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Gdańsk, 20 grudnia 2002

Informator dla studentów dziennych magisterskich studiów uzupełniających speł-
nia rolę przewodnika po dość złożonym układzie programowym i organizacyjnym pro-
cesu dydaktycznego. Złożoność tego układu wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze - na
ten typ studiów przyjmujemy absolwentów studiów inżynierskich i licencjackich
z Wydziału Zarządzania i Ekonomii, absolwentów specjalności zarządzanie i marketing
w gospodarce morskiej z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, absolwentów
i studentów z innych wydziałów Politechniki Gdańskiej oraz innych szkół wyższych. Po
drugie - konsekwencją tego zróżnicowania wśród studentów przyjmowanych na studia
magisterskie jest konieczność zaoferowania różnych programów nauczania. Oznacza to,
że absolwenci technicznych kierunków studiów muszą odbyć wyrównawczy semestr
studiów z zakresu wiedzy ekonomiczno-menedżerskiej. Ich studia trwają, więc 4 seme-
stry, podczas gdy absolwenci studiów ekonomicznych studiują tylko 3 semestry. Po
trzecie - Wydział Zarządzania i Ekonomii PG funkcjonuje na mocno rozbudowanym
rynku edukacji menedżerskiej stwarzającym ostrą konkurencję. Wymusza to na
Wydziale konieczność szybkiego reagowania na potrzeby rynku pracy, a co za tym
idzie aktualizacji programów nauczania oraz przedstawianie ciekawej oferty programo-
wej. W roku akademickim 2002/2003, podobnie jak w ubiegłym oferujemy do wyboru
cztery specjalności. Macie więc Państwo większe możliwości wyboru takiego programu
studiów, który odpowiada Waszym zainteresowaniom i kalkulowanym przez Was za-
chowaniom na przyszłym rynku pracy. Po czwarte - prowadzone przez WZiE magister-
skie studia uzupełniające charakteryzują się dużym zakresem obieralności przedmiotów,
co pozwala w szerszym zakresie indywidualizować ścieżkę studiowania. Na szczególną
uwagę zasługuje też propozycja przedmiotów w języku angielskim.

Ta szeroka oferta dydaktyczna ma także swoje odniesienia do Europejskiego Sys-
temu Transferu Punktów Kredytowych (ECTS - European Credit Transfer System),
który ma na celu ułatwienie międzynarodowej wymiany studentów między uczelniami
europejskimi i stanowi jeden z elementów standardów kształcenia obowiązujących
w Unii Europejskiej. Służyć ma temu także Suplement do dyplomu opracowany przez
ekspertów z Komisji Europejskiej, Rady Europy i ONZ, który ma pomóc w uznawaniu
i sprawiedliwej ocenie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych przez ich przyszłych
pracodawców w kraju i za granicą.

Wspomniana złożoność procesu dydaktycznego może początkowo sprawić Pań-
stwu trochę kłopotów. Żeby temu zapobiec wydajemy tenInformator, a jednocześnie
podejmujemy dodatkowe działania organizacyjne, które powinny ułatwić Państwu po-
ruszanie się w pierwszym okresie studiów.

Życzymy wszystkim uczącym się na studiach magisterskich uzupełniających suk-
cesów w nauce i terminowego uzyskania dyplomu.

Dziekan
dr hab. Bolesław Garbacik, prof. nadzw. PG
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ZASADY STUDIOWANIA

1. Postanowienia ogólne
1.1. Celem uruchomienia dziennych magisterskich studiów uzupełniających na

kierunku zarządzanie i marketing jest umożliwienie absolwentom dziennych studiów
zawodowych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, absolwentom
studiów zawodowych z kierunków ekonomicznych innych szkół wyższych, a także
studentom czwartego i piątego roku dziennych studiów magisterskich z innych wy-
działów Politechniki Gdańskiej, pogłębiania wiedzy w zakresie zarządzania, ekonomii,
marketingu, finansów i technik informatycznych oraz uzyskanie przez nich tytułu magi-
stra inżyniera lub magistra.

1.2. Na magisterskie studia uzupełniające przyjmowani są bez egzaminu absol-
wenci zawodowych studiów dziennych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki
Gdańskiej.

1.3. Pozostali kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na magisterskie studia uzu-
pełniające na podstawie egzaminu z ekonomii.

1.4. Warunkiem przyjęcia, dla wszystkich kandydatów po studiach zawodowych,
jest posiadanie dyplomu lub przynajmniej zaliczenie wszystkich przedmiotów z pro-
gramu studiów, bez obrony pracy dyplomowej. W przypadku studentów IV i V roku
studiów magisterskich, konieczna jest zgoda dziekana macierzystego wydziału na stu-
diowanie na drugim kierunku studiów.

1.5. Studia rozpoczynają się w semestrze letnim i trwają trzy semestry dla absol-
wentów studiów zawodowych z kierunków ekonomicznych i pokrewnych lub cztery
semestry dla pozostałych kandydatów.

1.6. Na magisterskich studiach uzupełniających obowiązują wszystkie ustalenia
zawarte w Regulaminie Studiów Dziennych Politechniki Gdańskiej.

2. Założenia dotyczące kandydatów z innych, niż ekonomiczne kierunków studiów

2.1. Zakłada się, że kandydaci na magisterskie studia uzupełniające mają wystar-
czające przygotowanie z podanych niżej przedmiotów:

� Rachunek prawdopodobieństwa, na poziomie umożliwiającym realizację
przedmiotu Statystyka,

� Podstawy informatyki, w zakresie posługiwania się programami pracującymi
w środowisku WINDOWS, a w szczególności Word i Excel,

� Podstawy projektowania, konstrukcji i technik wytwarzania, w zakresie
specjalności na studiach zawodowych,

� Podstawy nauk filozoficznych,
� Podstawy nauk społecznych (politologia, socjologia, pedagogika).
2.2. Wszyscy kandydaci, którzy ukończyli inne niż ekonomiczne kierunki studiów,

realizują w pierwszym semestrze przedmioty obligatoryjne z grupy podstawowych (P),
w układzie zależnym od wybranej specjalności.

3. Specjalności

3.1. Studenci magisterskich studiów uzupełniających, w wyniku dokonywanego
wyboru, mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w czterech specjalnościach:
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Zarządzanie systemami produkcyjnymi, Zarządzanie organizacją, Ekonomia i finanse
oraz Marketing.Łączna liczba studentów na każdej specjalności w danym roku
akademickim nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Radę Wydziału ZiE .
Informacja o limitach obowiązujących w danym roku akademickim podawana jest wraz
deklaracjami dotyczącymi wyboru specjalności i przedmiotów. W przypadku liczby
chętnych przewyższającej limit, o pierwszeństwie zapisu decyduje:

� dla kandydatów, którzy zdawali egzamin uzyskana liczba punktów,
� dla pozostałych kandydatów po studiach zawodowych na Wydziale Zarządza-

nia i Ekonomii średnia ocen z ostatniego semestru letniego studiów zawodo-
wych (aby zapewnić porównywalność, oceny zostaną przeliczone na punkty).

Studenci, którzy nie zostali zakwalifikowani na wybraną specjalność, są zobowią-
zani do wybrania innej, gdzie limity nie zostały wykorzystane.

3.2. Na wszystkich specjalnościach przedmioty zostały podzielone na:
� przedmioty grupy P – podstawowe, obligatoryjne dla studentów, którzy ukoń-

czyli studia zawodowe na innych niż ekonomiczne kierunkach studiów oraz
studentów IV i V roku studiów magisterskich z innych wydziałów Politechniki
Gdańskiej,

� przedmioty grupy A, B, C i D – specjalizacyjne, obligatoryjne dla danej spe-
cjalności (dla kandydatów po licencjacie WZiE w części są to przedmioty
grupy L),

� przedmioty grupy S – obieralne.
3.3. W ramach obszaru obejmującego przedmioty grupy A (specjalność: Zarządza-

nie systemami produkcyjnymi) studenci będą się kształcić w zakresie analizy, zarządza-
nia i organizacji procesów produkcji. Pomyślne ukończenie magisterskich studiów
uzupełniających zapewni im uzyskanie tytułu magistra inżyniera na kierunku Zarządza-
nie i marketing. Specjalność przeznaczona jest wyłącznie dla absolwentów studiów
zawodowych, którzy uzyskali tytuł zawodowy inżyniera oraz dla studentów IV i V
roku innych wydziałów Politechniki Gdańskiej.

3.4. W ramach obszaru obejmującego przedmioty grupy B (specjalność: Zarządza-
nie organizacją) studenci będą się kształcić w zakresie analizy i zarządzania procesami
organizacyjnymi. Pomyślne ukończenie magisterskich studiów uzupełniających za-
pewni im uzyskanie tytułu magistra na kierunku Zarządzanie i marketing.

3.5. W ramach obszaru obejmującego przedmioty grupy C (specjalność: Ekonomia
i finanse) studenci będą się kształcić w zakresie analizy i zarządzania procesami eko-
nomiczno-finansowymi. Pomyślne ukończenie magisterskich studiów uzupełniających
zapewni im uzyskanie tytułu magistra na kierunku Zarządzanie i marketing.

3.6. W ramach obszaru obejmującego przedmioty grupy D (specjalność: Marke-
ting) studenci będą się kształcić w zakresie analizy i zarządzania procesami marketin-
gowymi. Pomyślne ukończenie magisterskich studiów uzupełniających zapewni im
uzyskanie tytułu magistra na kierunku Zarządzanie i marketing.

3.7. Studenci, którzy ukończyli licencjat na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, bez
względu na wybraną specjalność, realizują odmienny program przedmiotów specjaliza-
cyjnych. Wynika to z faktu,że w trakcie studiów licencjackich była realizowana część
przedmiotów, jakie występują w programie magisterskich studiów uzupełniających
(przedmioty zaznaczone w tabelach 2 – 4 a w tabeli 5 lista przedmiotów grupy L).
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4. System punktowy ECTS

4.1. Na magisterskich studiach uzupełniających obowiązuje Europejski System
Transferu Punktów ECTS (European Credit Transfer System), umożliwiający wzajemne
uznawanie przez uczelnie europejskie odbytych tam studiów. Jego zasady określa Re-
gulamin Systemu Punktowego, stanowiący załącznik do Regulaminu Studiów Dzien-
nych Politechniki Gdańskiej.

4.2. Wszystkim przedmiotom przewidzianym planem studiów przypisuje się
punkty, będące miarą pracochłonności ich opanowania. Łączna liczba punktów przypo-
rządkowanych każdemu semestrowi wynosi 30.

4.3. Warunkiem rejestracji na semestr następny jest terminowe złożenie indeksu do
dziekanatu w celu rejestracji na semestr następny oraz uzyskanie po semestrze poprze-
dzającym co najmniej (k*30-d) punktów, przy czymk oznacza numer semestru poprze-
dzającego, ad - jest dopuszczalnym długiem punktowym. Jako dopuszczalny uznaje się
dług nie przekraczający 6 punktów.

4.4. Gdy dług mieści się w przedziale 7-12 punktów, dziekan podejmuje decyzję
o skierowaniu studenta na odpłatne powtarzanie przedmiotów, przy założeniu,że opłata
będzie proporcjonalna do liczby brakujących punktów (zasady odpłatności reguluje
rozporządzenie rektora).

4.5. W przypadku, gdy dług będzie większy od 12 punktów, dziekan podejmuje de-
cyzję o skreśleniu z listy studentów, lub skierowaniu na odpłatne powtarzanie semestru.

4.6. Dług związany z niezaliczeniem przedmiotów obligatoryjnych powinien być
usunięty najdalej w ciągu dwóch semestrów następnych. Informacja o terminie zalicze-
nia przedmiotu będzie wpisywana do indeksu.

4.7. Nie dopuszcza się długu punktowego po ostatnim semestrze. Dziekan podej-
muje wtedy decyzję o skierowaniu studenta na odpłatne powtarzanie semestru lub roku.

4.8. W pierwszym semestrze studenci, realizujący program studiów cztero-seme-
stralnych, muszą zrealizować wszystkie przedmioty z grupy podstawowych (P), zgodnie
z tabelą 7. Siedem pierwszych przedmiotów z grupy P jest wspólnych dla wszystkich
specjalności. Pozostałe dwa przedmioty są realizowane w zależności od wybranej spe-
cjalności (grupy Pa, Pb, Pc i Pd).

4.9. Studenci realizują przedmioty obowiązkowe w zależności od wybranej spe-
cjalności (grupy A, B, C, lub D) według programów znajdujących się w tabelach 1, 2, 3
i 4. Studenci realizujący program studiów trzy-semestralnych według Wariantu 1, pozo-
stali według Wariantu 2.

4.10. Przedmioty z grupy obieralnych (grupa S) realizowane są, odpowiednio
w semestrze letnim lub zimowym, wspólnie dla wszystkich studentów, według progra-
mów podanych odpowiednio w tabeli 8 (semestr letni) oraz tabeli 9 (semestr zimowy)
oraz w tabeli 10, gdzie przedstawiona jest oferta przedmiotów w języku angielskim.
Przedmioty obieralne mogą być wybierane w sposób dowolny w czasie wszystkich
semestrów studiów.

4.11. Warunkiem koniecznym zaliczenia kolejnych semestrów przez studenta jest
zaliczenie wszystkich przedmiotów obligatoryjnych (podstawowych lub specjalizacyj-
nych) przewidzianych programem danego semestru oraz takiej liczby przedmiotów do
wyboru (S), aby łącznie w semestrze zgromadzić 30 punktów. Student może zgroma-
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dzić w ciągu semestru więcej niż 30 punktów. Nadwyżka punktów uzyskana w danym
semestrze, wynikająca z realizacji większej liczby przedmiotów do wyboru, zaliczana
jest na poczet następnych semestrów.

4.12. Warunkiem uzyskania przez studenta punktów za dany przedmiot jest jego
zaliczenie zgodnie z Regulaminem Studiów Dziennych Politechniki Gdańskiej. Wyso-
kość oceny nie ma wpływu na uzyskaną liczbę punktów.

4.13.Wszystkie przedmioty specjalizacyjne i podstawowe kończą się egzami-
nem. Przedmioty do wyboru kończą się zaliczeniem. Do indeksu wpisywana jest, od-
powiednio w rubryce zaliczenie lub egzamin, tylko jedna ocena z danego przedmiotu,
która uwzględnia wyniki uzyskane przez studenta w toku realizacji wszystkich form
zajęć, związanych z danym przedmiotem. Ocena ta będzie uwzględniana przy oblicza-
niu średniej z przebiegu studiów.

Liczba punktów ECTS

Semestr Wariant 1 Wariant 2

pierwszy
specjalizacyjne
swobodnego wyboru

23
7

podstawowe 30

drugi
specjalizacyjne
swobodnego wyboru

23
7

specjalizacyjne
swobodnego wyboru

23
7

trzeci
specjalizacyjne
swobodnego wyboru
dyplom

8
7
15

specjalizacyjne
swobodnego wyboru

23
7

czwarty ---- ---
specjalizacyjne
swobodnego wyboru
dyplom

8
7
15

4.14. Ocenę średnią z przebiegu studiów oblicza się jako średnią ważoną
z dotychczas zaliczonych przedmiotów, określoną wzorem:

Σ (ocena * punkty)
Ocenaśrednia = -----------------------

Σ punkty

4.15. Minimalna liczba punktów niezbędnych do przystąpienia do obrony pracy
magisterskiej wynosi:

� dla przedmiotów podstawowych (grupa P), tylko dla studentów realizujących
cztero-semestralny wariant studiów – 30 punktów,

� dla przedmiotów specjalizacyjnych (grupa A, B, C lub D) – 54 punkty,
� dla przedmiotów obieralnych (grupa S) – 21 punktów.

5. Organizacja zapisów na przedmioty do wyboru

5.1. Przed rozpoczęciem pierwszego semestru kandydaci zakwalifikowani na
magisterskie studia uzupełniające muszą dokonać wyboru specjalności.

5.2. Absolwenci studiów zawodowych zakwalifikowani na studia trzy-semestralne
podają, jaką wybierają specjalność oraz jakie wybierają przedmioty obieralne z grupy S.
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5.3. Inni kandydaci, realizujący studia w trybie cztero-semestralnym, w semestrze
pierwszym muszą wybrać specjalność, zrealizować przedmioty z grupy P (podstawo-
wych) oraz ewentualnie wybrać przedmioty obieralne z grupy S.

5.4. Zapisy na przedmioty obieralne (z grupy S) odbywać się będą w semestrze po-
przedzającym ich realizację. Terminy i organizację zapisów określa dziekan.

5.5. Zapisy na przedmioty obieralne realizowane są w dwóch fazach. W pierwszej
studenci wybierają przedmioty ze zgłoszonej oferty zawartej w tabelach 8, 9 i 10, skła-
dając w ustalonym terminie w dziekanacie, stosowną deklarację.

5.6. Warunkiem uruchomienia przedmiotu jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby
studentów (projekty i laboratoria 15 osób,ćwiczenia i wykłady 25 osób). W przypadku
zbyt małej liczby zgłoszonych studentów przedmiot nie jest uruchamiany. Osoby, które
zapisały się na taki przedmiot powinny dokonać ponownego wyboru w fazie drugiej,
spośród uruchomionych przedmiotów, w terminie ustalonym przez dziekana.

5.7.Studenci, którzy zgodnie z podanymi zasadami, nie dokonali wyboru
przedmiotów, kończą semestr z długiem punktowym. Po rozpoczęciu semestru nie
ma możliwości zmiany przedmiotów.

5.8. Nie można wybierać przedmiotów, które były realizowane na studiach pierw-
szego stopnia. W przypadku przedmiotu prowadzonego w języku polskim i angielskim
można wybrać tylko jedną wersję.

5.9. Konsekwencją rezygnacji z uczęszczania na wybrane zajęcia jest ocena niedo-
stateczna.

5.10. Ze względu na duże możliwości wyboru przedmiotów, na magisterskich stu-
diach uzupełniających na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, nie przewiduje się możli-
wości studiowania według ITS.

6. Seminarium i praca dyplomowa

6.1. Zapisy na seminaria magisterskie dla studentów realizujących studia trzy-
semestralne odbędą się przed końcem pierwszego semestru natomiast dla pozostałych
studentów przed końcem drugiego semestru. Zasady zapisów, regulamin dyplomowania
na Wydziale Zarządzania i Ekonomii oraz listy osób uprawnionych do prowadzenia
prac dyplomowych wraz z zakresami tematycznymi prowadzonych prac dyplomowych
przedstawione są w ostatniej części informatora

6.2. Z chwilą zakwalifikowania się na seminarium magisterskie student jest zobo-
wiązany uzgodnić z prowadzącym seminarium przedmioty do wyboru zgłoszone na
kolejne semestry.

6.3. W ramach seminarium dyplomowego student musi sprecyzować temat pracy
dyplomowej. Nie później niż do końca pierwszego semestru dyplomowego, student
powinien otrzymać kartę potwierdzającą podjęcie tematu pracy dyplomowej. Kopia
karty powinna być przesłana do dziekanatu.

6.4. Odnośnie realizacji i obrony pracy dyplomowej obowiązują wszystkie ustale-
nia regulaminu studiów, dotyczące dyplomowania (§ 20 - § 26 Regulaminu Studiów
PG) oraz Regulamin Dyplomowania WZiE.
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Tabela 1. Przedmioty specjalizacyjne (obowiązkowe)

grupa A
Specjalność: Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Semestr Forma zajęć Razem

Lp. Nazwa przedmiotu

W
ar

ia
n

t1

W
ar

ia
n

t2

W C L P S

G
o

d
zi

n
y

P
un

kt
y

E
C

T
S

A1 Ergonomia i ochrona pracy 1 2 2 1 3 3
A2 Modelowanie symulacyjne 1 2 1 2 3 3
A3 Organizacja usług 1 2 1 1 2 2

A4
Procesy innowacyjne
i projektowanie wyrobów

1 2 2 1 3 3

A5 Ekonometria 1 2 2 1 1 4 4

A6
Systemy informacyjne
przedsiębiorstw

1 2 2 2 4 5

A7 Zarządzanie produkcją 1 2 2 1 3 3

Razem semestr 12 4 6 22 23
A8 Język biznesu 2 3 2 2 2

A9
Kompleksowe zarządzanie
jakością

2 3 2 2 4 4

A10 Projektowanie baz danych 2 3 2 2 4 5

A11
Projektowanie procesów
produkcyjnych

2 3 2 2 4 5

A12 Rachunkowość zarządcza 2 3 1 2 3 4
A13 Gra przemysłowa 2 3 2 2 2
A14 Seminarium dyplomowe 2 3 1 1 1

Razem semestr 7 8 2 2 1 20 23
A15 Język biznesu 3 4 2 2 2

A16
Projektowanie systemów
produkcyjnych

3 4 2 2 4 4

A17 Etyka biznesu 3 4 1 1 1
A18 Seminarium dyplomowe 3 4 1 1 1

Razem semestr 2 3 2 1 8 8

Suma całkowita 21 15 8 4 2 50 54
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Tabela 2. Przedmioty specjalizacyjne (obowiązkowe)

grupa B
Specjalność: Zarządzanie organizacją

Semestr Forma zajęć Razem

Lp. Nazwa przedmiotu

W
ar

ia
n

t1

W
ar

ia
n

t2

W C L P S

G
o

d
zi

n
y

P
un

kt
y

E
C

T
S

B1 Administracja publiczna 1 2 1 2 3 3
B2 Systemy informacyjne 1 2 2 2 4 5
B3 Badania marketingowe 1 2 2 2 4 5
B4 Zarządzanie logistyką 1 2 2 1 3 3

B5
Problemy zrównoważonego
rozwoju

1 2 2 2 4 4

B6 Zarządzanie finansami 1 2 1 2 3 3
Razem semestr 10 7 4 21 23

B7 Język biznesu 2 3 2 2 2
B8 Zarządzanie strategiczne 2 3 2 2 4 4

B9
Projektowanie systemów
zarządzania

2 3 2 3 5 6

B10 Rachunkowość zarządcza 2 3 1 2 3 4
B11 Systemy ekspertowe 2 3 1 2 3 3
B12 Modelowanie symulacyjne 2 3 1 2 3 3
B13 Seminarium dyplomowe 2 3 1 1 1

Razem semestr 7 6 4 3 1 21 23
B14 Język biznesu 3 4 2 2 2
B15 Zarządzanie międzynarodowe 3 4 2 2 4 4

