej gry giełdowe 
b. Podział uczestników na 3-4 osobowe zespoły 
c. Zalogowanie uczestników do platformy 
d. Omówienie jej zasad 
e. Opis założeń dla wszystkich zespołów 
f. Omówienie dostępnych instrumentów w grze symulacyjnej 
g. Zbudowanie portfela inwestycyjnego przez uczestników 

2. Omówienie strategii inwestycyjnych na podstawie tradycyjnej gry inwestycyjnej –3 godz. 
a. Wprowadzenie i ustalenie zasad gry 
b. przeprowadzenie kilku rund 
c. analiza osiągniętych wyników 
d. omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

3. Omówienie wyborów dokonanych w portfelu z wykorzystaniem gry symulacyjnej – 4 godz. 
a. Ocena osiągniętych efektów 
b. Omówienie wykresów 
c. Ocena wskaźników dotyczących potencjalnych inwestycji 
d. Interpretacja danych finansowych spółki 
e. Analiza rekomendacji oraz opinii ekspertów rynkowych 

4. Przeprowadzenie drugiej tradycyjnej gry symulacyjnej - 2 godz. 
a. Wprowadzenie i omówienie zasad gry 
b. Przeprowadzenie kilku rund 
c. Analiza osiągniętych wyników 
d. Omówienie stosowanych strategii 
e. Na podstawie tradycyjnej gry ocena portfele inwestycyjnego z gry giełdowej symulacyjnej 

5. Podsumowanie przeprowadzonych gier symulacyjnych – 2 godz. 
a. Omówienie wyników końcowych i cząstkowych 
b. Ocena efektywności poszczególnych grup ryzyka Przyjętych strategii 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

GD, Proj, SP, T 

 
Zajęcia do wyboru 2 

 9       9 1 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe - 
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości, 
Ekonomia  
i finanse lub  
Nauki prawne  

Treści programowe   Specyfika treści uzależniona od wybranego przedmiotu (zajęć do wyboru). 



120 

 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

SP, T, E, Proj 

Seminarium 
magisterskie 

  12      12 9 K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03,  
K_U04, K_K01 

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   
Specyfika treści uzależniona od wybranego seminarium.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E, PP, PU, R, praca dyplomowa 

Konwersatorium 
English 2 

 9       9 2 Obejmują wybrane 
efekty kierunkowe -  
uzależnione od treści 
wybranego przedmiotu 
(zajęć do wyboru) 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości, 
Ekonomia  
i finanse lub  
Nauki prawne 

Treści programowe  
Konwersatorium 
English 2 

Zależy od wybranego przez studenta przedmiotu w języku angielskim, znajdującego się na liście przedmiotów zaoferowanych studentom. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP, Proj, SP, T 

Przedmioty właściwe dla danej specjalności 

Prawo spółek i ład 
korporacyjny  

 18       18 4 S5_W03   S5_W04  
S5_W05   S5_U01   
S5_U02   S5_U06    
S5_K01   S5_K02    

Nauki prawne 

Treści programowe   1. Spółki prawa handlowego:  
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 a) Spółki osobowe: 
● spółka jawna, 
● spółka partnerska, 
● spółka komandytowa, 

b) Spółki kapitałowe; 
● spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
● spółka akcyjna. 

2. Pojęcie ładu korporacyjnego i jego teoretyczne i praktyczne znaczenie.  
3. Rozdzielenie własności i kontroli jako cecha współczesnej korporacji. 
4. Uwarunkowania funkcjonowania współczesnych korporacji: 
5. Teorie ładu korporacyjnego i ich praktyczne implikacje. Teorie: zasobowa, interesariuszy, agencji, stewarda, instytucjonalna, hegemonii 

menedżerskiej, praw własności, kosztów transakcyjnych, integrujące.  
6. Główne problemy ładu korporacyjnego:  

d) problem agencji,  
e) problem identyfikacji interesariuszy i ich oddziaływania na spółki, 
f) rozdzielenie własności prawnej i ekonomicznej.  

7. Zewnętrzne i wewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego jako instrumenty kształtowania ładu korporacyjnego oraz ograniczania problemów 
jego funkcjonowania.  