B16 Etyka biznesu 3 4 1 1 1
B17 Seminarium dyplomowe 3 4 1 1 1

Razem semestr 2 5 1 8 8

Suma całkowita 19 18 8 3 2 50 54

Uwaga absolwenci licencjatu na WZiE – zamiast przedmiotów B2, B3, B6, B10 i B16, realizo-
wane są zamiennie przedmioty z tabeli 5 (grupa L).
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Tabela 3. Przedmioty specjalizacyjne (obowiązkowe)

grupa C
Specjalność: Ekonomia i finanse

Semestr Forma zajęć Razem

Lp. Nazwa przedmiotu

W
ar

ia
n

t1

W
ar

ia
n

t2

W C L P S

G
o

d
zi

n
y

P
un

kt
y

E
C

T
S

C1 Ekonometria 1 2 2 1 1 4 4
C2 Podstawy rachunkowości 1 2 1 2 3 3
C3 Systemy informacyjne 1 2 2 2 4 5

C4 Badania marketingowe 1 2 2 2 4 5
C5 Zamówienia publiczne 1 2 2 2 2
C6 Zarządzanie finansami 1 2 2 2 4 4

Razem semestr 11 5 5 21 23
C7 Język biznesu 2 3 2 2 2

C8
Analiza finansowa
i controlling

2 3 2 2 2

C9 Rachunkowość zarządcza 2 3 1 2 3 4
C10 Rynki finansowe 2 3 2 2 2
C11 Bankowość 2 3 2 2 2

C12
Współczesne doktryny
ekonomiczne

2 3 2 1 3 3

C13 Zarządzanie strategiczne 2 3 2 2 4 5
C14 Gra przemysłowa 2 3 2 2 2
C15 Seminarium dyplomowe 2 3 1 1 1

Razem semestr 9 9 2 1 21 23
C16 Język biznesu 3 4 2 2 2
C17 Finanse publiczne 3 4 2 2 2

C18 Planowanie finansowe i budżetowa
nie w zarządzaniu przedsiębiorstwem 3 4 2 2 2

C19 Etyka biznesu 3 4 1 1 1
C20 Seminarium dyplomowe 3 4 1 1 1

Razem semestr 2 3 2 1 8 8

Suma całkowita 22 17 5 4 2 50 54

Uwaga absolwenci licencjatu na WZiE – zamiast przedmiotów C1, C2, C3, C4, C6, C9 i C19,
realizowane są zamiennie przedmioty z tabeli 5 (grupa L).
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Tabela 4. Przedmioty specjalizacyjne (obowiązkowe)

grupa D
Specjalność: Marketing

Semestr Forma zajęć Razem

Lp. Nazwa przedmiotu

W
ar

ia
n

t1

W
ar

ia
n

t2

W C L P S

G
o

d
zi

n
y

P
un

kt
y

E
C

T
S

D1 Badania marketingowe 1 2 2 2 4 4
D2 Marketing przemysłowy 1 2 2 1 3 3

D3
Zachowania podmiotów
rynkowych

1 2 2 2 2

D4
Prawo przedsiębiorcy
i konsumenta

1 2 2 2 2

D5 Marketing usług 1 2 2 1 3 3
D6 Systemy informacyjne 1 2 2 2 4 5

D7
Marketing organizacji
niedochodowych

1 2 2 2 4 4

Razem semestr 10 8 4 22 23
D8 Język biznesu 2 3 2 2 2
D9 Strategie marketingowe 2 3 2 2 4 5
D10 E – marketing 2 3 2 1 3 4
D11 Marketing międzynarodowy 2 3 2 2 2
D12 Marketing relacji 2 3 2 2 4 4
D13 Zarządzanie strategiczne 2 3 2 2 4 5
D14 Seminarium dyplomowe 2 3 1 1 1

Razem semestr 6 10 1 2 1 20 23
D15 Język biznesu 3 4 2 2 2
D16 Marketing terytorialny 3 4 2 2 4 4

D17 Etyka biznesu 3 4 1 1 1
D18 Seminarium dyplomowe 3 4 1 1 1

Razem semestr 2 3 2 1 8 8

Suma całkowita 18 21 3 6 2 50 54

Uwaga absolwenci licencjatu na WZiE – zamiast przedmiotów D1, D2, D6 i D17, realizowane są

zamiennie przedmioty z tabeli 5 (grupa L).
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Tabela 5. Przedmioty specjalizacyjne (obowiązkowe)

grupa L
Specjalność: Specjalności po licencjacie na WZiE

Forma zajęć Razem

Lp. Nazwa przedmiotu

S
em

es
tr

W C L P S

G
o

d
zi

n
y

P
un

kt
y

E
C

T
S

L1 Analiza rynku 1 2 1 3 4
L2 Zarządzanie przedsięwzięciami 1 2 2 4 5
L3 Prawo administracyjne 1 2 2 4 4
Sem. I – specjalności: ZO, EiF oraz M 6 3 2 11 13

L4 Matematyka finansowa 1 1 2 3 4
L5 Badania operacyjne 1 2 1 3 4

Sem. I – tylko specjalność EiF 3 3 6 8

L6 Finansowanie działalności MSP 2 1 2 3 4
Sem. II – specjalności ZO oraz EiF

L7 Idee kształtujące Europę 1 2 2 1
Sem. III –specjalności ZO EiF oraz M

Sposób realizacji przedmiotów z grupy L:

� Przedmioty L1, L2, L3 realizują studenci I sem. specjalności: Zarządzanie orga-
nizacją, Ekonomia i finanse oraz Marketing (specjalność Zarządzanie systemami
produkcyjnymi jest dla absolwentów licencjatów niedostępna), zamiast przedmio-
tów oznaczonych pogrubioną czcionką w tabelach 2, 3 i 4.

� Przedmioty L4 i L5 realizują studenci I sem. specjalności Ekonomia i finanse, za-
miast przedmiotów oznaczonych pogrubioną czcionką w tabeli 3.

� Przedmiot L6 realizują studenci II sem. specjalności: Zarządzanie organizacją oraz
Ekonomia i finanse, zamiast przedmiotu oznaczonego pogrubioną czcionką
w tabelach 2 i 3.

� Przedmiot L7 realizują studenci III sem. specjalności: Zarządzanie organizacją,
Ekonomia i finanse oraz Marketing, zamiast przedmiotu oznaczonego pogrubioną
czcionką w tabelach 2, 3 i 4.
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Programy przedmiotów z grupy L.

Przedmioty:

L1 Analiza rynku – realizowany według programuP14

L5 Badania operacyjne – realizowany według programuP2

L6 Matematyka finansowa – realizowany według programuP12

Programy pozostałych przedmiotów znajdują się w dalszej części informatora.

Tabela 6. Lista przedmiotów wspólnych dla wszystkich specjalności

Oznaczenie w grupie
Lp. Nazwa przedmiotu

A B C D
1 Modelowanie symulacyjne A2 B12 - -
2 Ekonometria A5 - C1 -
3 Rachunkowość zarządcza A12 B10 C9 -
4 Gra przemysłowa A13 - C14 -
5 Etyka biznesu A17 B16 C19 D17
6 Systemy informacyjne - B2 C3 D6
7 Badania marketingowe - B3 C4 D1
8 Zarządzanie finansami - B6 C6
9 Zarządzanie strategiczne - B8 C13 D13

Programy tych przedmiotów są prezentowane tylko w jednym miejscu – w grupie
A lub B, co zaznaczone jest pogrubioną czcionką.

Dla przedmiotów: Język biznesu i Seminarium dyplomowe nie ma opisów.
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Tabela 7. Przedmioty podstawowe (obowiązkowe)

grupa P
Dla kandydatów realizujących studia cztero-semestralne

a) przedmioty realizowane dla wszystkich specjalności

Forma zajęć Razem

Lp. Nazwa przedmiotu

S
em

es
tr

G
ru

p
a

W C L P S

G
o

d
zi

n
y

P
un

kt
y

E
C

T
S

P1 Analiza ekonomiczna 1 P 2 2 4 4
P2 Badania operacyjne 1 P 2 1 3 3

P3
Finanse organizacji
gospodarczych 1 P 3 3 3

P4 Podstawy marketingu 1 P 2 2 4 4
P5 Organizacja produkcji 1 P 2 2 4 5
P6 Podstawy zarządzania 1 P 3 3 3
P7 Statystyka 1 P 1 2 3 3

Razem semestr 15 3 2 4 24 25

b) przedmioty realizowane dla specjalności: Zarządzanie systemami produkcyjnymi

P8
Eksploatacja systemów
technicznych 1 Pa 2 1 3 3

P9 Organizacja stanowisk pracy 1 Pa 1 1 2 2

Razem semestr 18 4 2 5 29 30

c) przedmioty realizowane dla specjalności: Zarządzanie organizacją

P10
Przedsiębiorczość
gospodarcza

1 Pb 2 1 3 3

P11 Prawo gospodarcze 1 Pb 2 2 2

Razem semestr 17 6 2 4 29 30

d) przedmioty realizowane dla specjalności: Ekonomia i finanse

P12 Matematyka finansowa 1 Pc 1 2 3 3
P13 Socjologia organizacji 1 Pc 2 2 2

Razem semestr 16 7 2 4 29 30

e) przedmioty realizowane dla specjalności: Marketing

P14 Analiza rynku 1 Pd 2 1 3 3
P15 Socjologia organizacji 1 Pd 2 2 2

Razem semestr 17 6 2 4 29 30
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Tabela 8. Przedmioty do wyboru w semestrze letnim

grupa S
Forma zajęć Razem

Lp. Nazwa przedmiotu

Se
m

es
tr

W C L P S

G
od

zi
ny

P
un

kt
y

E
C

T
S

S1 Analiza decyzyjna L 1 1 2 2
S2 Doskonalenie produkcji L 2 2 2
S3 Electronic Commerce L 2 2 2

S4 Giełdy towarowe L 2 2 2

S5 Interaktywne dokumenty WWW L 2 2 2

S6 Instrumenty finansowe rynku kapitałowego L 2 2 2

S7 Komunikacja interpersonalna L 2 2 2

S8 Komunikacja marketingowa L 2 2 2

S9 Komunikacja międzykulturowa L 2 1 3 3

S10 Korespondencja handlowa L 2 2 2

S11 Logistyka przemysłowa L 2 1 3 3

S12 Logika praktyczna dla menedżerów L 2 2 2

S13 Marketing w handlu L 2 2 2

S14 Metody sztucznej inteligencji L 1 2 3 3

S15 Metody wartościowania pracy
i wynagradzania pracowników L 2 2 2

S16 Międzynarodowe stosunki polityczne L 2 2 2

S17 Negocjacje L 2 2 2

S18 Niemcy współczesne L 2 2 2

S19 Podatki i opłaty publiczne L 2 2 2

S20 Polityka ekonomiczna L 2 2 2

S21 Polityka i strategia finansowa przedsiębiorstwa L 2 2 2

S22 Prawo pracy I/II L 2 2 2

S23 Projektowanie systemów rachunku kosztów L 2 1 3 3

S24 Rynki wschodnie L 2 2 2

S25 Socjotechniki zarządzania L 2 2 2

S26 Zarządzanie przedsięwzięciami
informatycznymi L 2 2 2

S27 Zarządzanie rozproszonymi bazami danych
typu Informix L 2 2 4 4

S28 Zarządzanie w samorządach terytorialnych L 2 2 2

NOWY PRZEDMIOT OD 2002/2003

S62 Technologie prezentacji medialnych L 1 2 3 3

Razem semestr 25 30 9 1 65 65
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Tabela 9. Przedmioty do wyboru w semestrze zimowym

grupa S
Forma zajęć Razem

Lp. Nazwa przedmiotu

Se
m

es
tr

W C L P S

G
od

zi
ny

P
un

kt
y

E
C

T
S

S29
Bank komercyjny, jego organizacja
i zarządzanie

Z 2 2 2

S30 Funkcjonowanie i rola MSP w gospodarce Z 2 2 2

S31 Ergonomia systemów informacyjnych Z 2 1 3 3

S32 Integracja ekonomiczna Europy Z 2 2 2

S33 Kultura organizacyjna Z 2 2 2

S34 Marketing personalny Z 2 2 2

S35 Marketing w turystyce Z 1 1 2 2

S36 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne Z 1 2 3 3

S37 Ocena jakości produktów Z 2 2 2

S38 Opakowania Z 2 2 2

S39 Organizacja telepracy Z 1 1 2 2

S40 Podstawy gospodarki nieruchomościami Z 2 2 2

S41 Podstawy Public Relations Z 2 2 2

S42 Postępowanie podatkowe Z 2 2 2

S43 Prawo w biznesie Z 2 2 2

S44 Projektowanie stron WWW Z 1 2 3 3

S45 Reklama Z 2 2 2

S46 Stres w pracy Z 1 2 3 3

S47
Zarządzanie ryzykiem finansowym
w banku komercyjnym

Z 2 2 2

S48 Zarządzanie ryzykiem zawodowym Z 1 1 2 2

S49 Zarządzanie edukacją Z 1 2 3 3

S50 Zastosowania arkusza kalkulacyjnego Z 2 2 2

NOWE PRZEDMIOTY OD 2002/2003

S60 Zarządzanie cenami w warunkach rynkowych Z 2 2 2

S61
Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi Unii
Europejskiej

Z 2 2 2

Razem semestr 25 17 8 1 2 53 53
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Tabela 10. Przedmioty do wyboru, prowadzone w języku angielskim

grupa S

Forma zajęć Razem

Lp. Nazwa przedmiotu

Se
m

es
tr

W C L P S

G
od

zi
ny

P
un

kt
y

E
C

T
S

S51 Corporate Finance L 2 2 4

S52 Intercultural Communication L 2 2 4

S53 Introduction to Basic Economics L 2 2 4

S54
Job Evaluation Methods and
Compensating of Employees

L 2 2 4

S55 Business Ethics Z 2 2 4

S56 Corporate Culture Z 2 2 4

S57 European Economic Integration Z 2 2 4

S58
Fundamentals of Financial
Management

Z 2 2 4

NOWY PRZEDMIOT OD 2002/2003

S59 Introductory Econometrics Z 2 2 4 8

Razem semestr 12 6 2 20 40
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ERGONOMIA I OCHRONA PRACY
Forma zajęć W C L P Katedra ZEiEST

A1
Godziny 2 1 Autor dr hab. inż. Marcin Sikorski

Program wykładu

� Cel i zakres badań ergonomii. System: człowiek - obiekt techniczny - środowisko.
Projektowanie ergonomiczne wyrobów. Techniki badań ergonomicznych.

� Wysiłek fizyczny. Metody oceny uciążliwości pracy fizycznej. Minimalizacja
obciążenia fizycznego na stanowisku pracy. Organizacja pracy i bezpieczeństwo
przy pracach fizycznych.

� Wysiłek psychiczny. Monotonia i monotypia. Stres w pracy. Usprawnienia prze-
ciwdziałające obciążeniu psychicznemu.

� Projektowanie przestrzeni pracy. Metody projektowania struktury i wymiarów
stanowisk pracy. Racjonalna organizacja stanowisk roboczych.

� Sygnalizacja i sterowanie. Zasady projektowania urządzeń sygnalizacyjno-sterow-
niczych. Metody podnoszenia niezawodności człowieka w sterowaniu systemami
technicznymi.

� Współpraca człowiek-komputer i jej podstawy psychologiczne. Czynniki ergono-
miczne a efektywność pracy z systemem komputerowym. Zasady doboru i oceny
jakości oprogramowania do zarządzania firmą i sterowania technologią.

� Projektowanie ergonomiczne maszyn i urządzeń. Zastosowanie technik pomiaro-
wych i eksperymentalnych w projektowaniu maszyn i urządzeń oraz ich testowa-
niu.

� Bezpieczeństwo pracy w przemyśle. Ocena narażenia zawodowego pracowników.
Zapobieganie narażeniom wypadkowym, chorobowym i pożarowym. Przepisy do-
tyczące bezpieczeństwa pracy w przemyśle.

� Elementy inżynierii bezpieczeństwa przemysłowego. Ocena ryzyka i zarządzanie
bezpieczeństwem w systemach produkcyjnych. Zasady bezpiecznej eksploatacji
systemów.

� Projektowanie produktów konsumenckich. Ergonomia w strategiach marketingo-
wych urządzeń przemysłowych i wyrobów powszechnego użytku.

� Techniki badania rynku i analizy potrzeb użytkowników. Zachowania konsumenc-
kie. Metody oceny ergonomiczności wyrobów. Testowanie reakcji użytkowników.
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ERGONOMIA I OCHRONA PRACY
Forma zajęć W C L P Katedra ZEiEST

A1
Godziny 2 1 Autor dr hab. inż. Marcin Sikorski

Program laboratorium

� Określenie wymagań użytkowych i ergonomicznych dla wybranych wyrobów.
� Techniki badań ergonomicznych.
� Zagospodarowanie przestrzeni pracy.
� Organizacja stanowisk roboczych.
� Ocena obciążenia psychicznego na stanowiskach operatorskich.
� Ocena ryzyka błędu ludzkiego.
� Usprawnianie procesów pracy.
� Projektowanie systemu obsługi klienta.
� Ocena zagrożeń i poziomu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, projekt DTR.
� Oznakowanie bezpieczeństwa. Zabezpieczenia przed wypadkami.
� Ocena jakości użytkowej oprogramowania wspomagającego zarządzanie i efektyw-

ności wykorzystania sprzętu komputerowego.
� Testy psychologiczne w selekcji zawodowej personelu.
� Diagnoza stylu uczenia się i określania preferencji zawodowych pracowników.

Literatura

− Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, AE, Poznań 1993.
− Pacholski L. (red), Ergonomia, Politechnika Poznańska, Poznań 1986.
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MODELOWANIE SYMULACYJNE
Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI

A2
Godziny 1 2 Autor dr inż. Andrzej Szuwarzyński

Program wykładu

� Podstawy teorii kolejek. Strumień zgłoszeń, proces obsługi, regulamin kolejki.
� Definicje podstawowych pojęć z zakresu modelowania symulacyjnego: model,

system, symulacja.
� Najważniejsze cechy systemu; wejście-wyjście z systemu, system a otoczenie,

dynamika systemu, modele w analizie systemowej.
� Model a system, klasyfikacja modeli, stopień szczegółowości modelu, model mate-

matyczny.
� Analityczne i symulacyjne metody analizy systemów kolejkowych.
� Symulacja komputerowa i metody symulacji, symulacja jako metoda badania syste-

mów, symulacja jako działanie zorientowane celowo, modele symulacyjne.
� Wykorzystanie metod symulacyjnych w procesie podejmowania decyzji.
� Podstawowe kategorie modeli symulacyjnych, właściwości zmiennych stanu, repre-

zentacja komputerowa modeli symulacyjnych.
� Cyfrowa symulacja zdarzeń dyskretnych, technika modelowania zdarzeń dyskret-

nych.
� Struktura danych w programie AweSim. Predefiniowane zmienne i funkcje.
� Podstawy modelowania sieciowego: modelowanie przybywania obiektów, modelo-

wanie kolejek i stanowisk obsługi, modelowanie opuszczania systemu przez
obiekty.

� Wykorzystanie instrukcji sterujących do definiowania parametrów modelu, reje-
stracji danych, śledzenia wartości parametrów modelu.

� Modelowanie typowych sytuacji: awarie maszyn, niecierpliwy klient, szeregowanie
zadań do wykonania, sterowanie przepływem obiektów przy pomocy bramek, wy-
bór kolejek i kanałów obsługi, operacje magazynowania (gromadzenie obiektów).

� Współpraca z arkuszem kalkulacyjnym (odczytywanie i zapisywanie danych).
� Powtarzalność eksperymentu symulacyjnego.
� Procedura kontroli symulacji, uwzględnianie niepewności w modelach symulacyj-

nych, zasady gromadzenia danych w modelach symulacyjnych, interpretacja wyni-
ków symulacji.

� Wizualizacja przebiegu symulacji.
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MODELOWANIE SYMULACYJNE
Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI

A2
Godziny 1 2 Autor dr inż. Andrzej Szuwarzyński

Program laboratorium

� Wprowadzenie do obsługi programu AweSim, projekt, scenariusz, model sieciowy,
moduł sterowania, moduł animacji.

� Wykonanie pierwszego projektu według instrukcji do ćwiczeń, zapoznanie się
z podstawowymi zasadami obsługi programu AweSim.

� Wykonanie animacji do projektu według instrukcji do ćwiczeń.
� Dokumentowanie i zachowanie scenariusza, symulacja scenariusza, uruchamianie

animacji, prezentacja wyników symulacji.
� Budowa i uruchomienie modelu prostego systemu kolejkowego, badanie działania

modelu dla kilku zestawów danych – porównywanie różnych scenariuszy.
� Zasady uruchamiania zadań w AweSim, analiza błędów, kontrola poprawności.
� Analiza i interpretacja wyników dla wielu scenariuszy. Wyświetlanie wyników

w formie tekstowej i graficznej.
� Złożone modele symulacyjne, zasady wyodrębniania obiektów i określania struk-

tury modelu, budowa sieci, interpretacja wyników.
� Opracowanie na podstawie dyspozycji podanych przez prowadzącego lub według

własnej koncepcji modelu złożonego systemu produkcyjnego lub usługowego (za-
soby, bramki, elementy decyzyjne).

� Utworzenie sieci dla modelu, uruchomienie, testowanie mające na celu sprawdze-
nie poprawności działania programu.

� Przeprowadzenie symulacji dla kilku scenariuszy, zastosowanie różnych opcji
w bloku instrukcji sterujących, sprawdzenie wrażliwości modelu na zmiany danych
wejściowych.

� Analiza wyników przeprowadzonych eksperymentów symulacyjnych na podstawie
raportów tekstowych i graficznych.

� Wizualizacja działania modelu symulacyjnego, przy pomocy modułu animacji
programu AweSim.

� Dokumentowanie wykonanego projektu.

Literatura

− Filipowicz B., Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych. Analiza i synteza
systemów obsługi i sieci kolejkowych, WNT, Warszawa 1996.

− Fishman G., Symulacja komputerowa. Pojęcia i metody, PWE, Warszawa 1981.
− Tyszer J., Symulacja cyfrowa, WNT, Warszawa 1990.
− Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996.
− Pritsker A.A.B., Oreilly J.J., Simulation with Visual SLAM and AweSim, John Wiley

& Sons, New York 1999.
− AweSim, Total Simulation Project Support, User’s Guide, 1999.
− Szuwarzyński A., Materiały do zajęć z modelowania symulacyjnego, Internet:

http://www.zie.pg.gda.pl/kpzim/awesim
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ORGANIZACJA USŁUG
Forma zajęć W C L P Katedra ZEiEST

A3
Godziny 1 1 Autor mgr inż. Władysław Stachowski

Program wykładu

� Podstawowe definicje procesu usług. Klient jako usługobiorca. Charakterystyka
usług oraz kwalifikacja systemów usługowych. Firma usługowa jako system so-
cjotechniczny.

� Koncepcja usługi i jej projektowanie. Ocena potrzeb konsumentów. Pakiety usług.
Badania konsumenckie w zakresie usług. Klient przyszłości. Teoria trzech sekto-
rów.

� Polityka rzeczowa i funkcjonalna firmy. Pojęcie strategii w usługach. Opcje strate-
giczne i zarządzanie strategiczne. segmentacja rynku w usługach. Wpływ klienta na
kształtowanie formy i zakresu usług

� Budowa modeli planowania strategicznego w usługach. Matryca produktowo-
rynkowa i jej ewolucja.

� Analiza SWOT jako metoda pozycjonowania firmy. Identyfikacja, wybór i rango-
wanie kryteriów oceny.

� Postrzeganie wartości przez klienta. Kształtowanie ceny w usługach. Strategie
cenowe Koszt/Korzyści klienta w usługach. Dziewięć najważniejszych reguł
sprzedaży.

� Całościowy model kształtowania strategii. Kontrola realizacji. Diagram Pareto
w kształtowaniu modelu usług. Elementy marketingu usług.

� Zależność rentowności od tempa obrotu kapitału i marży zysku. Biznes plan dla
realizacji zamierzeń.

� Planowanie usług i szacowanie popytu. Modele prognozowania monitorowanie
obsługi klienta AUDIT LISTA KONTROLNA.

� Rachunek kosztów w firmach usługowych i tworzenia strategii konkurencyjności.
Koszty bezczynności. Jak motywować pracowników w obsłudze klienta

� Czynniki zapewnienia jakości usług wg. ISO 9000. Barometr w jakości usług. Luki
w obsłudze klienta.

� 14 testów oceny jakości usług i zasady ich stosowania.
� Metody usprawnienia procesów obsługi w firmach usługowych. Reengineering

w firmach usługowych.
� Warunki wykonania usługi. Modele optymalizacyjne. Elementy logiki w działalno-

ści firm usługowych Problemy transportowe i magazynowe. Zarządzanie w usłu-
gach.

� Organizacja usług specjalistycznych. Usługi targowe, finansowe i techniczne.
Informatyka w firmach usługowych. Elementy reklamy.
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ORGANIZACJA USŁUG
Forma zajęć W C L P Katedra ZEiEST

A3
Godziny 1 1 Autor mgr inż. Władysław Stachowski

Program ćwiczeń

� Podstawowe definicje procesu usług. Rangowanie zapotrzebowania na usługi. Po-
dział usług wg pilności potrzeb. Relacje klient - usługodawca Wybór preferencji
klienta w zakresie sprzętu domowego użytku.

� Budowa strategii rozwojowej firmy usługowej na podstawie badania priorytetów:
usługodawcy i klienta.

� Barometr atrakcyjności przy wyborze zakresu usług.
� Opracowywanie założeń dla modelu planowania strategicznego w firmie usługo-

wej.
� Wybór metody wypełniania luki planistycznej dla strategii wzrostu przy zmianie

zestawu produktowego lub wzroście obrotów dla wybranego zakresu usług.
� Wykorzystanie matrycy Shell’a do oceny perspektyw wybranego rynku i oceny

jego atrakcyjności.
� Wykorzystanie sieci EMSER dla tworzenia strategii firmy usługowej.
� Planowanie usług i szacowanie popytu. Modele prognozowania dla usług technicz-

nych. Zadania.
� Rachunek kosztów w firmach usługowych. Zadania i przykłady.
� Czynniki zapewnienia jakości usług wg ISO 9000. Identyfikacja problemów

z jakością. Analiza reklamacji klientów. 14 testów oceny jakości usług i zasady ich
stosowania na przykładzie wybranej firmy.

� Optymalizacja wyboru lokalizacji obiektów usługowych Problemy transportowe
i ich rozwiązywanie.

� Informatyka w firmach usługowych. Systemy monitorowania satysfakcji klientów.

Literatura

− Muhleman A., Oakland J., Lockeyer K., Zarządzanie produkcja i usługi, PWN,
Warszawa 2001.

− Irons K., Managing Service Companies, Addison-Wessley, 1993.
− Faulkner D., Bowman C., Strategia konkurencji, Geberthner i Ska , Warszawa 1996.
− Rogoziński K., Usługi rynkowe, AE, Poznań 1993.
− Wieczorek Z., Handel detaliczny. Bezpieczeństwo i higiena, PIP, Wrocław 2000.
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PROCESY INNOWACYJNE
I PROJEKTOWANIE WYROBÓW

Forma zajęć W C L P Katedra KISP
A4

Godziny 2 1 Autor prof. zw. dr Wiktor Adamkiewicz

Program wykładu

� Globalizacja zmian gospodarczych - myślenie „sieciowe” .
� Innowacje, kreatywność, zmiana - przegląd aktualnych poglądów.
� Źródła innowacji - innowacje indywidualne i grupowe.
� Wprowadzanie innowacji - organizacja procesu.
� Innowacje organizacyjne. Innowacje dotyczące produktu: wyrobu lub usługi.
� Rozwój produktu - fazy procesu innowacyjnego.
� Techniczny proces rozwoju.
� Handlowy proces rozwoju.
� Projektowanie procesu rozwoju produktu.
� Projektowanie jako proces rozwiązywania problemów.
� Struktura działania technicznego. Ocena działania i podejmowanie decyzji.
� Jakość i podatność struktur technicznych i organizacyjnych.
� Projektowanie działalności innowacyjnej - społeczna psychologia działalności

innowacyjnej.

Program ćwiczeń

� Planowanie procesów badań i rozwoju.
� Analiza ryzyka i ocena niepewności innowacji.
� System informacyjny dla celów badań i rozwoju.
� Scenariusze rozwoju otoczenia. Wybór strategii innowacyjnej.
� Opracowanie misji firmy uwzględniającej procesy innowacyjne.
� Analizy techniczne i ekonomiczne wyników. Efekty niewymierne.

Literatura

− Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
− Dietrich J., System i konstrukcja, WNT, Warszawa 1985.
− Durlik I., Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych

w gospodarce rynkowej. t. I i II, Wyd. Placet, Warszawa 1995/1996.
− Gasparski W. (red), Projektoznawstwo. Elementy wiedzy o projektowaniu, WNT,

Warszawa 1988.
− Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, PWN, Warszawa 1997.
− Penc J., Strategie zarządzania. Cz. I i II, Wyd. Placet, Warszawa 1994/1995.
− Stoner J. A. F., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
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EKONOMETRIA
Forma zajęć W C L P Katedra KEiZP

A5
Godziny 2 1 1 Autor dr hab. Jerzy Ossowski, prof. nadzw. PG

Program wykładu

� Model ekonometryczny – podstawowe pojęcia.
� Klasyczne założenia stochastyczne dotyczące modelu ekonometrycznego.
� Rodzaje zmiennych w modelach ekonometrycznych – prosta analiza szeregów

czasowych.
� Modele tendencji rozwojowych – analiza sezonowości.
� Estymacja liniowego modelu ekonometrycznego Metodą Najmniejszych Kwadra-

tów.
� Właściwości stochastyczne modelu ekonometrycznego.
� Weryfikacja stochastyczna modelu ekonometrycznego.
� Prognozowanie ekonometryczne.
� Modele dynamiczne.
� Ekonometryczne modele ryzyka.
� Ekonometryczne modele produkcji. Modele kosztów.
� Ekonometryczna analiza wariancji.

Program ćwiczeń i laboratorium

� Zakładanie banku danych w programie Microfit.
� Podstawowe transformacje w programie Microfit.
� Obliczanie indeksów dynamiki. Szacowanie trendów liniowych i nieliniowych.
� Analiza sezonowości. Weryfikacja numeryczna.
� Weryfikacja stochastyczna – badanie istotności zmiennych.
� Weryfikacja stochastyczna – badanie autokorelacji.
� Modele przyczynowo-skutkowe statyczne – prognozy warunkowe i ich błędy sta-

tystyczne.
� Szacowanie modeli autoregresyjnych i ich interpretacja i weryfikacja.
� Prognozowanie na podstawie modeli autoregresyjnych.
� Przyczynowo-skutkowe modele dynamiczne – prognozy warunkowe.
� Krótko i długookresowa analiza efektów oddziaływania zmiennych.
� Analiza procesów produkcji i kosztów. Analiza wariancyjna.

Literatura

− Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
− Strzała K., Ekonometria inaczej, Wyd. UG, Gdańsk 1994.
− Pesaran M.H., Pesaran B., MICROFIT 3.0, Oxford University Press, Oxford 1991.
− Welfe W., Welfe A., Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa 1996.
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SYSTEMY INFORMACYJNE
PRZEDSIĘBIORSTW

Forma zajęć W C L P Katedra KISP A6
Godziny 2 2 Autor mgr inż. Janusz Czuchnowski

Program wykładu

� Systemy informacyjno-komunikacyjne przedsiębiorstwa. Procesy w systemach
informacyjno-komunikacyjnych oraz ich modele.

� Przedsiębiorstwo jako system informacyjny. Factory of the Future. Struktury zarzą-
dzania a systemy informacyjno-komunikacyjne.

� Środowisko ekonomiczne lat 90-tych. Nowa rola systemów IT. Zmiany polityczno-
prawne, zmiany procesów gospodarowania, zmiany technologii informatycznych.
Restrukturyzacja zarządzania - wartości tradycyjne a nowe wzorce i wartości.
Nowa rola systemów IT (technologii informacyjnej): współdzielone bazy danych,
systemy wspomagania decyzji, sieci komputerowe, komunikacja bezprzewodowa,
technologie klient/server, współczesne softwar’owe technologie informatyczne:
systemy ekspertowe, sieci neuronowe, multimedia.

� Modele informacyjne przedsiębiorstwa. Struktura systemów informacyjnych.
� Kategorie systemów wspomagających zarządzanie: transakcyjne, automatyzacji

pracy biurowej, informacyjne zarządzania, wspomagania decyzji, informacyjne kie-
rownictwa, wspomagające kierownictwo, eksperckie.

� Klasyfikacja obszarów zastosowań informatyki w przedsiębiorstwie: CIB, CIC,
MDS, CIM (CAD, CAP, SPC, CAQ), CIO, MIS/EIS.

� Komputerowe wspomaganie logistyki. Planowanie potrzeb materiałowych.
� Planowanie wykorzystania czasu i możliwości produkcyjnych. Uproszczone mo-

dele funkcjonalne i modele danych.
� Komputerowe wspomaganie realizacji i kontroli przebiegu produkcji. Systemy

warsztatowego zbierania danych. Model funkcjonalny i model danych.
� Systemy komputerowego wspomagania logistyki zaopatrzenia i dystrybucji.

Uproszczone modele funkcjonalne i modele danych.
� Systemy komputerowego wspomagania logistyki kadrowej. Uproszczone modele

funkcjonalne i modele danych.
� Kompleksowa koncepcja systemu komputerowego wspomagania logistyki przed-

siębiorstwa. MRP II.
� Systemy wspomagania procesów planowania/projektowania: System informacyjny

kierownictwa (EIS), System informacyjny marketingu (MAIS).
� Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD), Komputerowe wspomaganie

projektowania procesów technologicznych (CAP), Komputerowe wspomaganie
systemów zabezpieczania jakości (CAQ), Komputerowe wspomaganie planowania
inwestycyjnego i wyposażenia technologicznego. Systemy komputerowego wspo-
magania gospodarki finansowo-księgowej przedsiębiorstwa.

� Zarządzanie gospodarką informacyjną przedsiębiorstwa.
� Wdrażanie systemów informatycznych: organizacja, strategia, kształtowanie pracy,

problemy użytkowników IT, szkolenia.
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SYSTEMY INFORMACYJNE
PRZEDSIĘBIORSTW

Forma zajęć W C L P Katedra KISP A6
Godziny 2 2 Autor mgr inż. Janusz Czuchnowski

Program laboratorium

Część I – Informatyzacja procesów biznesu
� Analiza systemów informacyjnych przedsiębiorstwa - System PCA.
� Identyfikacja procesów biznesu.
� SQL - modele kwerend.
� Modele pakietu ARIS.
� Projekt informatyzacji wybranego procesu biznesu.
Część II – Indywidualna praca studenta
� Analiza wybranego przedsiębiorstwa.
� Wybór procesu biznesu.
� Model zarządzania procesem z wykorzystaniem środków informatyki.
� Analiza czasowo-kosztowa realizacji procesu.

Literatura

− Baugier M., Vuillod S., Strategie zmian w przedsiębiorstwie - nowoczesna metoda,
Poltext, Warszawa 1993.

− Birchall D., Lyons L., Creating tomorrow's organization, Pitman Publishing, 1995.
− Keller G., Teufel T., SAP R/3 prozeßorientiert anwenden, Addison-Wesley, 1997.
− Kobielus J., Strategie - obsługa procesów pracy, IDG, Warszawa 1998.
− Radzikowski W., Komputerowe systemy wspomagania decyzji, PWE, Warszawa

1990.
− Rück R., Stockert A., Vogel F., CIM und LOGISTIK im Unternehmen, Hanser

Verlag, 1992.
Scheer W., Wirtschaftsinformatik, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York,
1994.

− Shapiro J., Strategie - telefonia komputerowa, IDG, Warszawa 1997.
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ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Forma zajęć W C L P Katedra KISP

A7
Godziny 2 1 Autor dr inż. Zbigniew Celmerowski

Program wykładu

� Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. Rys historyczny. Istota zarządzania. Podej-
mowanie decyzji w procesie zarządzania. Zarządzanie rozwojem systemu produk-
cyjnego (SP).

� Strategie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Strategia wytwarzania.
� Główne cele i kryteria oceny przedsiębiorstw. Produktywność. Opis, pomiar i kry-

teria oceny działalności operacyjnej SP.
� Struktura SP i formy organizacji produkcji. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.
� Organizacja i doskonalenie procesów. Ciągłe doskonalenie i reengineering proce-

sów. Organizacja procesu produkcyjnego w czasie. Zarządzanie cyklem i zapasami.
� Prognozowanie popytu. Koordynacja popytu i produkcji. Zarządzanie zapasami.

Metoda planowania potrzeb materiałowych (MRP).
� Organizacja procesów zaopatrzenia i dystrybucji. Koncepcja JIT. System sterowa-

nia przepływem według kart Kanban.
� Zmiana zasad zarządzania produkcją w warunkach zastosowania technologii infor-

macyjnej: MRP II, CIM oraz BPR.
� Zarządzanie rozwojem SP. Mobilizacja i szkolenie personelu. Organizacja systemu

wynagradzania.
� Organizacja systemu ciągłego doskonalenia SP. Organizacja zespołów i rozwiązy-

wanie problemów przemysłowych. Proces uczenia się organizacji i personelu. Za-
rządzanie wiedzą.

Program ćwiczeń

� Analiza otoczenia firmy. Formułowanie strategii wytwarzania.
� Organizacja i doskonalenie procesu.
� Prognozowanie popytu na produkty przedsiębiorstwa.
� Zarządzanie zapasami.
� Planowanie potrzeb materiałowych (MRP).
� Synchronizacja przepływu materiałów wg koncepcji JIT.
� Symulacja przepływu materiałów według kart Kanban.

Literatura

− Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lokyer K.G., Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN,
Warszawa 1995.
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KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Forma zajęć W C L P Katedra KISP

A9
Godziny 2 2 Autor dr inż. Zbigniew Celmerowski

Program wykładu

� Wprowadzenie. Ewolucja pojęcia i systemów jakości. Jakość jako czynnik konku-
rencyjności.

� Jakość w procesie projektowania i rozwoju produktów (wyrobów i usług). Analiza
potrzeb klientów. Koncepcje projektowania współbieżnego (CE) oraz rozwinięcia
funkcji jakości (QFD).

� Filozofia TQM – systemu zarządzania przedsiębiorstwem i jego rozwojem poprzez
jakość. Koszty jakości.

� Jakość procesu – redukcja i stabilizacja zmienności procesu. Metoda statystycznej
kontroli procesu. Ocena zdolności procesu: Cp i Cpk

� Mechanizm ciągłego doskonalenia procesów. Cykl PDCA. Metodyka i narzędzia
rozwiązywania problemów przemysłowych. Identyfikacja i analiza procesów.
Ocena i benchmarking procesów. Organizacja pracy zespołów.

� Zaawansowane metody doskonalenia procesów. Metoda planowania eksperymen-
tów DOE.

� Systemy zapewnienia jakości według norm ISO 9000. Zakres norm. Dokumentacja
systemu jakości. Polityka jakości. Procedury procesów.

� Wdrożenie TQM. Koncepcje „guru” jakości: Deming’a, Crosby’ego, Jurana. Rola
kadr kierowniczych i wykonawczych w procesie wdrażania i eksploatacji systemów
zarządzania przez jakość. Nagrody w dziedzinie jakości.

� Rozwój koncepcji TQM. Relacje TQM i innych współczesnych koncepcji zarzą-
dzania produkcją, jak JIT i BPR.

Program ćwiczeń

� Rozwinięcie Funkcji Jakości (QFD).
� Statystyczna Sterowanie Procesami (SPC).
� Projektowanie Eksperymentów (DOE).
� System QS 9000.
� Rozwiązywanie problemów przemysłowych.

Literatura

− Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gebertner i Ska, Warszawa 1996.
− Wawak T., Zarządzanie przez jakość, WIE, Kraków 1995.
− Wawak T., System jakości ISO 9000, WIE, Kraków 1996.
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PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH
Forma zajęć W C L P Katedra KISP

A10
Godziny 2 2 Autor mgr inż. Janusz Czuchnowski

Program wykładu

� Projektowanie zastosowań informatyki. Identyfikacja kluczowych problemów
zmniejszających efektywność zarządzania przedsiębiorstwem. Określanie zakresu
projektowanego systemu. Planowanie przedsięwzięć zwiększających efektywność
procesów zarządzania.

� Modelowanie procesów. Notacja. Ustalanie głównych przepływów danych. Okre-
ślanie granic systemu. Identyfikacja procesów i magazynów danych. Logiczny mo-
del procesów.

� Modelowanie danych. Notacja. Encja. Główne typy relacji. Punkty i ścieżki do-
stępu. Klucze. Etapy modelowania danych. Logiczny model danych.

� Normalizacja modeli danych. Pierwsza, druga i trzecia postać normalna danych.
Uspójnianie modeli danych. Fizyczny model danych.

� Analiza funkcyjna. Pojęcia: funkcji, zdarzenia, transakcji. Etapy analizy funkcyjnej.
Struktura menu notacja, akcje globalne. Etapy projektowania menu.

� Modelowanie interfejsu. Notacja. Etapy projektowania. Główne i pomocnicze
ścieżki dialogów. Projektowanie formatów ekranów.

� Zarządzanie “cyklem życia” wspomaganych komputerowo systemów informacyj-
nych. Systems Engineering. “Software Engineering” i “Case-Tools” .
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PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH
Forma zajęć W C L P Katedra KISP

A10
Godziny 2 2 Autor mgr inż. Janusz Czuchnowski

Program laboratorium

Część I: metodologia projektowania
� Określanie celu, kluczowych problemów zmniejszających efektywność gospodaro-

wania oraz wymagań w stosunku do projektowanego systemu na podstawie „case
study” .

� Określanie kluczowych funkcji projektowanego systemu oraz wymogów wydajno-
ściowych realizacji tych funkcji na podstawie „case study” .

� Modelowanie przepływu informacji: model typu źródło-cel, określanie zakresu
projektowanego systemu, logiczny model (DFD) procesów na podstawie „case
study” .

� Modelowanie danych. Logiczny model danych. Normalizacja. Fizyczny model
danych na podstawie “case study” .

� Analiza funkcyjna: określanie zdarzeń, projektowanie transakcji na podstawie „case
study” .

� Modelowanie interfejsu: główne i pomocnicze ścieżki dialogów, formatki ekra-
nowe, raporty.

Część II: nauka MS Access
� Projektowanie tablic w MS Access. Zakładanie relacji.
� Projektowanie kwerend w MS Access.
� Projektowanie formatek ekranowych w MS Access.
� Projektowanie raportów w MS Access.
� Podstawy projektowania makr w MS Access.

Literatura

− Banachowski L., Bazy danych. Tworzenie aplikacji, AOW, Warszawa 1998.
− Barker A., Longman C., Case*MethodSM Modelowanie funkcji i procesów, WNT,

Warszawa 1996.
− Barker A., Case*MethodSM Modelowanie związków encji, WNT, Warszawa 1996.
− Habraken J., ACCESS 97. Przewodnik egzaminacyjny, Translator s.c. 1998.
− Hernandez M., Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, EDU-MIKOM, Warszawa

1998.
− Niedzielska E., Skwarnik M. (red.), Projektowanie systemów informatycznych, PWE,

Warszawa 1993.
− Roszkowski J., Analiza i projektowanie strukturalne, HELION, Warszawa 1998.
− Simpson A., Olson E., ACCESS dla Windows 97, HELION Warszawa 1998.
− Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996.
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PROJEKTOWANIE PROCESÓW
PRODUKCYJNYCH

Forma zajęć W C L P Katedra KISP A11
Godziny 2 2 Autor dr inż. Marek Wirkus

Program wykładu

� Wprowadzenie. Projektowanie procesu produkcyjnego w procesie rozwojowym
produktu.

� Definiowanie i prezentacja przebiegu procesu produkcyjnego. Wykaz procesów
występujących w przedsiębiorstwie. Modelowanie - prezentacja przebiegu procesu
produkcyjnego. Logistyczne podejście do organizacji i projektowania procesu pro-
dukcyjnego.

� Projektowanie procesów produkcyjnych w oparciu o zastosowanie symulacji kom-
puterowej. Pojęcie i obszar zastosowania symulacji komputerowej. Korzyści wyni-
kające z zastosowania symulacji. Model procesu produkcyjnego. Proces symulacji.
Zasady prezentacji wyników symulacji.

� Proces projektowania i realizacji procesów produkcyjnych. Podstawowe etapy
procesu wyboru procesu produkcyjnego oraz realizacji projektowania procesów
produkcyjnych. Charakterystyka poszczególnych etapów występujących w procesie
projektowanie procesów produkcyjnych.

� Kryteria oceny i wyboru procesów produkcyjnych . Wykaz kryteriów które należy
uwzględnić przy projektowaniu i realizacji procesu produkcyjnego: kryteria pod-
stawowe tj. rynkowe i techniczno - organizacyjne, kryteria ekonomiczne, kryteria
społeczne, kryteria ekologiczne. Zasady wyboru procesu produkcyjnego. Określa-
nie strategii produkt - proces produkcyjny.

� Charakterystyka podstawowych typów procesów produkcyjnych. Podział proce-
sów produkcyjnych w zależności od przyjętych kryteriów. Charakterystyka procesu
stacjonarnego, procesu seryjnego, procesu potokowego. Ogólna charakterystyka
porównawcza poszczególnych typów procesów produkcyjnych. Klasyfikacja i ze-
stawienie porównawcze procesów produkcyjnych ze względu na typ zmówienia
klienta. Automatyzacja procesów produkcyjnych.