8. Kodeksy dobrych praktyk ładu korporacyjnego w Polsce i innych krajach. Międzynarodowe standardy ładu korporacyjnego.   
9. Modele ładu korporacyjnego: anglosaski, niemiecki, japoński, łaciński.  
10. Polski model ładu korporacyjnego.  
11. Współczesne praktyczne problemy ładu korporacyjnego  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

T 

Marketing  usług 
finansowych  

 18       18 4 S5_W01   S5_W02   
S5_W05   S5_U01   
S5_U02    S5_U03    
S5_U04    S5_U05    
S5_U06    S52_K01    
S5_K02  
 

Nauki  
o zarządzaniu  
i jakości 

Treści programowe   
 
 
 

1. Wprowadzenie 
● Specyfika marketingowa usług finansowych 
● Znaczenie personelu w sprzedaży usług finansowych 
● Trudność sprzedaży usług finansowych (asymetria wiedzy, niematerialność produktu) 
● Sprzedaż aktywna i reaktywna (obsługa klienta) 

2.  Proces skutecznej sprzedaży (cykl obsługi klienta) 
● Strukturalizowanie procesu sprzedaży 
● Identyfikowanie i selekcjonowanie potencjalnych klientów 
● Planowanie czynności sprzedażowych 
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● Organizacja czasu sprzedawcy 
● Przygotowywanie się do spotkań z klientami 

3. Nawiązywanie kontaktów z klientami 

● Metody nawiązywania kontaktów 
● Kreowanie pierwszego wrażenia 
● Pierwsze wejście - istotne zachowania sprzedawcy 
● Przywitanie klienta 
● Savoir-vivre sprzedawcy 

4.  Sondowanie potrzeb i preferencji klienta 
● Potrzeby ujawnione i ukryte 
● Obserwowanie klienta 
● Rodzaje pytań sondażowych 
● Sztuka stawiania pytań 
● Umiejętność aktywnego słuchania  

5.  Prezentowanie oferty usługowej 

● Zasady prezentacyjne 
● Prezentacja oparta na korzyściach  
● Sposoby argumentowania 
● Język i sposób mówienia sprzedawcy 
● Demonstrowanie oferty 

6.  Wyjaśnianie obiekcji nabywcy, elementy negocjacji i zamykanie rozmowy 
● Rodzaje obiekcji 
● Odkrywanie obiekcji klientów 
● Metody pokonywania obiekcji 
● Techniki negocjacyjne  

● Finalizowanie transakcji 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

EP 

Finanse 
behawioralne 

 9       9 2 S5_W01   S5_W02   
S5_W03   S5_U01   
S5_U02    S5_U03    
S5_U05    S5_U06    
S52_K01  S5_K02    

Ekonomia  
i finanse 

Treści programowe   
 

1. Wieloaspektowe ujęcie zachowań w świecie finansów- nie tylko problem racjonalności 
● tradycyjne versus behawioralne spojrzenie na świat finansów 
● psychologia finansowa jako synteza podejścia tradycyjnego i behawioralnego 
● etyczna problematyka zagadnień finansowych- istotne uzupełnienie finansów behawioralnych w ujęciu Paula Dembinskiego 
● zjawisko finansjalizacji 
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● świat finansów z perspektywy psychologii dyskursywnej: retoryka finansistów i literatury dotyczącej finansów 
● w kierunku finansów humanistycznych 
● behawioralnie i humanistyczne spojrzenie na kryzys 2007’ oraz wynikające z tego spojrzenia rekomendacje dla świata finansów 

2. Wybrane  psychologiczne aspekty decyzji i zachowań finansowych 
● heurystyki i efekty poznawcze  
● teoria perspektywy i jej krytyka 
● „logika spekulanta” w ujęciu Josè Scheinkmana 
● plotka i panika  a funkcjonowanie uczestników instytucji finansowych 
● efekt Pygmaliona na rynkach finansowych 
● psychospołeczne mechanizmy bańki spekulacyjnej 
● zjawisko „anoreksji giełdowej” 
● psychologiczna i antropologiczna problematyka  wirtualnej kryptowaluty 

3. Modele finansów behawioralnych 
● modele podstawowe: DSSW,  LSV, model sentymentu inwestora, DHS, model portfela behawioralnego, HS 
● modele oparte na rozróżnieniu rodzaju analizy 
● modele odnoszące się do sytuacji i zachowań inwestorów 
● modele uwzględniające prognozy zysków 
● modele wykorzystujące rozkłady prawdopodobieństwa 
● modele zachowań stadnych 
● inne wybrane modele głównego nurtu finansów behawioralnych 
● modele finansów behawioralnych wyłaniające się z krytycznego nurtu zarządzania (CMS) 

● zarys modelu rozumiejącego wykorzysującego perspektywę historyczną (inspiracja propozycjami Davida Orrella) 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

E 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 111 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 633 
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano 
kierunek studiów 

 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Nauki Społeczne  Ekonomia i finanse 63% 

Nauki o zarządzaniu i jakości  15% 

Nauki prawne  12% 

Uwaga: udział średniej (po wszystkich specjalnościach) liczby punktów ECTS w 120 ECTS, bez uwzględnienia przedmiotów: Przedmiotów ogólnouniwersyteckich / 
humanistycznych, Zajęć do wyboru, Konwersatorium English”. 

 