� Zasady projektowania procesów transportowych i magazynowych. Kryteria oceny
projektowania i realizacji procesów transportowych i magazynowania. Podsta-
wowe zasady i wytyczne do projektowania tych procesów. Przebieg projektowania
procesów transportowych i magazynowych.

� Infrastruktura techniczno - organizacyjna procesów transportowych i magazyno-
wych. Środki transportu i manipulacji. Magazyny i ich wyposażenie. Koszty reali-
zacji procesów produkcyjnych.



Magisterskie studia uzupełniające

34

PROJEKTOWANIE PROCESÓW
PRODUKCYJNYCH

Forma zajęć W C L P Katedra KISP A11
Godziny 2 2 Autor dr inż. Marek Wirkus

Program projektu

� Określenie celu i zakresu projektowania procesu produkcyjnego. Wybór produktu,
tj. określenie: podstawowych parametrów użytkowo - eksploatacyjnych produktu,
oszacowanie programu produkcji (usług) w skali roku, w podziale na miesiące.

� Zestawienie niezbędnej dokumentacji produkcyjnej dobranej w zależności od ro-
dzaju produktu, np.: rysunek złożeniowy lub opis wyrobu, schemat montażu, itp.
opis technologii wykonania wyrobu - rysunki wykonawcze, karty technologiczne,
pracochłonność wykonania operacji dla partii produkcyjnej, itp.

� Poznanie zasad obsługi i zastosowania wybranego programu do symulacji kompu-
terowej. Podstawowe pojęcia i instrukcje, zasady formułowania i wprowadzania
danych wejściowych. Przykłady symulacji procesów produkcyjnych. Dobór ro-
dzaju (typu) procesu produkcyjnego w oparciu o zebrane dane. Zdefiniowanie
i wprowadzenie do pamięci komputerowej danych do określenia modelu projekto-
wanego procesu produkcyjnego.

� Wypracowanie w oparciu o proces symulacji komputerowej projektu procesu pro-
dukcyjnego, tj.: opracowanie projektu przepływu produkcji, obejmującego zasady
realizacji; operacji technologicznych, w tym: zasady przepływu materiałów, wie-
lość partii produkcyjnej, ilość wymaganych maszyn i urządzeń, zadania i zapotrze-
bowanie na robotników bezpośrednio produkcyjnych, wymagane miejsca składo-
wania, itp. procesów magazynowania i składowania międzyoperacyjnego, w tym
określenie: grupy rodzajowej materiałów do składowania, rodzaje jednostek trans-
portowych, zasad dostaw materiałów, wymagane wyposażenie magazynów, zapo-
trzebowanie na robotników magazynowych, itp. procesów transportowych, w tym
dobór środków transportu, zasady wykorzystania środków transportu, zapotrzebo-
wanie na robotników transportowych, itp. procesów kontrolnych, w tym określenie
zasady i miejsca realizacji procesów kontrolnych, wymagane urządzenia, zapotrze-
bowanie na robotników kontroli.

� Weryfikacja i ocena wykonanego projektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów:
techniczno - organizacyjnych: ekonomicznych, społecznych, ekologicznych

� Dokonanie ewentualnej korekty otrzymanego rozwiązania. Prezentacja wyników
symulacji w formie tabelarycznej i animacji.

Literatura

− Brzeziński M., Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych i sterowania
produkcją, WPL, Lublin 1989.

− Durlik I, Inżynieria zarządzania. Cz. I oraz II, WN, Katowice 1993.
− Durlik I, Projektowanie technologiczno-organizacyjne zakładów przemysłowych.

Skrypt PG, Gdańsk 1992.
− Muhlemann A., Oakland J., Lockyer K., Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN,

Warszawa 1995.
− Warnecke H.J., Bullinger H., Hlichert R., Voegele A., Rachunek kosztów dla inżynie-

rów, WNT, Warszawa 1993.
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RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Forma zajęć W C L P Katedra KEiZP

A12
Godziny 1 2 Autor dr Krzysztof Postrach

Program wykładu

� Zakres i cechy rachunkowości zarządczej i jej rola w sterowaniu ekonomiką przed-
siębiorstwa.

� Klasyfikacja kosztów w rachunkowości.
� Zysk ekonomiczny a zysk księgowy.
� Analiza zmienności kosztów (metody szacowania przyszłych kosztów).
� Próg rentowności w analizie przedsięwzięć gospodarczych.
� Dźwignia operacyjna i analiza wrażliwości w badaniu przedsięwzięć gospodar-

czych.
� Problemy decyzyjne w rachunki krótkoterminowym.
� Kalkulacja kosztów na podstawie tradycyjnych metod.
� Nowe koncepcje kalkulacji kosztów.
� Metody ustalania cen sprzedaży.
� Rachunkowość według ośrodków odpowiedzialności.
� Budżetowa metoda zarządzania.

Program ćwiczeń

� Koszty produkcyjne i okresu, zysk księgowy a zysk ekonomiczny.
� analiza zależności kosztów od rozmiarów produkcji.
� Kalkulacja zysku i wycena zapasów wg rachunku kosztów pełnych i rachunku

kosztów zmiennych.
� Kalkulacja na podstawie rachunku ABC.
� Obliczanie progu rentowności dla produkcji jednorodnej i produkcji złożonej.
� Analiza wrażliwości.
� Wykorzystanie dźwigni operacyjnej i dźwigni połączonej.
� Rozwiązywanie problemów decyzyjnych w rachunku krótkoterminowym.
� Ustalanie cen sprzedaży wg różnych modeli.
� Pomiar i ocena wg ośrodków odpowiedzialności.
� Sporządzanie budżetu przedsiębiorstwa.

Literatura

− Wermut J., Rachunkowość zarządcza, ODDK, Gdańsk 1999.
− Praca zbiorowa pod red. G. K. Świderskiej, Rachunkowość zarządcza, Poltex,

Warszawa 1997.
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GRA PRZEMYSŁOWA
Forma zajęć W C L P Katedra KISP

A13
Godziny 2 Autor mgr inż. Janusz Czuchnowski

Program ćwiczeń

� W trakcie gry przemysłowej studenci zdobywają kompleksową wiedzę o występu-
jących w przedsiębiorstwie zależnościach gospodarczych w następujących obsza-
rach: cele przedsiębiorstwa, sprzedaż/magazyn wyrobów gotowych, zaopatrzenie,
produkcja, badania i rozwój, gospodarka finansowa, personel, środki trwałe w sy-
mulowanych uwarunkowaniach gospodarczych takich jak: inflacja, koniunktura
gospodarcza, kurs walutowy.

� Planowanie i określanie celów ekonomicznych, socjalnych i ekologicznych. Kon-
trola realizacji celów.

� Sprzedaż magazyn wyrobów gotowych. Analiza konkurencji. Marketing mix. Poli-
tyka produktowa. Rachunek pokryciowy jako podstawa decyzji rynkowych.

� Zaopatrzenie/magazyn materiałowy. Just in Time. Określanie optymalnych wiel-
kości zakupów. Problemy magazynowania.

� Produkcja/magazyn kompletacyjny. Make-or-buy management. Planowanie po-
trzeb materiałowych MRPI. Planowanie wykorzystania zdolności produkcyjnej
MRP II.

� Badania i rozwój. Strategie technologicznego i ekologicznego unowocześniania
produktów. Rozwój nowych produktów.

� Gospodarka finansowa i rachunkowość. Planowanie finansowe. Rachunkowość
finansowa - bilans i rachunek wyników. Rachunkowość menedżerska - rachunek
kosztów i rachunek pokryciowy. Wskaźniki ekonomiczne dla zarządzania przed-
siębiorstwem.

� Personel. Obliczanie zapotrzebowania i dobór kadr. Produktywność personelu.
Problemy fluktuacji i braku czasu pracy.

� Środki trwałe przedsiębiorstwa. Decyzje inwestycyjne. Produktywność środków
trwałych. Eksploatacja środków trwałych.

� Uwarunkowania ogólnogospodarcze. Inflacja. Koniunktura gospodarcza. Kurs
walutowy. Wartość dodana.

Literatura

− Czuchnowski J., Instrukcja gry przemysłowej, Maszynopis, Gdańsk 1996.
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GRA PRZEMYSŁOWA
Forma zajęć W C L P Katedra ZEiEST

A13
Godziny 2 Autor dr hab. inż. Olgierd Downarowicz, prof. nadzw. PG

mgr inż. Tomasz Chrostowski

Program ćwiczeń

� Instruktaż gry.
� Ukonstytuowanie zespołów analityczno – decyzyjnych (zarządów przedsiębiorstw).
� Tworzenie zdolności produkcyjnej.
� Uruchamianie produkcji i sprzedaży.
� Kształtowanie podaży wyrobów.
� Badanie rynku.
� Badanie zużywania się maszyn.
� Obrót handlowy wyrobami gotowymi między przedsiębiorstwami.
� Analiza bilansu.
� Zysk bilansowy.
� Rachunek wyników.
� Rachunek płynności finansowej.
� Reagowanie na zakłócenia w dostawach.
� Giełda towarowa.
� Prezentacja przebiegu pracy zarządów.

Literatura

− Downarowicz O., Gra kierownicza INVESTOR INDUSTRY ( ILTIS, Rottenburg),
Instrukcja d1la uczestników gry.
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PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW
PRODUKCYJNYCH

Forma zajęć W C L P Katedra KISP A16
Godziny 2 2 Autor dr inż. Marek Wirkus

Program wykładu

� Wprowadzenie. Istota projektowania.
� System produkcyjny jako przedmiot projektowania.
� System produkcyjny jako obiekt inwestowania.
� Proces projektowania systemu produkcyjnego i opracowanie projektowe.
� Projektowy program produkcyjny.
� Zaopatrzenie materiałowe.
� Przepływ produkcji w systemie produkcyjnym.
� Określanie zdolności produkcyjnych systemu produkcyjnego.
� Organizacja systemu produkcyjnego.
� Lokalizacja systemu produkcyjnego.
� Plan generalny.
� Struktura przestrzenna systemu produkcyjnego.
� Wytyczne realizacyjne - projekt realizacji systemu produkcyjnego.
� Analiza efektywności ekonomicznej projektowanego systemu.

Literatura

− Abt S., Woźniak H., Podstawy logistyki, Wyd. UG, Gdańsk 1993.
− Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów

feasibility, UNIDO, Warszawa 1993.
− Durlik I, Inżynieria zarządzania, WN, Katowice, 1993.
− Durlik I, Projektowanie technologiczno-organizacyjne zakładów przemysłowych,

Skrypt PG, Gdańsk 1992.
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PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW
PRODUKCYJNYCH

Forma zajęć W C L P Katedra KISP A16
Godziny 2 2 Autor dr inż. Marek Wirkus

Program projektu

� Dane wejściowe do projektu systemu produkcyjnego. Określenie celu projektowa-
nia i uruchomienia (rozbudowy, modernizacji) wybranego systemu produkcyjnego.

� Analiza rynku. Charakterystyka produktu przewidywanego do produkcji w nowo
uruchamianym (rozbudowywanym, modernizowanym) systemie produkcyjnym.
Charakterystyka konkurentów (dotychczasowa podaż w zakresie produkowanych
produktów). Charakterystyka rynku zbytu (istniejący popyt w zakresie produkowa-
nych produktów). Określenie projektowanego programu produkcyjnego w prze-
ciągu kilku (kilkunastu) pierwszych lat produkcji.

� Projekt inżynierski (techniczno-organizacyjny) budowy, rozbudowy lub moderniza-
cji zakładu.

� Opracowanie charakterystyki technicznej produktu lub grupy produktów (asorty-
mentu). Wybranie części i podzespołów do produkcji własnej i kooperacji.

� Charakterystyka technologii wykonania produktu. Określenie zapotrzebowania na
materiały podstawowe i pomocnicze oraz półfabrykaty z kooperacji na roczny pro-
gram produkcyjny.

� Charakterystyka procesów produkcyjnych wykonania wyrobów. Opracowanie
schematu struktury procesu produkcyjnego. Określenie nominalnego i efektywnego
funduszu czasu pracy maszyn i pracowników dla poszczególnych rodzajów proce-
sów produkcyjnych.

� Określenie dla poszczególnych elementów podstawowego procesu produkcyjnego
zapotrzebowania na maszyny i urządzenia technologiczne, pracowników bezpo-
średnio produkcyjnych, pomocniczych i inżynieryjno technicznych i administra-
cyjno zarządzających, powierzchni produkcyjnej, pomocniczej, socjalnej i admini-
stracyjnej.

� Opracowanie struktur organizacyjnych. Struktury produkcyjnej i produkcyjno-
administracyjnej.

� Opracowanie schematu zarządzania projektowanego zakładu produkcyjnego,
lokalizacji ogólnej i szczegółowej. Opracowanie planu generalnego. Opracowanie
planu zagospodarowania obiektu. Opracowanie projektu rozmieszczenia maszyn,
urządzeń technologicznych i transportowych.

� Sporządzenie wytycznych branżowych. Opracowanie wytycznych realizacyjnych.
� Analiza efektywności ekonomicznej opracowanego rozwiązania projektowego.

Nakłady inwestycyjne. Koszty produkcji. Cena fabryczna produkowanych wyro-
bów. Koszty i źródła finansowania. Strumienie przepływu zasobów finansowych.
Analiza i ocena finansowa opracowanego rozwiązania projektowego. Podsumowa-
nie – projekt decyzji.
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ETYKA BIZNESU
Forma zajęć W C L P Katedra ZNF

A17
Godziny 1 Autor dr Krystyna Kinach-Brzozowska

Program ćwiczeń

� Etyka a moralność – analiza pojęć, główne problemy. Zakres i cel etyki biznesu.
� Korporacje a odpowiedzialność; charakter korporacji gosp.; odpowiedzialność

społeczna; tożsamość i zdolność do podnoszenia odpowiedzialności (studium przy-
padku).

� Biznes a problem ochrony środowiska: przykłady sytuacji konfliktowych.
� Etyka a umiędzynarodowienie biznesu (studium przypadku).
� Sytuacje dotyczące stosunków międzyludzkich w biznesie (studium przypadku).
� Znaczenie stosunków międzyludzkich w przedsiębiorstwie (studium przypadku).
� Zdobywanie rynków – etyczne i prawne aspekty reklamy (studium przypadku).
� Etyczne aspekty globalizacji.
� Problem nieuczciwej konkurencji. Analiza Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon-

kurencji.
� Ochrona własności intelektualnej.
� Kodeks etyczny firmy – przykłady.
� Kodeksy etyczne zawodowe – przykłady.
� Próba sformułowania zasad Kodeksu Etyki Biznesu.

Literatura

− Berger T. L. (Red .), Etyka kapitalizmu. Signum, Kraków 1994.
− Chryssides G.D, Kaler JH., Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa 1999.
− Granice konkurencji. Grupa Lizbońska, (tłum M. Jarosiński), Poltext, Warszawa

1996.
− Lewicka – Strzałecka A., Etyczne standardy firm i pracowników, Warszawa 1999.
− Minus P.M. (red.) Etyka w biznesie, PWN, Warszawa 1995.
− Pietrzkiewicz T., Etyka zarządzania działalnością gospodarczą, ORGMASZ,

Warszawa 1995.
− Pogonowska B. (red.), Elementy etyki gospodarki rynkowej, PWN, Warszawa 2000.
− Porębski Cz., Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Znak, Kraków 1997
− Pratley P., Etyka w biznesie, Geberthner i Ska, Warszawa 1998.
− Ryan L.V., Sójka J. (red.), Etyka biznesu, wyd. „W drodze” , Poznań 1997.
− Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Test, Lublin 1994.
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ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Forma zajęć W C L P Katedra KPiS

B1
Godziny 1 2 Autor dr Elżbieta Walkiewicz

Program wykładu

� Pojęcie administracji. Typowe cechy administracji publicznej.
� Pojęcie prawa administracyjnego. Związanie administracji prawem.
� Stosunek administracyjno-prawny.
� Źródła prawa administracyjnego.
� Podstawowe pojęcia organizacji administracji publicznej.
� Struktura organów władzy publicznej.
� Administracja centralna. Podział terytorialny kraju.
� Administracja terenowa. Organy samorządu terytorialnego.
� Pojęcie i klasyfikacja form działania administracji.
� Akty administracyjne i inne formy działania administracji.
� Zarys ogólny postępowania administracyjnego.
� Pracownicy administracji.
� Kontrola administracji publicznej.

Program ćwiczeń

� Przegląd naczelnych zasad ustrojowych zawartych w Konstytucji RP.
� Organy publikacyjne źródeł prawa. Zadania naczelnych organów władzy.
� Funkcje kontrolne Sejmu nad organami administracji publicznej.
� Zasady techniki prawodawczej. Proces ustawodawczy.
� Udział Prezydenta RP w postępowaniu prawodawczym.
� Proces stanowienia prawa przez organy samorządu terytorialnego.
� Przygotowywanie projektów uchwał.
� Relacje między władzą ustawodawcza a wykonawczą w Rzeczpospolitej Polskiej.
� Zasady postępowania administracyjnego. Fazy postępowania administracyjnego.
� Sporządzanie protokołów. Opracowywanie aktów administracyjnych (postanowie-

nie, zażalenie, ugoda administracyjna).
� Przygotowywanie decyzji administracyjnych.

Literatura

− Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna zagadnienia ogólne, Warszawa
1999.

− Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 1999.
− Ochendowski E., Prawo administracyjne, Toruń 1996.
− Kmiecik Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa

2000.
− Akty normatywne: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania admini-

stracyjnego, ustawy samorządowe, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji
rządowej w województwie, ustawa z 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządo-
wych, ustawa z 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej.
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SYSTEMY INFORMACYJNE
Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI

B2
Godziny 2 2 Autor dr inż. Cezary Orłowski

mgr inż. Jacek Wachowicz
mgr inż. Maria Sipowicz
mgr inż. Adam Cholewiński

Program wykładu

� Pojęcia ogólne, definicje systemów, wprowadzenie.
� Zasoby informatyczne.
� Projekt informatyczny, struktura projektu, zespół, środki czas wykonania.
� Cykl życia systemu.
� Metody i środki stosowane w inżynierii wymagań.
� Podejścia obiektowe i strukturalne.
� Charakterystyka procesu specyfikacji.
� Środowiska implementacji.
� Narzędzia informatyczne.
� Optymalizacja projektu.
� Generacje systemów informatycznych.
� Struktury systemów informatycznych.
� Poprawność projektu.
� Jakość projektu.
� Przykłady systemów MRP i CRM. Metody wdrażania.
� Systemy informacyjne przedsiębiorstw.
� Scenariusze BPR.

Literatura

− Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M., Analiza i projektowanie obiektowe,
Helikon, Warszawa 1998.

− Roszkowski J., Analiza i projektowanie strukturalne, Helikon, Warszawa 1998.
− Górski J., Inżynieria Oprogramowania, Mikom, Warszawa 1999.
− Adamczewski P., Zintegrowane Systemy Informatyczne, Mikom, Warszawa 1999.
− Orłowski C., Projektowanie hybrydowych systemów informatycznych do wspomaga-

nia zarządzania, Wyd. PG, Gdańsk 1999.
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SYSTEMY INFORMACYJNE
Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI

B2
Godziny 2 2 Autor dr inż. Cezary Orłowski

mgr inż. Jacek Wachowicz
mgr inż. Maria Sipowicz
mgr inż. Adam Cholewiński

Program laboratorium

• Wprowadzenie: Ogólne charakterystyka systemu MFG/ PRO Firmy QAD. Omó-
wienie modułów. Podstawowe wymagania dotyczące jego wdrożenia i wykorzysta-
nia.

• Funkcje ekranów i klawiatury.
• Przepływ informacji przez system. Funkcje wykorzystywane przy wdrażaniu stoso-

waniu procesów zakupów, zapasów i zamówień w przykładowym przedsiębior-
stwie.

• Sporządzanie wydruków.
• Moduły: planowania i produkcji.
• Opracowanie i wykonanie planów produkcji dla przykładowego przedsiębiorstwa.
• Moduł zarządzanie finansami – wprowadzenie podstawowych danych.
• Zamówienia, wysyłka fakturowanie, zapotrzebowania materiałowe.
• Rozliczanie należności.
• Moduł kadry/place – definiowanie struktury organizacyjnej i struktury zatrudnienia

w systemie.

Literatura

− Bubnicki Z., Podstawy informatycznych systemów zarządzania, WPW, Wrocław
1993.

− Mucek J., Podstawy projektowania systemów informacyjnych, WNT, Warszawa
1991.

− Bazewicz M., Wstęp do systemów informatycznych i reprezentacji wiedzy, WPW,
Wrocław 1993.

− Bazewicz M., Metody i techniki reprezentacji wiedzy w projektowaniu systemów,
WPW, Wrocław 1994.

− Kubiak B., Analiza systemów informacyjnych, WUG, Gdańsk 1994.
− SQL dowolny podręcznik.
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BADANIA MARKETINGOWE
Forma zajęć W C L P Katedra KM

B3
Godziny 2 2 Autor dr inż. Dariusz Dąbrowski

Program wykładu

� Miejsce i rola badań marketingowych w zarządzaniu firmą.
� Typologia badań marketingowych.
� Proces badania marketingowego.
� Pomiar i jego poziomy.
� Etapy budowy kwestionariusza.
� Pomiar postaw.
� Proces doboru próby.
� Kontrola redukcja i kodowanie danych.
� Ogólne metody uzyskiwania danych pierwotnych.
� Podział metod analizy danych.
� Dwuwymiarowe metody analizy danych.
� Wielowymiarowe metody analizy danych.
� Kodeks postępowania w dziedzinie badań rynkowych.

Program laboratorium

� Przedstawienie zadania projektowego.
� Analiza i wybór koncepcji nowego produktu.
� Opracowanie karty koncepcji nowego produktu.
� Sformułowanie ogólnego i szczegółowych problemów badawczych.
� Opracowanie wstępnej listy pytań.
� Projekt kwestionariusza.
� Weryfikacja kwestionariusza na podstawie pilotażu.
� Zaprojektowanie doboru próby.
� Opracowanie książeczki kodowej.
� Sprawdzenie, klasyfikacja i kodowanie danych.
� Użycie tabulacji prostej do analizy danych.
� Użycie tabulacji dwudzielnej do analizy danych.
� Przygotowanie raportu z badania.

Literatura

− Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1995.
− Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
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ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI

B4
Godziny 2 1 Autor prof. dr hab. Stanisław Szwankowski

Program wykładu

� Istota koncepcji logistycznej, przesłanki rozwoju logistyki.
� Systemy logistyczne, podstawowe sfery działań logistycznych.
� Logistyka jako instrument strategii na rynku, strategie logistyczne.
� Kooperacja w kanałach logistycznych.
� Podstawowe sfery działań logistycznych, logistyczna obsługa klienta.
� Transport w systemach logistycznych.
� Logistyka w sferze zaopatrzenia, utrzymanie i kontrola zapasów; łańcuchy zaopa-

trzeniowe.
� Logistyka produkcji i dystrybucji.
� Marketing logistyczny.
� Podstawowe elementy rachunku w logistyce.
� Systemy informacyjne w logistyce.
� Logistyka w polityce przedsiębiorstwa.
� Rozwój zarządzania logistyką.
� Makrologistyka.
� Logistyka i planowanie strategiczne; strategie logistyczne przedsiębiorstw.
� Logistyka i kontroling.

Program ćwiczeń

� Analiza kilkunastu przypadków logistycznych opartych na praktycznej działalności
polskich i zagranicznych firm transportowych, produkcyjnych i handlowych stano-
wiąca materiał wyjściowy do analizy różnych aspektów logistycznych w działalno-
ści gospodarczej tych przedsiębiorstw.

� Przypadki dotyczą: obliczenia globalnych kosztów logistycznych, logistycznych
decyzji inwestycyjnych, problemu kształtowania zapasów, problemów koordynacji
między sferą zbytu i sferą produkcji, wariantów dostaw produktów, analizy porów-
nawczej utrzymania zapasów w systemie tradycyjnym i systemie JIT, alternatyw-
nych systemów dostaw transportowych, decyzji „make or buy” w odniesieniu do
usług logistycznych, alternatywnych systemów transportowych, efektywności
funkcjonowania składów, racjonalizacji procesów dostaw zaopatrzeniowych, pro-
blemu wyboru gałęzi transportu i organizacji dostaw, strategii logistycznych przed-
siębiorstw.

Literatura

− Abt S., Woźniak H., Podstawy logistyki, Wyd. UG, Gdańsk 1993.
− Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa

1995.
− Blaik P. Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2001.
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PROBLEMY ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI B5
Godziny 2 2 Autor dr Zbigniew Tomczak

Program wykładu

� Proces równoważenia rozwoju wobec wyzwań dnia dzisiejszego i jutra.
� Uwarunkowania europejskie zrównoważonego rozwoju.
� Skutki globalizacji i integracji europejskiej dla rozwoju zrównoważonego Polski.
� Problemy ekonomiczne i społeczne zrównoważonego rozwoju.
� Pojęcie zarządzania zrównoważonym rozwojem w sektorach publicznych i prywat-

nych.
� Strategiczny kontekst zarządzania zrównoważonym rozwojem.
� Instrumenty zarządzania rozwojem zrównoważonym.
� Konkurencyjność przedsiębiorstw a ich zrównoważony rozwój.

Program ćwiczeń

� Rozwój terytorium w świetle zadań jednostek samorządu terytorialnego.
� Koncepcje rozwoju terytorium. Rozwój zrównoważony a ekorozwój. Płaszczyzna

gospodarcza, społeczna, ekologiczna. Rozwój lokalny a gospodarka lokalna. Czyn-
niki i bariery rozwojowe. Odpowiedzialność za rozwój. Proces rozwoju obszaru.

� Narzędzia oddziaływania jednostek samorządu terytorialnego na rozwój zrównowa-
żony przedsiębiorstw.

� Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ocena oddziaływania na środowi-
sko narzędziem rozwoju.

� Strategia narzędziem rozwoju. Budżet jednostki terytorialnej narzędziem rozwoju.
� Wykorzystanie marketingu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju zrównoważo-

nego.

Literatura

− Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa
2002.

− Piontek B. i inni, Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, WEiŚ, Białystok 1997.
− Borys T., Wskaźniki ekorozwoju, WEiŚ, Białystok 1997.
− Wysocka E., Koziński J., Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie

administracyjnej państwa, Difin, Warszawa 2000.
− Majchrzak M., Zalewski A. (red.), Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, SGH,

Warszawa 2000.
− Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu

Adama Mickiewicza, Poznań 1997.
− Biuletyny Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN, miesięcznik

„Samorząd Terytorialny” , kwartalnik „Studia Regionalne i Lokalne” .
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ZARZĄDZANIE FINANSAMI
Forma zajęć W C L P Katedra KF

B6
Godziny 1 2 Autor prof. dr hab. Henryk Zalewski

Program wykładu i ćwiczeń

� Finanse, zarządzanie finansami, podstawowe pojęcia i zakres.
� Finanse i pion finansowy w organizacji gospodarczej i jej zarządzaniu.
� Przepływy funduszy przez firmę i jej powiązania z otoczeniem.
� Zasoby majątkowe (majątek trwały i obrotowy) pojęcie, sposoby wykorzystania.
� Źródła finansowania działalności gospodarczej w różnych typach organizacji

gospodarczych.
� Papiery wartościowe, emitowanie i przyjmowanie przez przedsiębiorstwa. W tym

miejsce i rola weksla, akcje, obligacje, papiery dłużne i ich powiązania z kapitałem
przedsiębiorstwa.

� Rozliczenia pieniężne i sposoby ich wykorzystania w finansowaniu działalności
gospodarczej podmiotów gospodarczych.

� Zarządzanie finansami w spółkach osobowych i spółkach kapitałowych, w tym
stanowiących własność Skarbu Państwa.

� Zarządzanie finansami w pozostałych typach przedsiębiorstw.
� Kredyty i pożyczki. Kredyt towarowy, pożyczki i rola kredytowania w działalności

finansowej przedsiębiorstw.
� Ubezpieczenia rzeczowe i finansowanie ubezpieczeń osobowych, miejsce i rola w

zarządzaniu finansami firmy.
� Zarządzanie finansami w związku z finansami publicznymi.
� Podatkowe i niepodatkowe obciążenia finansowe - aktywna postawa podmiotów

objętych tymi obciążeniami.
� Wynik finansowy, sposoby kształtowania, ustalanie poziomu wyniku.
� Podział zysku kierunki przeznaczenia. Wykorzystanie zysku do zarządzania

organizacją gospodarczą.

Literatura

− Fedorowicz Z., Finanse przedsiębiorstwa, Poltex, Warszawa 1993.
− Skov N.A., Finanse i zarządzanie, amerykańskie propozycje dla polskich firm pry-

watnych, AW Placet, Warszawa 1991.
− Idziewicz J., Strategia finansowa przedsiębiorstwa, Poltex, Warszawa 1992.
− Zalewski H., Finanse firmy. W spółkach i innych podmiotach gospodarczych,

ODDK, Gdańsk 1998.
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ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI

B8
Godziny 2 2 Autor dr hab. Andrzej Tubielewicz, prof. nadzw. PG

mgr inż. Ewa Miłoszewska
mgr Katarzyna Tubielewicz

Program wykładu

� Przedsiębiorstwo w otoczeniu. Krótka historia strategii przedsiębiorstwa.
� Istota zarządzania strategicznego. Koncepcja strategii.
� Formułowanie strategii. Zasady analizy strategicznej.
� Rodzaje strategii, opcje, wybór. Planowanie strategiczne.
� Strategie przetrwania organizacji.

Program ćwiczeń

� Misja i cele przedsiębiorstwa.
� Otoczenie organizacji.
� Analiza makrootoczenia.
� Metody scenariuszowe.
� Analiza „ pięciu sił” Portera.
� Profil ekonomiczny sektora i punktowa ocena atrakcyjności sektora.
� Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa, bilans strategiczny

przedsiębiorstwa.
� Analiza kluczowych czynników sukcesu.
� Cykl życia produktu oraz metody portfelowe.
� SWOT – jako ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa.
� Strategie przedsiębiorstwa – analiza wybranych typów.
� Przygotowanie wariantów i wybór strategii przedsiębiorstwa.
� Wdrożenie strategii i kontrola strategiczne.
� Biznes plan.
� Studia przypadków.

Literatura

− Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE,
Warszawa 1997.

− Koch R., Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię.
− Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, PWE, Warszawa 1994.
− Penc J., Strategie zarządzania. Cz. I i II, Wyd. Placet, Warszawa 1994/1995.
− Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWE, Warszawa 1996.
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PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA

Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI B9
Godziny 2 3 Autor dr inż. Kazimierz Frydel

Program wykładu

� Elementy teorii zarządzania organizacją gospodarczą.
� Poziomy zarządzania organizacją gospodarczą.
� Klasyfikacje struktur organizacyjnych.
� Strategie: definicja klasyfikacja, etapy analizy strategicznej.
� Strategie: Warunki skuteczności strategii, przykłady.
� Schematy organizacyjne: definicja, klasyfikacja, koordynacja pionowa i pozioma.
� Warunki skuteczności struktur organizacyjnych statycznych, przykłady.
� Założenia do analizy kompetencji kierowniczych, zasady delegacji władzy.
� Analiza porównawcza kompetencji procesów, spółki różnej wielkości.
� Analiza porównawcza kompetencji kierowników przedsięwzięć i kierowników filii.
� Analiza porównawcza kompetencji kierowników pionów i kierowników działów.
� Ewolucja organizacji gospodarczych: związki pomiędzy strukturami.
� Przyszłościowe struktury organizacyjne: struktury sieciowe.
� Wprowadzenie do projektowania i zasady wykonania projektu.
� Zarządzanie zmianą organizacyjną (zmiany struktury).

Program projektu

� Wprowadzenie do projektowania. Cel i zakres projektu.
� Analiza schematów organizacyjnych firm i wybór stanowisk kierowniczych.
� Odtworzenie zakresu kompetencji dla wybranych stanowisk kierowniczych.
� Określenie reprezentacyjnych dokumentów dla wybranych stanowisk kierowni-

czych.
� Zasady graficznego przedstawiania obiegu dokumentów w firmie.
� Graficzne odtworzenie obiegu wybranych dokumentów.
� Analiza odtworzonych obiegów dokumentów.
� Weryfikacja zakresu kompetencji w sytuacji logicznego obiegu.
� Weryfikacja układu stanowisk w sytuacji braku logiki w obiegu dokumentów.

Literatura

− Strategor, Zarządzanie firmą, Strategie struktury, decyzje tożsamość, PWE,
Warszawa 1995.

− Schlesinger P. F., Projektowanie organizacyjne, PWN, Warszawa 1999.
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SYSTEMY EKSPERTOWE
Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI

B11
Godziny 1 2 Autor dr inż. Cezary Orłowski

Program wykładu

� Ogólna charakterystyka systemów ekspertowych.
� Przykłady zastosowań systemów ekspertowych w zarządzaniu.
� Typy systemów ekspertowych i ich charakterystyka.
� Struktura systemów ekspertowych.
� Narzędzia do budowy systemów ekspertowych (typy programów).
� Charakterystyka szkieletowych systemów ekspertowych na przykładzie Nexpert

OBJECT.
� Reguły, obiekty i atrybuty w systemach ekspertowych.
� Charakterystyka typów wnioskowań (do przodu do tyłu i mieszanego) wraz z przy-

kładami.
� Omówienie struktury baz wiedzy wraz z przykładami.
� Dziedziczenie i jego rola przy tworzeniu reguł.
� Reguły złożone i sposoby ich tworzenia.
� Wykorzystanie logiki rozmytej do tworzenia regułowych baz wiedzy.
� Ekspertowe systemy samouczące. Przykład budowy systemu.
� Podstawy teorii zbiorów rozmytych (istota zbiorów rozmytych, zmienne lingwi-

styczne i rozmyte, funkcje przynależności).
� Przykłady zastosowania teorii zbiorów rozmytych w projektowaniu systemów

ekspertowych.

Program laboratorium

� Ogólna charakterystyka Nexpert Object.
� Charakterystyka SMART ELEMENTS.
� Charakterystyka OPEN EDITOR.
� Sposoby tworzenia baz wiedzy przy użyciu edytora reguł.
� Pokaz działania systemu dla przykładowych aplikacji stosowanych w zarządzaniu.
� Projekt systemu ekspertowego stosowanego dla potrzeb zarządzania.
� Określenie dziedziny przedmiotowej.
� Specyfikacja wymagań.
� Budowa modelu.
� Projekt systemu.
� Implementacja.
� Testowanie.

Literatura

− Artykuły dotyczące systemów ekspertowych z lat 1998-2002 dostępne u prowadzą-
cego.

− NEXPERT OBJECT, Podręcznik użytkownika, materiały dostępne z serwerów www.
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ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE
Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI

B15
Godziny 1 2 Autor dr hab. Andrzej Tubielewicz, prof. nadzw. PG

Program wykładu

� Umiędzynarodowienie gospodarki – nowy porządek świata.
� Międzynarodowa integracja gospodarcza.
� Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
� Formy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw – sposoby wejścia na rynki zagra-

niczne.
� Wspieranie wzrostu przedsiębiorstw.
� Międzynarodowe konkurencje (konkurencje jutra).
� Strategie i struktury przedsiębiorstw międzynarodowych.
� Zarządzanie europejskie.

Program ćwiczeń

� Analiza procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.
� Koncepcja umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.
� Wpływ umiędzynarodowienia przedsiębiorstw na struktury organizacyjne przedsię-

biorstw.
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PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI
Forma zajęć W C L P Katedra KEiZP

C2
Godziny 1 2 Autor dr Krzysztof Postrach

Program wykładu

� Zakres, funkcje, zadania rachunkowości.
� Zasady rachunkowości.
� Przychody i koszty w ujęciu księgowym i podatkowym.
� Charakterystyka wybranych pozycji bilansu.
� Operacje gospodarczej ich wpływ na bilans oraz powiązania bilansu z rachunkiem

wyników.
� Zasady wyceny bilansowej.
� Zasada ostrożności.
� Konto księgowe i zasady funkcjonowania kont bilansowych.
� Dzielenie kont.
� Łączenie kont.
� Zasady funkcjonowania kont wynikowych.
� Rachunek przepływu środków pieniężnych.
� Konsolidacja sprawozdań finansowych (przesłanki konsolidacji sprawozdań, me-

tody konsolidacji).

Program ćwiczeń

� Identyfikowanie składników majątku przedsiębiorstwa.
� Klasyfikowanie źródeł pochodzenia majątku.
� Wycena składników bilansu, obliczanie cichych rezerw zysku.
� Rejestrowanie wpływu operacji gospodarczych na bilans.
� Określanie wpływu wyceny składników bilansu na zmiany w bilansie.
� Rejestrowanie operacji gospodarczych na kontach bilansowych.
� Dzielenie poziome kont.
� Łączenie kont.
� Rejestrowanie operacji gospodarczych na kontach wynikowych i w powiązaniu

z kontami bilansowymi.
� Obliczanie wyniku bilansowego na podstawie rachunku wyników w układzie

kalkulacyjnym i porównawczym.
� Interpretacja sprawozdania skonsolidowanego.

Literatura

− Nilidziński I., Podstawy rachunkowości. cz. I. ODDK, Gdańsk 1999.
− Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 1999.
− Czubakowska K., Winiarska K., Rachunkowość bez konta, ODDK, Gdańsk 1997.
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Forma zajęć W C L P Katedra KF

C5
Godziny 2 Autor prof. dr hab. Henryk Zalewski

Program wykładu

� Ekonomiczne i prawne przesłanki racjonalnego wydatkowania środków publicz-
nych.

� Zamówienia publiczne, podstawowe uregulowania prawne.
� Przetargowy tryb zamówień publicznych.
� Sposoby przygotowania przetargów.
� Nieprzetargowe formy realizacji zamówień publicznych.
� Formy umów i sposoby ich zawierania.
� Procedury postępowania w związku z zamówieniami publicznymi.
� Realizacja zapłaty za wykonanie zamówień publicznych.
� Sposoby zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
� Kryteria finansowe w wyborze oferentów krajowych.
� Realizacja zamówień publicznych w przypadku wykonywania robót budowlanych.
� Szczegółowe problemy finansowe i przypadki naruszania zasad zamówień publicz-

nych.

Literatura

− Zalewski H., Zamówienia publiczne. Ekonomiczno prawne podstawy działania,
ODDK, Gdańsk 2000.

− Lemke M., Ustawa o zamówieniach publicznych z komentarzem, Wyd. Centrum
Prawne, Kraków 1994.

− Grzeszczyk T., Zamówienia publiczne gmin, Kantor wyd. Zakamycze, Kraków 1996.
− Urząd Zamówień Publicznych. Informator zamówień publicznych, Warszawa 1996.
− Ustawa o zamówieniach publicznych, ujednolicony tekst. Rzeczpospolita, Prawo co

dnia z 3 listopada 1997.
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ANALIZA FINANSOWA I CONTROLLING
Forma zajęć W C L P Katedra KF

C8
Godziny 2 Autor dr hab. Jan Komorowski, prof. nadzw. PG

Program projektu

� Przedmiot analizy finansowej i controllingu w przedsiębiorstwie.
� Funkcje analizy finansowej i controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
� Organizacja stanowiska analityka i controllera finansowego w przedsiębiorstwie.
� Źródła i obieg informacji finansowej w przedsiębiorstwie.
� Controlling działalności operacyjnej, handlowej i produkcyjnej za pomocą ośrod-

ków kosztów i zysków oraz centrów odpowiedzialności.
� Kontrola przepływów finansowych w przedsiębiorstwie.
� Metodologia analizy zasobów przedsiębiorstwa i stanu bilansu.
� Programowanie i kontrola wyniku finansowego.
� Analiza wskaźnikowa sprawności zarządzania przedsiębiorstwem.
� Zagadnienia programowania równowagi i wzrostu przedsiębiorstwa.
� Modele optymalizacyjne kalkulacji kosztów – przykłady.
� Informatyzacja procesu analizy finansowej i controllingu w przedsiębiorstwie.
� Przykłady wdrożeń i rozwiązań organizacyjnych analizy finansowej i controllingu

w polskich przedsiębiorstwach – studia przypadków.

Literatura

− Deylle, S. Olech, Controlling w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk 1992.
− Mann, E. Mayer, Controlling w twojej firmie, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa

1992.
− Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997.
− Bławat F., Analiza ekonomiczna, Wyd. PG, Gdańsk 1999.
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RYNKI FINANSOWE
Forma zajęć W C L P Katedra KF

C10
Godziny 2 Autor dr hab. Jan Komorowski, prof. nadzw. PG

Program wykładu

� Współzależność rynków finansowych – istota i zakres przedmiotu.
� Funkcjonowanie pieniądza w gospodarce rynkowej.
� Stopa procentowa jako regulator rynku pieniężnego.
� Proces kreacji pieniądza oraz determinanty ilości pieniądza w obiegu.
� Rynek pieniężny narzędzia i metody oddziaływania banku centralnego.
� Rynek walutowy i dewizowy w gospodarce otwartej – równowaga zewnętrzna.
� Charakterystyka rynku kapitałowego pierwotnego i wtórnego.
� Akcje, obligacje i inne instrumenty bazowe rynku kapitałowego.
� Mechanizm obrotu giełdowego i sposób zawierania transakcji.
� Charakterystyka instrumentów pochodnych i transakcji terminowych.
� Najważniejsze grupy podmiotów i instytucje rynku kapitałowego.
� Proces emisji papierów wartościowych na rynku kapitałowym.
� Indeksy i wskaźniki giełdowe.
� Narzędzia analizy technicznej i fundamentalnej rynku kapitałowego.
� Rating rynków kapitałowych i papierów wartościowych.
� Strategia inwestowania na rynku kapitałowym.
� Wpływ polityki gospodarczej państwa na rynki finansowe.
� Międzynarodowe przepływy kapitału a proces rozszerzenia Unii Europejskiej.

Literatura

− Daniluk M., Rynek kapitałowy, Papiery wartościowe, operacje giełdowe, strategie
inwestowania, Bellona, Warszawa 1998.

− Kazimierczak I., Podstawy polityki pieniężnej, PWN, Warszawa 1998.
− Dziawgo D., Credit – rating, PWN, Warszawa 1997.
− Greenblatt M., Titman S., Financial Markets and Corporate Strategy, McGraw-Hill,

London 1998.
− Ritter L., Silber W., Udell G., Principles of Money, Banking and Financial Markets,

Longman, London 1998.
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BANKOWOŚĆ
Forma zajęć W C L P Katedra KF

C11
Godziny 2 Autor dr Gabriela Golawska-Witkowska

Program wykładu

� Bank i system bankowy.
� Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny.
� Operacje bankowe czynne – kredytowanie działalności gospodarczej.
� Operacje bankowe czynne – zabezpieczenie zwrotności kredytów.
� Gwarancje bankowe poręczenia akredytywy.
� Operacje bierne pośredniczące (usługowe) – rachunki bankowe.
� Bankowe rozliczenia pieniężne.
� Rozliczenia międzybankowe.
� Inne usługi bankowe (maklerskie, depozyty rzeczowe, sejfy itp.).
� Zagraniczne operacje rozliczeniowe.
� Bank komercyjny – cele działania.
� Podstawy formowania operacji aktywnych.
� Kształtowanie funduszów obcych w banku.
� Aktywa i pasywa banku komercyjnego – wzajemne relacje.
� Listy zastawne, banki hipoteczne.

Literatura

− Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki, rynek, operacje, polityka,
Poltext, Warszawa 1992.

− Rajczyk M., Interesy jednostek gospodarczych w bankach komercyjnych, CHW
Comfor, Warszawa 1993.

− Heropolitańska L., Borowska E., Kredyty i gwarancje bankowe, Poltext, Warszawa
1989.
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WSPÓŁCZESNE DOKTRYNY EKONOMICZNE
Forma zajęć W C L P Katedra KEiZP

C12
Godziny 2 1 Autor dr hab. Piotr Dominiak, prof. nadzw. PG

Program wykładu i ćwiczeń

� Centralne zagadnienia nowoczesnej myśli ekonomicznej.
� Ekonomia klasyczna, marksowska ekonomia polityczna.
� Marginalizm, instytucjonalizm.
� Teoria rozwoju Schumpetera.
� Keynes i keynesizm, monetaryzm.
� Nowa ekonomia klasyczna (teoria racjonalnych oczekiwań).
� Ekonomia podaży.
� Liberalizm i neoliberalizm.
� Gospodarka globalna.
� Korporacje i technostniktura.
� Renesans MSP.
� Modele kapitalizmu.
� Wolność a gospodarka, gospodarka w systemach totalitarnych, socjalizm.
� Doktryna Kościoła Katolickiego wobec współczesnych problemów ekonomicz-

nych.

Literatura

Podstawowa:
− Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998.
− Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomicznej,

PWN, Warszawa 1998.
− Blaug M., Teoria ekonomii, PWN, Warszawa 1994.

Uzupełniająca:
− Heilbroner R.L., Wielcy ekonomiści, PWE, Warszawa 1993.
− Mikosik St., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, PWN,

Warszawa 1993.
− Lewandowski J., Neoliberałowie wobec współczesności, Atext, Warszawa l991.
− Friedman R., Wolny wybór, Wydawnictwo Panta, 1996.
− Hayek F., Droga do zniewolenia, Wydawnictwo Arcana, 1996.
− Belka M., Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, PWN, Warszawa

1986.
− Thurow L., Przyszłość kapitalizmu, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999.
− Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa 1995.
− Maran H., Schumann H., Pułapka globalizacji, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999.
− Albert M., Kapitalizm kontra kapitalizm, Signum, 1994.
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FINANSE PUBLICZNE
Forma zajęć W C L P Katedra KF

C17
Godziny 2 Autor dr hab. Jan Komorowski, prof. nadzw. PG

Program wykładu

� Pojęcie i funkcje finansów publicznych – wstęp do wykładu.
� Rola państwa w kształtowaniu systemu finansowego.
� Budżet i zasady budżetowe.
� Procedura tworzenia i wykonania budżetu państwa.
� Struktura dochodów budżetowych państwa.
� Polityka wydatków budżetowych.
� Finansowanie deficytu i długu publicznego.
� Administracyjne instrumenty finansów publicznych.
� Finanse instytucji publicznych – niepaństwowych.
� Finanse samorządowe w systemie finansów publicznych.
� Zobowiązania finansowe państwa z tytułu udziału w organizacjach międzynarodo-

wych.
� Bilans płatniczy państwa i jego struktura.
� Bank centralny w systemie finansów publicznych.
� Ubezpieczenia społeczne jako element finansów publicznych.

Literatura

− Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawą 1999.
− Komar A., Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Bydgoszcz 1996.
− Misiąg W., Finanse publiczne. Przewodnik, Warszawa 1996.
− Pietrewicz M., Polityka fiskalna, Warszawa 1994.
− Suchocka-Krysiak H., Systemy finansów publicznych, Warszawa 1992.



Magisterskie studia uzupełniające

59

PLANOWANIE FINANSOWE I BUDŻETOWANIE
W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Forma zajęć W C L P Katedra KF C18
Godziny 2 Autor dr hab. Jan Komorowski, prof. nadzw. PG

Program wykładu

� Istota i podstawowe zagadnienia planowania finansowego w przedsiębiorstwie.
� Funkcje i zakres planowania finansowego w przedsiębiorstwie.
� Organizacja planowania finansowego w przedsiębiorstwie.
� Cele przedsiębiorstwa w planowaniu finansowym.
� Narzędzia planowania finansowego.
� Wykorzystanie modelowania ekonomicznego w procesie planowania.
� Wpływ koncepcji zarządzania strategicznego na planowanie finansowe w

przedsiębiorstwie.
� Ewolucja form planowania finansowego w gospodarce rynkowej i centralnie

planowanej.
� Ogólna charakterystyka kategorii budżetowania.
� Zagadnienia projektowania i organizacji budżetowania w przedsiębiorstwie.
� Przygotowanie budżetu działalności handlowej.
� Projektowanie budżetu kosztów bezpośrednich działalności operacyjnej.
� Koszty pośrednie, wydatki rozwojowe i inwestycyjne w budżecie przedsiębiorstwa.
� Budżetowanie operacji kapitałowych.
� Kształtowanie równowago i wzrostu przedsiębiorstwa w systemie budżetowania.

Literatura

− Komorowski J., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki
rynkowej, Wyd PG Gdańsk 1998.

− Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, PWN,
Warszawa 1997.
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MARKETING PRZEMYSŁOWY
Forma zajęć W C L P Katedra KM

D2
Godziny 2 1 Autor dr inż. Jerzy Koszałka

Program wykładu i ćwiczeń

� Istota marketingu przemysłowego.
� Środowisko marketingowe firmy przemysłowej.
� Zachowania klientów na rynkach przemysłowych.
� Informacje i badania marketingowe w marketingu przemysłowym.
� Analiza rynku produktów przemysłowych.
� Prognozowanie w marketingu przemysłowym.
� Metody portfelowe w marketingu przemysłowym.
� Kształtowanie strategii marketingowej firmy na rynku przemysłowym.
� Zachowania strategiczne i strategie marketingowe na rynkach przemysłowych.
� Formułowanie produktów przemysłowych.
� Określanie cen produktów przemysłowych.
� Dystrybucja produktów przemysłowych.
� Promocja produktów przemysłowych.
� Kształtowanie osobistych kontaktów z klientami na rynkach przemysłowych.
� Rola jakości w marketingu przemysłowym.

Literatura

− Białecki K., Marketing producenta i eksportera, POLTEXT, Warszawa 1992.
− Chisnal P, Strategic Business Marketing, Prentice Hall International (UK) Ltd.,Hemel

Hemstead, 1995.
− Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
− Hutt M. D., Speh T. W., Zarządzanie marketingiem, strategia rynku dóbr i usług

przemysłowych, PWN, Warszawa 1997.
− Kotler Ph., Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Geberthner i Ska,

Warszawa 1994.
− Niestrój R., Zarządzanie marketingiem, Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1996.
− Penc–Pietrzak I, Strategiczne zarządzanie marketingiem, Wyd. Key text, Warszawa

1999.
− Reeder R. R., Brierty E. G., Reeder B.H., Industrial Markeeting, Analysis, Planning

and Control, Prentice Hall International, Inc., Englewood Cliffs, 1991.
− Urbaniak M., Marketing przemysłowy, Wyd Prawno–Ekonomiczne INFOR,

Warszawa 1999.
− Urbaniak M., Marketing przemysłowy i zagadnienia jakości, Wyd. AE Poznań,

Poznań 1998.
− Wojciechowski T., Marketing i logistyka na rynku środków produkcji, PWE,

Warszawa 1995.
− Wojciechowski T., Zarządzanie sprzedażą i zakupem materiałów, PWE, Warszawa

1999.
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ZACHOWANIA PODMIOTÓW RYNKOWYCH
Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI

D3
Godziny 2 Autor mgr inż. Ewa Miłoszewska

Program ćwiczeń

� Struktura podmiotowa rynku dóbr konsumpcyjnych.
� Prawo i samorządy terytorialne jako podmioty rynkowe.
� Znaczenie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w rynku konsumpcyjnym.
� Warunki transformacji a zachowania podmiotów rynkowych.
� Metoda delficka w badaniu wpływu warunków transformacji na podmioty gospo-

darcze.
� Uwarunkowania zachowań samorządów lokalnych w warunkach transformacji

ustrojowej.
� Przewidywanie zachowań samorządów lokalnych w warunkach gospodarki rynko-

wej.
� Sytuacja materialna gospodarstw domowych i sposoby jej poprawy.
� Podstawy informacyjne badań nad zachowaniami gospodarstw domowych.
� Uwarunkowania zachowań konsumentów i gospodarstw domowych.
� Zmiany w zachowaniach konsumentów i gospodarstw domowych w ostatnim dzie-

sięcioleciu.
� Kategorie zachowań rynkowych przedsiębiorstw i ich determinanty.
� Uwarunkowania zachowań rynkowych przedsiębiorstw w kolejnych okresach

transformacji gospodarki.
� Badania zachowań rynkowych przedsiębiorstw w dobie transformacji.
� Zachowania rynkowe przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w fazie stabili-

zacyjno – deflacyjnej transformacji.
� Zachowania rynkowe firm usługowych i turystycznych.
� Kierunki rozwoju zachowań marketingowych przedsiębiorstw.

Literatura

− Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998.
− Mazurek–Łopacińska K., Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingo-

wej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
− Zachowania podmiotów rynkowych, praca zbiorowa pod red. Józefy Kramer, PWE,

Warszawa 1999.
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PRAWO PRZEDSIĘBIORCY I KONSUMENTA
Forma zajęć W C L P Katedra ZPG

D4
Godziny 2 Autor mgr Przemysław Banasik

Program ćwiczeń

� Przedsiębiorcy zagadnienia ustrojowe.
� Prawa i obowiązki przedsiębiorcy.
� Przedsiębiorca jednoosobowy a wspólnicy spółki cywilnej jako przedsiębiorcy.
� Przekształcenie przedsiębiorcy.
� Prawne aspekty reklamy.
� Działalność spółdzielni.
� Umowy o obrocie gospodarczym: leasing, know–how, umowy o pośrednictwo

handlowe, umowy o procesie inwestycyjnym, umowy między przedsiębiorcami,
umowy ubezpieczenia gospodarczego, umowy menedżerskie i inne.

� Prawo wekslowe i czekowe.
� Prawo publicznego obrotu papierami wartościowymi.
� Przedsiębiorstwo a bank oraz relacje między bankiem a konsumentem.
� Podstawowe prawa konsumenta w Polsce, odpowiedzialność producenta za produkt

niebezpieczny.
� Organizacje i instytucje działające w Polsce na rzecz konsumentów oraz Polu-

bowny Sąd Konsumencki.
� Podstawy prawa podatkowego.
� Prawo upadłościowe i układowe.
� Procedura sądowego dochodzenia roszczeń.

Literatura

− Bierć A., Sytuacja prawna przedsiębiorcy – zagadnienia wybrane /w/ Studia
Prawnicze nr 3/1998.

− Grzybowski S., Prawo spółdzielcze w systemie porządku prawnego, Warszawa 1976.
− Kosikowski C., Prawo działalności gospodarczej – komentarz.
− Kruczalak K., Prawa handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 1999.
− Łętowska E., Prawa umów konsumenckich, Wyd. C. H. Beck, 1999.
− Podstawy prawa przedsiębiorców dla studentów prawa, zarządzania i bankowości.

Oprac. zbiorowe Wyd. C. H. Beck, 1999.
− Prawa gospodarcze. Zagadnienia administracyjno prawne, Oprac. zbiorowe,

Warszawa 1996.
− Stecki L., Prawo spółdzielcze, Warszawa 1997.
− Strzępka J., Spółka cywilna w orzecznictwie sądowym, Warszawa 1997.
− Prawo spółek handlowych – komentarz, Oprac. zbiorowe.
− Szajkowski A., Szwaja J., Sołtysiński S., Kodeks handlowy komentarz, Warszawa

1996.
− Świebioda Z., Komentarz do prawa upadłościowego i prawa o postępowaniu układo-

wym, Warszawa 1996.
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MARKETING USŁUG
Forma zajęć W C L P Katedra KM

D4
Godziny 2 1 Autor prof. dr hab. Marianna Daszkowska

Program wykładu i ćwiczeń

� Geneza wiedzy ekonomicznej o usługach.
� Istota usług i ich klasyfikacja.
� Elementy produkcji usług.
� Funkcje usług w gospodarce rynkowej.
� Istota rynku usług i zasady jego funkcjonowania.
� Zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwach usługowych. Idea marketingu

usług. Struktura działalności marketingowej. Marketing wewnętrzny. Marketing
zewnętrzny. Marketing interpersonalny.

� Marketing mix w usługach. Produkt. Cena. Dystrybucja. Promocja. Personel. Ma-
terialne środowisko. Usługa jako proces.

� Marketing wybranych dziedzin sfery usług. Marketing w turystyce. Marketing
bankowy. Marketing w handlu. Marketing usług ubezpieczeniowych. Marketing
organizacji niedochodowych.

� Marketing relacji w usługach. Koncepcje. Modele. Zastosowanie.

Literatura

− Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWN Warszawa 1998.
− Daszkowska M. (red), Zarys marketingu usług, Gdańsk Wyd. UG, 1993.
− Otto J., Marketing relacji . Koncepcja i sterowanie, C. H. Beck, Warszawa 2001.
− Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
− Pluta-Olearnik M., Marketing usług, PWE, Warszawa 1993.
− Rogoziński K., Nowy marketing usług, AE, Poznań 2000.
− Styś A. (red.), Marketing usług, AE, Wrocław 1996.
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MARKETING ORGANIZACJI
NIEDOCHODOWYCH

Forma zajęć W C L P Katedra KM D7
Godziny 2 2 Autor dr inż. Krzysztof Leja

Program wykładu

� Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia.
� Miejsce organizacji niedochodowych w systemie społeczno – gospodarczym.
� Rys historyczny – organizacje non – profit na świecie.
� Zakres działania organizacji non – profit.
� Formy zorganizowania i cechy wyróżniające organizacje niedochodowe.
� Finansowanie organizacji niedochodowych.
� Identyfikacja cech marketingu w działalności organizacji non – profit.
� Jak osiągnąć sukces?
� Rozwój strategii marketingowej organizacji non – profit.
� Odbiorcy usług organizacji niedochodowych.
� Wybór rynku docelowego i plasowanie produktów.
� Instrumenty marketingu mix organizacji non – profit.
� Badania marketingowe w organizacjach non – profit.
� Czego biznes może się nauczyć od organizacji non – profit.

Program ćwiczeń

Studia przypadków wybranych organizacji niedochodowych
� Administracja państwowa.
� Służba zdrowia.
� Edukacja.
� Kultura.
� Organizacje społeczne.

Literatura

− Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, PWN,
Warszawa-Kraków 2001.

− Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWN, Warszawa 1998.
− Iwankiewicz-Rak B., Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy

adaptacji w warunkach polskich, Wyd AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
− Kotler Ph, Andreasen A., Strategic marketing for non – profit organizations, Prentice

Hall Engelwood Cliffs, New Jersey.
− Krzyżanowska M., Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wyd. Wyższej

Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
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STRATEGIE MARKETINGOWE
Forma zajęć W C L P Katedra KM

D9
Godziny 2 2 Autor dr inż. Jerzy Koszałka

Program wykładu i projektu

� Strategia marketingowa jako element strategii firmy.
� Analiza makrośrodowiska – otoczenia ogólnego rynku firmy.
� Analiza środowiska (otoczenia) konkurencyjnego firmy.
� Analiza i ocena rynku.
� Prognozowanie w formułowaniu strategii marketingowej.
� Metody portfelowe w analizie sytuacji rynkowej firmy.
� Segmentacja strategiczna rynku firmy.
� Ocena strategicznej sytuacji rynkowej firmy.
� Kształtowanie strategii marketingowej.
� Modele zachowań strategicznych i typy strategii marketingowych.
� Polityka produktu.
� Polityka cen.
� Polityka dystrybucji.
� Polityka promocji.
� Wdrażanie i kontrola realizacji strategii marketingowej.

Literatura

− Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa 1996.
− Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE,

Warszawa 1997.
− Grzegorczyk W., Strategie marketingowe banków, PWN, Warszawa 1996.
− Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J., Strategiczne planowanie marketingowe, PWE,

Warszawa 1996.
− Kotler Ph., Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska,

Warszawa 1994.
− Lambin J. J., Strategic Marketing - A European Perspective, McGraw - Hill Book

Company, London 1993.
− Niestrój R., Zarządzanie marketingiem; Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1996.
− Penc-Pietrzak I., Strategiczne zarządzanie marketingiem. Wyd. Key Text, Warszawa

1999.
− Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy

ABC, 1988.
− Sznajder A., Euromarketing; Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej, PWN,

Warszawa 1997.
− Zachowania podmiotów rynkowych, praca zbiorowa pod red. Kramer J., PWE,

Warszawa 1999.
− Yip G. S., Strategia globalna; Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa

1996.
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E-MARKETING
Forma zajęć W C L P Katedra KM

D10
Godziny 2 1 Autor mgr inż. Magdalena Brzozowska

Program ćwiczeń

� Wprowadzenie do e-marketing.
� Funkcje witryny internetowej.
� Określenie adresatów serwisu internetowego.
� Wybór i rejestracja domeny.
� Zasady projektowania i organizacja strony w Internecie.
� Tworzenie zawartości stron WWW.
� Generowanie ruchu na stronach WWW.
� Działania marketingowe w Internecie (kreowanie marki, stosowane formy promo-

cji).
� Działania marketingowe poza Internetem.
� Planowanie strategii e-marketingu.
� Modele biznesowe w gospodarce internetowej (platforma handlowa, pośrednictwo

informacyjne, pośrednictwo zaufania, firma wspomagająca realizację przedsię-
wzięć e-biznes, dostawca infrastruktury i społeczności handlowe).

� Prawne i etyczne aspekty działania w Sieci.

Program laboratorium

� Poprawa funkcjonalności istniejących serwisów internetowych.
� Projektowanie i organizacja treści serwisu internetowego.
� Projektowanie kampanii reklamowej w Sieci.

Literatura

− Carpenter P., E- brands. Kreowanie marki w Internecie, Wig-Press, Warszawa 2001.
− Hartman A., Sifonis J., Kador J., E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce interneto-

wej, K. E. Liber, Warszawa 2001.
− Jung B. (red), Media, komunikacja, biznes elektroniczny, Delfin, Warszawa 2001.
− Kohler T. R. Best R. B., Electronic Commerce, Multi-Press, Warszawa 2001.
− Rosenoer J., Armstrong D., Gates J. R., Firma w Internecie, Prószyński i Ska,

Warszawa 2000.
− Ruszczyk Z., Internet w biznesie, OdiDK, Gdańsk 1997.
− Szapiro T. ,Ciemniak R., Internet – nowa strategii firmy, Delfin, Warszawa 1999.
− Szpringer W., Handel elektroniczny – konkurencja czy regulacja? Delfin, Warszawa

2000.
− Vassos T., Strategie marketingowe w Internecie, Studio Emka, Warszawa 1999.
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MARKETING MIĘDZYNARODOWY
Forma zajęć W C L P Katedra KM

D11
Godziny 2 Autor mgr inż. Elżbieta Kapsa

Program ćwiczeń

� Zajęcia wprowadzające, omówienie zasad zaliczenia przedmiotu, charakterystyka
rynku międzynarodowego.

� Rozwój wymiany międzynarodowej w Polsce.
� Otoczenie przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym.
� Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa międzynarodowego.
� Międzynarodowy marketing – mix.
� Transakcje w handlu zagranicznym.
� Badania marketingowe rynków zagranicznych.
� Badania popytu, podaży i cen na rynku międzynarodowym.
� Segmentacja rynku zagranicznego.
� Strategia wejścia na rynki zagraniczne.
� Strategie ze względu na stopień globalizacji działań.
� Strategie działania wobec konkurencji na rynku międzynarodowym.
� Wpływ integracji gospodarczej na marketing międzynarodowy.

Literatura

− Michalski E., Marketing, Koszalin Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
2000.

− Schroeder J., Badania marketingowe rynków zagranicznych, Wyd. AE, Poznań 1996.
− Sznajder A., Strategie międzynarodowe na rynku międzynarodowym, PWN,

Warszawa 1995.
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MARKETING RELACJI
Forma zajęć W C L P Katedra KM

D12
Godziny 2 2 Autor dr Anna Drapińska

Program wykładów i ćwiczeń

� Marketing jako dziedzina dynamiczna.
� Geneza marketingu relacji. Relacje w miejsce transakcji.
� Analiza wybranych modeli i stanowisk dotyczących marketingu relacji.
� Zadowolenie klienta i wartość dla klienta podstawą relacji. Pomiary satysfakcji

i wartości dla klienta.
� Marketingowe pojmowanie jakości produktów.
� Jakość a rentowność relacji.
� Pracownicy – najcenniejszy kapitał relacji.
� Komunikacja indywidualna.
� Programy lojalnościowe w marketingu relacji.
� Możliwości i zagrożenia związane z wdrażaniem marketingu relacji.
� Marketing relacji – ocena koncepcji.
� Marketing relacji a klasyczna teoria marketingu – model J. Otto.
� Zastosowanie marketingu relacji.

Literatura

− Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2001.
− Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
− Gordon Ian H., Relacje z klientem, Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
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MARKETING TERYTORIALNY
Forma zajęć W C L P Katedra KM

D16
Godziny 2 2 Autor mgr inż. Alicja Sekuła

Program wykładów

� Marketing w zarządzaniu rozwojem jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.).
� Ewolucja idei marketingowych.
� Marketing terytorialny – rozwój koncepcji, istota, przedmiot.
� Marketing wewnętrzny i zewnętrzny w odniesieniu do j.s.t.
� Model procesu marketingowego w j.s.t.
� Rola strategii w sformułowaniu rozwoju j.s.t.
� Metodyka budowy strategii rozwoju j.s.t.
� Instrumenty marketingowe i ich specyfika w j.s.t.
� Produkt terytorialny: potrzeby i popyt na produkty j.s.t.
� Cena – możliwości kształtowania w kontekście kompetencji i zadań j.s.t.
� Promocja j.s.t.
� Działalność komórek promocyjnych w strukturach j.s.t.
� Dystrybucja i personel w koncepcji marketingu terytorialnego.

Program projektu

� Wybór i charakterystyka j.s.t.
� Ogólna charakterystyka strategii wybranej j.s.t.
� Procedura budowy strategii w wybranej j.s.t.
� Realizowane cele i zadania.
� Wykorzystanie instrumentów marketingu mix w kształtowaniu rozwoju j.s.t.
� Rodzaje produktów.
� Sposoby kształtowania polityki cenowej.
� Działalność promocyjna.
� Działania w zakresie dystrybucji i personelu.

Literatura

− Domański T. (red), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast
i regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.

− Komorowski J., Marketing miejski i jego znaczenie we współczesnym rozwoju miast,
Wyd AE, Poznań 1993.

− Obrębalski M. (red), Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, Wyd. AE,
Wrocław 1998.

− Miesięcznik „Samorząd Terytorialny.
− Miesięcznik „Marketing i Rynek” .
− Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
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ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI
Forma zajęć W C L P Katedra ZEiEST

L2
Godziny 2 2 Autor mgr inż. Władysław Stachowski

Program wykładów

� Podstawowe definicje procesu realizacyjnego. Firma jako system socjotechniczny.
Cele działalności innowacyjnej.

� Zasady organizacji pracy. Metody planowania przedsięwzięć.
� Uwarunkowania wyboru celów dla realizacji przedsięwzięć. Wybór modelu

organizacyjnego, struktury macierzowe.
� Dobór kierowników przedsięwzięć.
� Systematyka i kryteria podziału przedsięwzięcia.
� Etapy realizacji przedsięwzięć. Generalna ścieżka projektu.
� Czynniki sprawnego przebiegu realizacji przedsięwzięcia. Powiązania między

realizatorami przedsięwzięcia.
� Metody szacowanie czasu realizacji czynności przedsięwzięcia.
� Planowanie koniecznych zasobów.
� Metody szacowania pracochłonności.
� Szacowanie kosztów projektu. Koszt pakietu roboczego.
� Struktura i elementy kosztów realizacji przedsięwzięć.
� Badanie efektywności przedsięwzięć.
� Skutki opóźnień w realizacji przedsięwzięć.
� Zarządzanie ryzykiem. Analiza ryzyka.
� Lista kontrolna. Kontrola realizacji przedsięwzięć. Metoda Earned Value.
� Sprawozdanie z realizacji prac projektowych.
� Analiza zamknięcia projektu. Badanie zadowolenia klienta.
� Metody usprawniania realizacji przedsięwzięć.
� Organizacja wybranych przedsięwzięć specjalistycznych.
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ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI
Forma zajęć W C L P Katedra ZEiEST

L2
Godziny 2 2 Autor mgr inż. Władysław Stachowski

Program projektu

� Instalacja pakietu MS Project 2000.
� Wymagania sprzętowe. Personalizacja ustawień. Tworzenie kalendarza.
� Projektowanie sieci czynności w formie diagramu sieciowego.
� Kopiowanie kalendarza firmowego.
� Projektowanie sieci czynności z listy zadań. Zadania nadrzędne i podrzędne.
� Przydział zasobów, metody.
� Zasoby według: stałej pracy, stałego czasu, stałej liczby zasobów.
� Bilansowanie zasobów. Likwidacja przeciążeń.
� Nadgodziny jako zasób ratunkowy.
� Import i eksport danych.
� Pula zasobów. Zarządzanie wieloma projektami.
� Zadania cykliczne.
� Tworzenie widoków specjalnych.
� Raporty (wydruki).

Literatura

− Archer Bruce L. Systematyczna metoda projektowania przemysłowego.
− Chatfield C.S., Johnson T.D., Krok po kroku Microsoft Project 2000, Wydawnictwo

RM, Warszawa 2000.
− Frame J. Davidson, Zarządzanie projektami w organizacjach. WIG-PRESS Warszawa

2001.
− Kerzner H., Project Management a Systems Approach, To Planning, Scheduling and

Controlling
− Marciniak S., Rafalski R., Efektywność przedsięwzięć techniczno-ekonomicznych.
− Pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach, WIG - PRESS Warszawa 2002.
− Porębski Z., Jarosławski K., Metody analizy drogi krytycznej i ich zastosowanie

w przedsiębiorstwie
− Stoner James A-F., Charles Wankel Kierowanie.
− Vollmuth H.J., Controlling Planowanie, kontrola, zarządzanie.
− Wamecke H.J., Bullinger H., Hichert R., Voegele A., Rachunek kosztów dla

inżynierów.
− Żuber R., Zarządzanie przedsięwzięciami. Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa 1999.
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PRAWO ADMINISTRACYJNE
Forma zajęć W C L P Katedra KPiS

L3
Godziny 2 2 Autor dr Elżbieta Walkiewicz

Program wykładów i ćwiczeń

� Miejsce prawa administracyjnego w systemie prawnym RP.
� Źródła prawa administracyjnego materialnego.
� Prawo miejscowe.
� Organy administracji rządowej realizujące kompetencje z zakresu prawa

administracyjnego.
� Inne podmioty prawa administracyjnego.
� Wybrane zagadnienia dotyczące prawa administracyjnego materialnego: prawo do

prowadzenia działalności gospodarczej, prawo do stowarzyszania się, wolność
zgromadzeń, prawo do zmiany miejsca pobytu, prawo do tworzenia fundacji.

� Sytuacja obywateli polskich oraz cudzoziemców w porządku administracyjno
prawnym.

� Problemy dotyczące zagospodarowania przestrzennego.
� Wprowadzenie do procedury postępowania administracyjnego.
� Podmioty prowadzące postępowanie i uczestnicy postępowania.
� Wszczęcie i tok postępowania.
� Rozstrzygnięcia organów i instancji oraz środki odwoławcze.
� Postępowanie odwoławcze i rozstrzygnięcia organów drugiej instancji.
� Uchylenie i zmiana decyzji ostatecznych. Kontrola sądowa.

Literatura

− Gospowicz A., Gilowska Z., Ustawa o samorządzie terytorialnym.
− Boć J. (red.), Prawo administracyjne. Komentarz, CHBECK, Wrocław 2000.
− Bojanowski E., Lang J., Postępowanie administracyjne – zarys wykładu, PWN,

Warszawa 1999.
− Rot H., Siarkiewicz K., Zasady tworzenia prawa miejscowego, Warszawa 1994.
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FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MSP
Forma zajęć W C L P Katedra KEiZP

L6
Godziny 1 2 Autor dr inż. Krzysztof Zięba

Program wykładów i ćwiczeń

� Znaczenie poszczególnych form finansowania MSP, sposoby ich pozyskiwania.
� Elementy matematyki finansowej w finansowaniu MSP – wartość pieniądza

w czasie.
� Kredyt bankowy – obrotowy, inwestycyjny, zabezpieczenia kredytowe.
� Kredyt dostawcy i odbiorcy.
� Leasing – forma i rodzaje leasingu.
� Faktoring – istota faktoringu, umowa faktoringu.
� Forfaiting – istota forfaitingu, umowa forfaitingu.
� Franchising – główne teorie franchisingu, rodzaje franchisingu.
� Franchise-dawca i franchise-biorca, umowa franchisingowa, prawne aspekty

franchisingu.
� Inwestycje Venture Capital.
� Niektóre elementy rynku kapitałowego.
� Charakterystyka finansowania MSP w Polsce.
� Wybrane formy wspierania MSP.
� Instytucje wspierania MSP w Polsce.

Literatura

− Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
− Głogowski E., Munch M., Nowe usługi finansowe, PWN, Warszawa 1994.
− Grzywacz J., Faktoring, Diffin, Warszawa 2001.
− Grzywacz J., Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Diffin, Warszawa 2000.
− Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1989-

1999, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
Warszawa 2000, http://www.parp.gov.pl

− Tokaj-Krzewska A., Franchising. Strategia rozwoju małych firm w Polsce, Diffin,
Warszawa 1999.

− Więcławski J., Venture Capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw,
PWN, Warszawa 1997.

− Załupka D., Żyniewicz M., Leasing ABC oraz D. Wszystko o ekonomicznych
i podatkowych aspektach leasingu, Oficyna Wydawnicza „Unimex” , Wrocław 2001.

http://www.parp.gov.pl/
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IDEE KSZTAŁTUJĄCE EUROPĘ
Forma zajęć W C L P Katedra ZNF

L7
Godziny 2 Autor dr Andrzej Lisak

Program wykładów

� Problem tożsamości i ciągłości cywilizacji i kultury europejskiej od greckiej polis
po Unię Europejską.

� Rola filozofii jako miejsca namysłu nad ciągłością bytu i własną tożsamością
w dziejach Europy.

� Nauka europejska – jej rola w tworzeniu światowej cywilizacji. Nauka starożytna
i nowożytna. Nowożytny obraz świata a nowożytne przyrodoznawstwo.

� Rozwój nauk humanistycznych – od starożytnej historii jako przeciwieństwa nauki
po uprawomocnienie historii w XIX wieku.

� Uniwersytety jako źródła jedności kulturowej Europy.
� Chrześcijaństwo w tworzeniu tożsamości europejskiej: rola koncepcji osoby

i wolności dla powstania Europy, chrześcijaństwo uniwersalizmu.
� Istota europejskiego racjonalizmu. Zmiany w kartezjańskim obrazie świata. Rozum

instrumentalny – konflikty między efektywnością a wartościami.
� Europejskie wizje porządku prawnego i politycznego.
� Przemiany pojęcia kultury europejskiej – od greckiej paideia do postmodernizmu.
� Problem tożsamości: wielości i jedności w kulturze europejskiej. Czy istnieje

kanon kultury europejskiej? Idea muzeum.
� Tak zwana kultura masowa i inne zagrożenia tożsamości kultury.
� Idee jedności i federalizmu w Europie – od greckiej polis, przez Ottona III po Unię

Europejską.
� Regionalizm europejski a problem integracji.
� Antropologiczne wizje człowieka a wyzwania europejskiej przyszłości.
� Pozycja Polski w dziejach Europy. Gdańsk – to, co uniwersalne i to, co lokalne

w dziejach pewnego miejsca.
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ANALIZA EKONOMICZNA
Forma zajęć W C L P Katedra KEiZP

P1
Godziny 2 2 Autor dr hab. Franciszek Bławat, prof. nadzw. PG

Program wykładów

� Pojęcie, rodzaje i metody analiz ekonomicznych.
� Analiza podstawowych wielkości i relacji ekonomicznych w układzie dynamicz-

nym.
� Układ i ekonomiczna treść bilansu przedsiębiorstwa.
� Ogólna i pogłębiona analiza zysków i strat.
� Analiza przychodów i kosztów ich uzyskania.
� Analiza progu rentowności (BEP).
� Analiza rentowności przedsiębiorstwa, piramida Du Ponta.
� Analiza sprawności działania firmy (produktywności, obrotowości).
� Ocena stopnia zadłużenia i wiarygodności przedsiębiorstwa.
� Rachunek przepływów pieniężnych.
� Ocena opłacalności finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych.
� Wartość bieżąca netto.
� Wprowadzenie do metod wyceny wartości przedsiębiorstwa.
� Synteza ekonomiczna. Ocena działalności i kondycji przedsiębiorstwa.
� Diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa.

Program ćwiczeń

� Wprowadzenie do analizy ekonomicznej.
� Analiza wg wzorcowego układu nierówności wskaźników dynamiki.
� Czytanie bilansu przedsiębiorstwa.
� Ocena sytuacji majątkowej i kapitałowej przedsiębiorstwa na podstawie bilansu.
� Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy i kalkulacyjny.
� Analiza czynników kształtujących zysk (stratę) w przedsiębiorstwie.
� Analiza progu rentowności.
� Analiza wskaźnikowa (wskaźniki rentowności, obrotowości, zadłużenia i płyn-

ności).
� Rachunek przepływów pieniężnych.
� Metody i techniki uwzględniania czasu w badaniach analitycznych.
� Ocena opłacalności i przedsięwzięcia inwestycyjnego.
� Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa.

Literatura

− Bławat F., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. PG, Gdańsk 1998.
− Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997.
− Praca zbiorowa, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, WAE, Wrocław 1995.
− Sierpińska M., Jachna T, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych,

PWN, Warszawa 1993.
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BADANIA OPERACYJNE
Forma zajęć W C L P Katedra KISP

P2
Godziny 2 1 Autor prof. dr hab. Ludmiła Zawadzka

Program wykładów

� Problematyka badań operacyjnych. Zasadnicze cechy.
� Struktura sytuacji decyzyjnej. Ogólna charakterystyka modeli badań operacyjnych.
� Programowanie liniowe. Ogólna postać liniowego modelu optymalizacyjnego.

Postać kanoniczna i bazowa liniowego modelu optymalizacyjnego.
� Budowa liniowych modeli optymalizacyjnych. Modele optymalnego wyboru asor-

tymentu produkcyjnego.
� Model klasycznego zagadnienia transportowego. Model optymalizacji diety.
� Przekształcenie Jordana i algorytm Simplex. Całkowitoliczbowy model optyma-

lizacyjny.
� Elementy programowania nieliniowego. Elementy programowania dynamicznego.
� Programowanie parametryczne.
� Modele sieciowe. Podstawowe pojęcia teorii grafów i sieci.
� Metody programowania sieciowego. Analiza grafów sieciowych.
� Metoda CPM (Critical Path Method) i PERT (Program Evaluation and Review

Technique).
� Optymalny przepływ przez sieć według algorytmu Forda-Fulkersona.
� Sieci Petriego.
� Podstawy teorii gier. Gra z punktem siodłowym i bez punktu siodłowego. Zasto-

sowanie teorii gier w programowaniu produkcji.
� Planowane operatywne.
� Modele zadań kolejnościowych.
� Modele symulacyjne. Problemy metodologii symulacji.
� Modele wielokryterialnej optymalizacji.
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BADANIA OPERACYJNE
Forma zajęć W C L P Katedra KISP

P2
Godziny 2 1 Autor prof. dr hab. Ludmiła Zawadzka

Program ćwiczeń

� Typy modeli badań operacyjnych.
� Modele wielokryterialne.
� Optimum w sensie Pareto.
� Kryterialna funkcja zastępcza.
� Programowanie liniowe. Zastosowanie metody Simplex. Przekształcenie Jordana.
� Dowolny liniowy model optymalizacyjny względem modelu danego.
� Rozwiązywanie zadań z programowania całkowitoliczbowego.
� Metoda Gomoryego.
� Programowanie nieliniowe. Metoda czynników nieoznaczonych Lagrangea. Wy-

znaczanie rozwiązań pewnej klasy nieliniowych modeli optymalizacyjnych.
� Zastosowanie teorii grafów. Macierzowe określanie grafu. Analiza grafów siecio-

wych (przykłady zastosowań).
� Bilansowanie środków produkcyjnych. Operatywny rozdział środków produkcyj-

nych.
� Teoria gier. Gry dwuosobowe, gra z punktem siodłowym i bez punktu siodłowego.

Gry wieloetapowe.
� Programowanie dynamiczne zagadnienia zapasów.
� System M/M/1 z nieograniczoną kolejką. System M/M/m z nieograniczoną kolejką.
� Planowanie operatywne.
� Zastosowanie algorytmu Johnsona oraz podziału i ograniczeń Łomnickiego do

zagadnień kolejnościowych.
� Przegląd wybranych problemów symulacji cyfrowej w organizacji procesu produk-

cyjnego.
� Modele wielokryterialnej optymalizacji w programowaniu produkcji. Wybrane

modele masowej obsługi.

Literatura

− Grudzewski W., Badania operacyjne w zarządzaniu, PWN, Warszawa 1985.
− Zawadzka L., Metody ilościowe w organizacji i zarządzaniu, cz. I i II, skrypt PG,

Gdańsk 1995.
− Radzikowski W., Badania operacyjne w zarządzaniu, Wyd. UW, Warszawa 1994.
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FINANSE ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH
Forma zajęć W C L P Katedra KF

P3
Godziny 3 Autor prof. dr hab. Henryk Zalewski

Program wykładu

� Finanse, podstawowe pojęcia i zakres.
� Majątek firmy, charakterystyka ogólna.
� Obce źródła w finansowaniu firmy.
� Skutki rozliczeń pieniężnych.
� Wybrane formy rozliczeń bezgotówkowych.
� Weksle w rozliczeniach i finansowaniu.
� Dyskonto i redyskonto weksli, operacje faktoringu.
� Przychody, koszty, wynik finansowy.
� Źródła finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw państwowych.
� Fundusz aktualizacji wyceny.
� Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
� Stosunki finansowe z sektorem finansów publicznych.
� Przepływy operacyjne.
� Rozliczenia finansowe z otoczeniem.
� Finanse w kierowaniu organizacją gospodarczą.

Literatura

− Bolland S., Wstęp do nauki finansów, PWE, Warszawa 1979.
− Fedorowicz Z., Finanse organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa 1977.
− Fedorowicz Z., Podstawy teorii finansów, Poltex, Warszawa 1992.
− Zalewski H., Finanse w spółkach i innych podmiotach gospodarczych, ODDK,

Gdańsk 1996.
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PODSTAWY MARKETINGU
Forma zajęć W C L P Katedra KM

P4
Godziny 2 2 Autor prof. dr hab. Marianna Daszkowska

Program wykładu

� Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia. Geneza.
� Fazy rozwoju marketingu. Rola marketingu w przedsiębiorstwie. Reguły marketin-

gowe.
� Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa. Zewnętrzne warunki działania. We-

wnętrzne warunki działania.
� System marketingu. Marketing wewnętrzny. Marketing zewnętrzny. Marketing

interakcyjny.
� Instrumenty marketingu mix. Produkt. Cena. Dystrybucja. Promocja.
� Podstawy decyzji marketingowych. Analiza SWOT. Metody portfelowe. Macierz

udziału w rynku.
� Marketing w wybranych obszarach działalności. Marketing międzynarodowy

i globalny. Marketing usług. Marketing organizacji niedochodowych.

Program projektu

� Analiza sytuacji przedsiębiorstwa.
� Analiza rynku. Analiza SWOT.
� Badania marketingowe.
� Założenia i cele marketingowe.
� Strategie marketingowe.
� Budżet marketingowy.
� System kontroli.

Literatura

− Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej
firmy, PWE, Warszawa 2000.

− Kotler Ph., Marketing. Analizowanie, planowanie, wdrażanie i kontrola, PWE,
Warszawa 2000.

− Kramer T., Podstawy marketingu, Warszawa PWE 2000.
− Mruk H., Pilarczyk B., Sojkin B., Szulce H., Podstawy marketingu, Wyd. AE, Poznań

1999.
− Thomas M. J. (red), Podręcznik marketingu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
− Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE,

Warszawa 1996.
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ORGANIZACJA PRODUKCJI
Forma zajęć W C L P Katedra KISP

P5
Godziny 2 2 Autor dr inż. Zbigniew Celmerowski

Program wykładu

� Pojęcia podstawowe. Rys historyczny. Zakres organizacji produkcji.
� System produkcyjny i jego otoczenie.
� Podstawowe kryteria organizacji i projektowania systemów produkcyjnych. Pro-

duktywność.
� Proces produkcyjny i wytwórczy. Proces technologiczny. Struktura procesu pro-

dukcyjnego i wytwórczego. Cykl produkcyjny i wytwórczy. Zapasy produkcyjne.
� Struktury produkcyjne i produkcyjno-administracyjne.
� Typy, formy i odmiany organizacji produkcji. Obróbka grupowa.
� Współczesne urządzenia i techniki produkcyjne. Automatyzacja wytwarzania.

OSN. Roboty i manipulatory. Urządzenia automatyczne w transporcie, magazyno-
waniu i kontroli. Techniki informatyczne w produkcji.

� Planowanie i sterowanie produkcją.
� Ogólne obliczenia produkcyjne. Fundusz czasu załogi i urządzeń. Obliczenia liczby

maszyn i urządzeń, liczby pracowników, powierzchni.
� Określenie programu produkcyjnego i poziomu zdolności produkcyjnej.
� Projektowanie procesów produkcyjnych.
� Projektowanie systemów wytwórczych. Ocena projektów i decyzje projektowe.

Program projektu

� Dane wejściowe do projektowania. Program produkcyjny. Proces technologiczny.
� Projektowanie procesu produkcyjnego.
� Obliczenia produkcyjne.
� Projektowanie struktury produkcyjnej i produkcyjno-administracyjnej.
� Lokalizacja ogólna i szczegółowa. Projektowanie struktury przestrzennej systemu

produkcyjnego, planu generalnego i planu zagospodarowania.
� Projektowanie czynników produkcji. Projektowanie procesu dystrybucji i serwisu.
� Projektowanie planowania i sterowania produkcją.
� Wytyczne budowlano-instalacyjne.
� Przygotowanie koncepcji zarządzania projektem. Rozruch systemów produkcyj-

nych. Osiąganie projektowanych zdolności produkcyjnych.
� Zestawienie kosztów realizacji projektu i kosztów eksploatacji.
� Wskaźniki techniczno-ekonomiczne i ocena projektu.

Literatura

− Durlik I., Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych,
część I i II, Placet, Warszawa 1995 i 1996.

− Krajewski L.J., Rittzman L.P., Operations Management, Addison-Wesley Publ. Co.
1996 (w 2002 roku ukaże się tłumaczenie podręcznika wydane przez PWN).
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PODSTAWY ZARZĄDZANIA
Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI

P6
Godziny 3 Autor dr inż. Kazimierz Frydel

Program wykładu

� Definicja organizacji gospodarczej i jej otoczenia.
� Definicja zarządzania funkcje zarządzania, zarząd zwykły i przekraczający zwykły.
� Regulacje prawne, struktura władzy w spółkach i kompetencje organów.
� Rynek pieniądza, źródła pieniądza inwestycyjnego i jego cena, cyrkulacja

obrotówki w firmie.
� Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, zmiany w strukturze władzy.
� Poziomy i piony zarządzania w firmie.
� Planowanie na poziomie strategicznym, sens, wejścia, wyjścia, kryteria, procedury.
� Planowanie na poziomie faktycznym, sens, wejścia, wyjścia, kryteria procedury.
� Planowanie operacji w firmie.
� Definicja struktury organizacyjnej, statycznej, klasyfikacja struktur i warunek

skuteczności.
� Definicja kompetencji kierowniczych i zasady delegacji władzy, kompetencje

kierownika liniowego i kierownika przedsięwzięcia.
� Dokumenty i obieg informacji w firmie.
� Modele motywacyjne, style kierowania, przywództwo.
� Konflikt w firmie, podstawy negocjowania układów zbiorowych.
� Modele i rodzaje kontroli w firmie.

Literatura

− Stoner J. A. F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
− Kodeks handlowy.
− Kodeks cywilny.
− Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym.



Magisterskie studia uzupełniające

82

STATYSTYKA
Forma zajęć W C L P Katedra WFTiMS

P7
Godziny 1 2 Autor dr Karol Dziedziul

Program wykładu i laboratorium

� Prawdopodobieństwo, zmienna losowa, próba statystyczna, podstawowe rozkłady
z próby.

� Estymacja punktowa, własności estymatorów, podstawowe estymatory (wartość
średnia, wskaźnik struktury, wariancja, odchylenie standardowe, kowariancja,
współczynnik korelacji).

� Weryfikacja hipotez statystycznych przy pomocy testów statystycznych, estymacja
przedziałowa.

� Badanie współzależności zjawisk, analiza korelacyjna i regresyjna, regresja
liniowa, zagadnienia jedno i wielowymiarowe.

� Metody analizy szeregów czasowych, wyznaczanie trendu.
� Wielowymiarowa analiza wariancji.
� Metody grupowania (analiza skupień).
� Zastosowania metod statystycznych.

Literatura

− Dziedziul K., Beśka M., Modele statystyczne, Wyd. PG, Gdańsk 1998.
− Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1982.
− Morrison D. F., Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa 1990.
− Nowak E., Problem informacji w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa

1990.
− Zając K., Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa 1988.
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EKSPLOATACJA SYSTEMÓW
TECHNICZNYCH

Forma zajęć W C L P Katedra ZEiEST P8
Godziny 2 1 Autor dr hab. inż. Olgierd Downarowicz, prof. nadzw. PG

mgr inż. Tomasz Chrostowski

Program wykładu

Eksploatacja:
� Obiekt eksploatacji. Działanie. Treść pojęcia „eksploatacja” . Sprawność eksploata-

cji. System a eksploatacja.
Budowa systemu eksploatacji:
� Składniki systemu eksploatacji. Struktury systemu eksploatacji. Cechy systemu

eksploatacji. Stany systemu eksploatacji. Eksploatacja optymalna. Zasady budowy
systemu eksploatacji.

Zarządzanie w systemie eksploatacji:
� Cele, zadania eksploatacyjne i podział pracy. Technologia eksploatacji. Motywo-

wanie w eksploatacji. Planowanie w systemie eksploatacji. Diagnozowanie eksplo-
atacji. Warunki sprawnej eksploatacji. Projekt zarządzania w systemie eksploatacji.

Program ćwiczeń

� Wybór wariantu (ranking wielokryterialny).
� Struktura czasu eksploatacji.
� Struktura strat czasu zaangażowania.
� Niezawodność obiektu technicznego.
� Koszty eksploatacji.
� Resurs eksploatacyjny (wyznaczanie wartości optymalnej).
� Okres eksploatacji (wyznaczanie wartości optymalnej).
� Wymiana maszyny (wartościowanie decyzji).
� Cykl remontowy.

Literatura

Obowiązkowa:
− Downarowicz O., System eksploatacji. Zarządzanie zasobami techniki, Polit.

Gdańska, Inst. Techn. Ekspl., Gdańsk-Radom 2000.
− http://www.zie.pg.gda.pl/~odo
Uzupełniająca:
− Adamkiewicz W., Wstęp do racjonalnego wykorzystania urządzeń technicznych,

Warszawa: WKiŁ 1982.
− Downarowicz O., Teoretyczne podstawy eksploatacji obiektów technicznych, Zesz.

Naukowe PG, Mechanika nr 70, Gdańsk 1993.
− Hebda M., Elementy teorii eksploatacji systemów technicznych, MCNEMT, Radom

1990.
− Wrotkowski J., Organizacja działalności remontowej w przedsiębiorstwie

przemysłowym, PWE, Warszawa 1977.
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ORGANIZACJA STANOWISK PRACY
Forma zajęć W C L P Katedra ZEiEST

P9
Godziny 1 1 Autor mgr inż. Jerzy Grabosz

Program wykładu

� Charakterystyka zarządzania procesami pracy.
� Stanowisko pracy jako przedmiot badania ergonomii.
� Podstawy badania i usprawniania procesów pracy.
� Zasady mierzenia i normowania pracy.
� Podstawy fizjologii pracy i biomechaniki.
� Kształtowanie stanowisk pracy.
� Wartościowanie stanowisk pracy.
� Ocena i dobór pracowników do wymagań stanowisk pracy.
� Antropometryczne projektowanie przestrzeni pracy.
� Zagadnienia doboru urządzeń kontrolnych i sterowniczych.
� Podstawy oceny organizacji stanowisk pracy.

Program projektu

� Identyfikacja i kształtowanie procesów w organizacji.
� Rejestrowanie zdarzeń technikami kartowania.
� Metoda normatywów elementarnych MTM.
� Kształtowanie obciążenia człowieka pracą i organizacja przerw podczas pracy.
� Wartościowanie pracy metodą UMEWAP – 95.
� System oceniania pracowników i zasady doboru pracowników.
� Organizacja pracy grupowej.
� Kształtowanie przestrzeni pracy.
� Wskazania do projektowania organizacji stanowisk pracy.
� Ocena systemu pracy przy pomocy listy ergonomicznej.
� Nowe formy organizacji stanowisk pracy.

Literatura

− Górska E., Tytyk E., Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy – podstawy
teoretyczne, PWN, Warszawa 1998.

− Grabosz J., Identyfikacja procesów w przedsiębiorstwie, Materiały z konferencji
„Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem” , Zielona Góra 2000.

− Grabosz J., Metoda pomiaru łącznego zmiennych w systemach pracy /w zb./
„Wybrane metody ergonomii i nauki o eksploatacji” , Gdańsk 2000.

− Konieczny J., Inżynieria systemów działania, WNT, Warszawa 1993.
− Martyniak Z., Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996.
− Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, AE, Poznań 1993.
− Lewandowski J., Zarządzanie jakością – jakość, ergonomia, bezpieczeństwo pracy,

ochrona pracy, Marcus, Łódź 1998.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ GOSPODARCZA
Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI

P10
Godziny 2 1 Autor dr hab. Andrzej Tubielewicz, prof. nadzw. PG

dr hab. Dariusz Waldziński

Program wykładu

� Droga do współczesnej gospodarki światowej. Przemiany w światowym systemie
gospodarczym. Wielkie regiony ekonomiczne. Megatrendy 2000.

� Czym jest biznes. Innowacje. Działania przedsiębiorcze. Działania kierownicze.
� Cechy skutecznych menedżerów. Koncepcje menedżera jutra.
� Tworzenie pozytywnych zmian. Pokonywanie oporu wobec zmian. Sterowanie

zmianami.
� Celowa działalność innowacyjna. Planowanie działalności innowacyjnej. We-

wnętrzne i zewnętrzne źródła innowacji. Pozyskiwanie kapitału. Zarządzanie kapi-
tałem. „Risk Management” . „Controlling” . Budżetowanie.

� Istota restrukturyzacji przedsiębiorstw. Ewolucja poglądów na temat przedsiębior-
czości.

� Działalność gospodarcza w warunkach kształtowania się demokracji i wolnego
rynku.

Program ćwiczeń

� Istota przedsiębiorczości. Funkcje i rola przedsiębiorcy. Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju gospodarczego. Istota rozwoju ekonomiczno-społecznego.

� Wspomaganie przedsiębiorczości w państwach Unii Europejskiej. Metodyka wspo-
magania przedsiębiorczości. Tradycje przedsiębiorczości w Polsce. Ewolucja po-
glądów na temat przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość w warunkach transformacji
systemowej. Uwarunkowania instytucjonalne przedsiębiorczości.

� Otoczenie przedsiębiorcy. Charakterystyka składników otoczenia przedsiębiorcy.
� Kultura organizacyjna a przedsiębiorczość. Tworzenie innowacyjnego i przedsię-

biorczego klimatu. Twórcze rozwiązywanie problemów. Metody i techniki
twórczego rozwiązywania problemów.

� Specyfika zarządzania przedsiębiorczego. Metody i style zarządzania przedsię-
biorczego.

� Zarządzanie przez kulturę. Strategia zarządzania przedsiębiorczego.
� Aktualne problemy przedsiębiorczości w Polsce.

Literatura

− Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa
1992.

− Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrial-
nego, PWE, Warszawa 1993.

− Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Wyd. Cedor, Warszawa 1994.
− Berger B., Kultura przedsiębiorczości, Wyd. Cedor, Warszawa 1994.
− Czasopisma: Przegląd Organizacji, Przegląd Techniczny, Rzeczpospolita.
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PRAWO GOSPODARCZE
Forma zajęć W C L P Katedra ZPG

P11
Godziny 2 Autor mgr Iwona Werno-Zadroga

Program ćwiczeń

Zagadnienia wstępne.
� Pojęcie, przedmiot, zakres prawa gospodarczego.
� Miejsce i znaczenie prawa gospodarczego w systemie prawa.
� Źródła prawa gospodarczego.
Działalność gospodarcza w świetle ustawy „Prawo Działalności Gospodarczej” .
� Zasady działalności gospodarczej w Polsce.
� Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.
Krajowy rejestr sądowy.
� Wiadomości ogólne.
� Wpisy do KRS.
� Spółki.
� Podział i rodzaje spółek.
� Spółki osobowe – charakterystyka.
� Spółki kapitałowe – charakterystyka.
Umowy jako czynności handlowe.
� Definicja i rodzaje umów.
� Sposoby zawierania umów.
� Treść i forma umowy.
� Poszczególne umowy – charakterystyka.
Upadłość przedsiębiorcy.
� Zdolność upadłościowa, przesłanki upadłości.
� Postępowanie upadłościowe.
� Układ.
Rozstrzyganie sporów gospodarczych.
� Pojęcie sprawy gospodarczej.
� Sądy gospodarcze.
� Postępowanie w sprawach gospodarczych (tryb postępowania, postępowanie

nakazowe i upominawcze).
� Sąd polubowny.

Literatura

− Kosikowski C., Prawo gospodarcze publiczne, PWN, Warszawa 1994.
− Kufel J., Siuda W., Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Poznań 2001.
− Kruczalak K., Prawo handlowe – zarys wykładu, PWN, Warszawa 2001.
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MATEMATYKA FINANSOWA
Forma zajęć W C L P Katedra KF

P12
Godziny 1 2 Autor dr hab. Jan Komorowski, prof. nadzw. PG

Program wykładu i ćwiczeń

� Kalkulacja wartości pieniądza w czasie. Oprocentowanie proste.
� Rachunek procentu składanego. Oprocentowanie: nominalne, efektywne, ciągłe.
� Pojęcie równoważności przepływów pieniężnych. Wartość obecne i wartość przy-

szła pieniądza.
� Dyskonta: handlowe, matematyczne.
� Modele rat równych.
� Modele rat rosnących wg postępu arytmetycznego, rosnących wg postępu geome-

trycznego.
� Realna wartość kapitału Obecna i przyszła wartość pieniądza z uwzględnieniem

inflacji.
� Rozliczenia związane ze spłatą długów. Spłaty w ratach kapitałowych o stałej war-

tości, Spłaty długów w stałych kwotach płatności.
� Opóźniony okres spłat, kredyty z dodatkowymi opłatami, kalkulacja spłat długu

z uwzględnieniem inflacji, efektywny koszt kredytu.
� Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych (NPV wskaźnik B/C IRR, okres

zwrotu nakładów inwestycyjnych).
� Metody amortyzacji środków trwałych. Kalkulacja opłat leasingowych.
� Podstawowe zasady wyceny krótkoterminowych papierów wartościowych: weksle

bony skarbowe, certyfikaty depozytowe.
� Podstawowe zasady wyceny długoterminowych papierów wartościowych: obliga-

cje, akcje.
� Podstawy matematyki ubezpieczeniowej.

Literatura

− Dobija M., Smaga E., Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN,
Warszawa 1996.

− Dziworska K, Dziworski A., Podstawy matematyki finansowej, Wydawnictwo UG,
Gdańsk 1998.

− Grysa K., Podstawy matematyki finansowej, Wyd. Stachurski, Kielce 1999.
− Kozubski J. J., Elementy matematyki finansowej, Gdańska Akademia Bankowa,

Gdańsk 1995.
− Newman D.G., Engineering Economic Analysis, Engineering Press, San Jose,

California 1991.
− Smaga E., Arytmetyka finansowa, PWN, Warszawa – Kielce 1999.
− Sobczyk M., Matematyka finansowa, PLACET, Warszawa 1995.
− Szałański M., Podstawy matematyki finansowej, Dom Wydawniczy Elipsa,

Warszawa 1996.
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SOCJOLOGIA ORGANIZACJI
Forma zajęć W C L P Katedra KPiS

P13
Godziny 2 Autor mgr Jacek Jakubowski

Program ćwiczeń

� Socjologia organizacji jako dyscyplina naukowa.
� Człowiek i system społeczny.
� Grupy i organizacje.
� Rola jako podstawowy element struktury społecznej.
� Organizacja systemu społecznego przedsiębiorstwa.
� Kultura organizacji i jej odmiany.
� Organizowanie czasu. Czas jako zarządzanie.
� Motywacja od koncepcji do zastosowań.
� Konflikt i negocjacje.
� Podejmowanie decyzji w organizacji.
� Wywieranie wpływu społecznego. Techniki manipulacji w kierowaniu.
� Mentoring i coaching.
� Zmiana i doskonalenie organizacji.
� Społeczeństwo polskiej klasy średniej. Charakterystyka kategorii menedżera.

Literatura

− Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacja, Lublin 1996.
− Robbins S. P., Zachowania w organizacji, Warszawa 1998.
− Stankiewicz J., Socjologia organizacji, Zielona góra 1995.
− Turner J.H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 1998.
− Webber R. A., Zasady zarządzania organizacjami, Warszawa 1996.



Magisterskie studia uzupełniające

89

ANALIZA RYNKU
Forma zajęć W C L P Katedra KM

P14
Godziny 2 1 Autor dr inż. Jerzy Koszałka

Program wykładu i ćwiczeń

� Istota rynku.
� Analiza struktury podmiotowej i przedmiotowej rynku.
� Analiza zachowań nabywców.
� Analiza kanałów rynku.
� Jakościowe metody analizy popytu rynkowego.
� Ilościowe metody analizy popytu rynkowego.
� Podaż jako element rynku dostawców.
� Sposoby analizy równowagi rynkowej.
� Mechanizm konkurencji.
� Formy oraz intensywność konkurencji.
� Instrumenty i rodzaje konkurencji.
� Analiza grup strategicznych jako narzędzie rozpoznania rynku.
� Mobilność podmiotów rynku.
� Interwencjonizm państwa na rynku.
� Procesy rynkowe w Polsce i na świecie.

Literatura

− Analiza i funkcjonowanie rynku, Praca zbiorowa pod red J. Perenca, US, Szczecin
1998.

− Analizy rynku: Systemy i mechanizmy, Praca zbiorowa pod red S. Młynarskiego, AE,
Kraków 1993.

− Badania rynkowe i marketingowe, Praca zbiorowa pod red J. Kramer, PWE,
Warszawa 1994.

− Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE,
Warszawa 1997.

− Kotler Ph., Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Geberthner i Ska,
Warszawa 1994.

− Niestrój R., Zarządzanie marketingiem, Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1996.
− Prognozowanie gospodarcze, Metody i zastosowania, Praca zbiorowa pod red.

M. Cieślak, PWN, Warszawa 1999.
− Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1998.
− Zachowania podmiotów rynkowych, Praca zbiorowa pod red. J. Kramer, PWE,

Warszawa 1999.
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ANALIZA DECYZYJNA
Forma zajęć W C L P Katedra ZEiEST

S1
Godziny 1 1 Autor dr hab. inż. Olgierd Downarowicz, prof. nadzw. PG

dr hab. inż. Marcin Sikorski

Program wykładu

� Wprowadzenie: Decyzje w zarządzaniu.
� Analiza problemu decyzyjnego metodą AHP.
� Typologia decyzji. Decydowanie a rozwiązywanie problemów.
� Decydowanie a brak pewności.
� Reguły i modele decyzyjne. Bariery w procesie decydowania.
� Decydowanie a uczestnictwo.
� Grupowe podejmowanie decyzji.
� Zachowanie decydenta a ryzyko.
� Wizualizacja decyzji.
� Typowe problemy decyzyjne.

Program laboratorium

� Zadanie decyzyjne: Drzewa decyzyjne, interpretacja wyników.
� Zadanie decyzyjne: Wybór najlepszej lokalizacji punktu handlowego.
� Zadanie decyzyjne: Ranking punktów handlowych.
� Zadanie decyzyjne: Wybór kandydata na kierownicze stanowisko.
� Zadanie decyzyjne: Rozdział zasobów finansowych.
� Zadanie decyzyjne: Przygotowanie do zadania zaliczeniowego.

Literatura

− Krawczyk S., Badania operacyjne dla menedżerów, AE, Wrocław 1996.
− Supernat J., Decydowanie w zarządzaniu, Kolonia Ltd, Wrocław 1997.
− Penc J., Decyzje w zarządzaniu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.
− Radzikowski W., Badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Toruńska

Szkoła Zarządzania, Toruń 1997.
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DOSKONALENIE PRODUKCJI
Forma zajęć W C L P Katedra KISP

S2
Godziny 2 Autor dr inż. Joanna Czerska

Program ćwiczeń

� Ogólne omówienie zasad funkcjonowania działu produkcji w przedsiębiorstwie
produkcyjnym. Zasady wdrażania zmian w przedsiębiorstwie.

� Analiza procesów. Cel, metody gromadzenia danych do analizy, rodzaje analiz
procesów.

� Generowanie projektów zmian. Metody i sposób ich wykorzystania.
� Harmonogramowanie realizacji projektów wdrożenia. Cel, zasady, metody.
� Gra produkcyjna.
� Zasada 5S, Standaryzacja pracy. Zadania, metody, studium przypadku.
� Skrócenie czasów przezbrojeń. Zadania, metody, studium przypadku.
� TPM. Zadania, metody, studium przypadku.
� Kontrola wizualna, zapobieganie błędom, metody korekty błędów. Zadania,

metody, studium przypadku.
� Przepływ jednostrumieniowy, równoważenie poziomu produkcji. Zadania, metody,

studium przypadku.
� KANBAN. Zadania, metody, studium przypadku.
� TQM. Zadania, metody, studium przypadku.
� CE, QFD, Program angażowania dostawców w system doskonalenia produkcji –

spełniane zadania, omówienie metod, studium przypadku.
� Doświadczenia z doskonalenia produkcji polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Efekty doskonalenia. Możliwości i słabości polskich przedsiębiorstw. Metody
oceny doskonalenia procesów.

Literatura

− materiały przygotowane przez prowadzącą
− Internet: strony wskazane pod adresem: www.zie.pg.gda.pl/~jcz/linki.html
− Hines P., Taylor D., Going Lean, LERC, Cardiff, UK, 2000.
− Liker K.J., Becoming Lean, Productivity Press, Portland, Oregon, USA, 1998.
− Muther R.,Wheeler J.D., Simplified Systematic Layout Planning, Management and

Industrial Research Publications, USA, 1994.
− Kanban. Just-In-Time at Toyota. Management Begins at the Workplace, Productivity

Press, Cambrige 1989.

http://www.zie.pg.gda.pl/~jcz/linki.html
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ELECTRONIC COMMERCE
Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI

S3
Godziny 2 Autor mgr inż. Jacek Wachowicz

Program ćwiczeń

� Internet – zarys. Firma w Internecie – Korzyści i wady. Formalności i koszty. Han-
del w Internecie. Różne metody dostępu do Internetu.

� Internet a ekonomia. Serwisy wyszukiwawcze. Istniejące sklepy. Biały wywiad.
Klasyki i EC (Amazon.com, AOL, Netscape, Microsoft).

� Reklama I marketing w Internecie. Portale.
� Kursy akcji firm internetowych. Formy reklamy. Zasady marketingowe w sieci.

Gift Economy.
� Usługi i towary sprzedawane w Sieci. Rodzaje towarów i usług. Problem prywatno-

ści. Problem ergonomii.
� Płatności w Internecie. Karty bankowe, E–Cash i CyberCoin, SET. Rozliczenia

międzybankowe.
� Bezpieczeństwo w sieci. Używane protokoły. Klucze.
� Szyfrowanie. Podpisy (sygnatury) elektroniczne. Ochrony serwerów.
� Problemy prawne w sieci.
� Prawa autorskie.
� Podatki.
� Rynek Business – to – consumer.
� Rynek Business – to – business.
� EDA, OBA.
� Case Study.
� Perspektywy rozwoju Electronic Commerce w Polsce.

Literatura

− C.W. Raport – Informatyka bankowa, IDG Poland, Warszawa 1997.
− C’T Report – Geld OnLine, Verlag Hein Heise GmbH, Hannover 1997.
− Ruszczyk Z., Internet w biznesie, Wyd. ODDK, Gdańsk 1997.
− Czasopisma: Internet Proffessionel, WEB Open, ComputerWord, PC Kurier, Chip,

Internet.
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GIEŁDY TOWAROWE
Forma zajęć W C L P Katedra KEiZP

S4
Godziny 2 Autor mgr inż. Mirosław Kamiński

Program wykładu

� Działalność i organizacja rynków sformalizowanych w kraju i na świecie.
� Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania instytucji rynkowych.
� Ekonomiczne i historyczne podstawy działania giełd towarowych, ich organizacja

i funkcje.
� Rodzaje transakcji zawieranych na giełdzie. Pojęcia i terminy stosowane w obrocie

giełdowym.
� Finansowanie transakcji zawieranych na giełdzie przez izbę rozliczeniową.
� Standaryzacja, rzeczoznawstwo i kontrola towarów w giełdowym obrocie towaro-

wym. Transakcje gotówkowe w obrocie giełdowym. Transakcje terminowe w
obrocie giełdowym.

� Zasady prowadzenia biura maklerskiego. Postępowanie ofertowe w ramach
działania Biura Zleceń. Dokumentowanie kontraktów przez maklerów i Biuro
Zleceń. Funkcjonowanie domów składowych w giełdowym obrocie towarowym.

� Notowania giełdowe i system informacji rynkowej.

Literatura

− Januszkiewicz W. (red.), Giełdy w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 1991.
− Wojciechowski H., Międzynarodowe rynki towarowe, PWE, Warszawa 1992.
− Czerniawski R., Giełdy, Wyd. PARK., Bielsko Biała 1992.
− Wasendorf R.R., McCafferty T.A., Giełdy towarowe od A do Z, Wyd. H.E. LIBER.,

Warszawa 1997.
− Szczypiorski S., Organizacje i technika handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1972.
− Biuletyn służb rolnych FAO nr 90, Rynki hurtowe – planowanie i projektowanie

Warszawa 1995.
− Hull J., Kontrakty terminowe i opcje, wprowadzenie, WIG – PRESS, Warszawa

1997.
− Bliźniak D., Gontarski L., Giełda towarowa, Fundacja na Rzecz Giełdy Zbożowo –

Paszowej (FnRGZ–P), Warszawa 1996.
− Bliźniak D., Gontarski L., Towarowe rynki terminowe, FnRGZ–P, Warszawa 1996.
− Sawicz W., Na podstawie projektu FARE, Nowe struktury rynkowe w produkcji

i obrocie płodami rolnymi, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1996.
− Poradnik maklera obrotu towarowego, Centrum Kształcenia Maklerów Giełd

Towarowych w Poznaniu, Poznań 1994.
− Bliźniak D., Gontarski L., Zbiór terminów i pojęć giełdowych, FnRGZ–P, Warszawa

1996
− Jeżak M., Giełda towarowa na rynku rolnym, FnRGZ–P, Warszawa 1996.
− Rubenfeld A., Amerykańscy supermaklerzy, K.E. LIBER, Warszawa 1996.
− Koppel R., Abell H., Wewnętrzna gra, WIG PRESS, Warszawa 1997.
− Biuletyny Giełda Towarowa, cz I, II, III, Gdańska Giełda Towarowa S.A., Gdańsk

1994, 1997, 1999.
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INTERAKTYWNE DOKUMENTY WWW
Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI

S5
Godziny 2 Autor mgr inż. Adam Cholewiński

mgr inż. Maria Sipowicz
mgr inż. Jacek Wachowicz

Program laboratorium

� Charakterystyka języka JavaScript.
� Umieszczanie wstawek JavaScript w dokumencie HTML.
� Obsługa wybranych zdarzeń systemowych.
� Obiekt "document" - charakterystyka i obsługa.
� Obiekt "location" - charakterystyka i obsługa.
� Budowa dialogów z użytkownikiem.
� Operacje na tekstach.
� Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.
� Sposób przekazywania danych do skryptów CGI.
� Podstawowe komendy CGI.
� Przykład dostępu do baz danych z poziomu WWW.
� Przykład realizacji elektronicznej tablicy ogłoszeń.

Literatura

− Chip Special - HTML i Java, Vogel Yerlagsgeschellschaft, Wurzburg IV 1997.
− Specyfikacja języka JavaScript – Internet.
− Specyfikacja CGI.
− Czasopisma: Intemet Professionell, WEB Open, ComputerWorld, PC Kurier, Chip.
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INSTRUMENTY FINANSOWE RYNKU
KAPITAŁOWEGO

Forma zajęć W C L P Katedra KM S6
Godziny 2 Autor dr hab. Jan Komorowski, prof. nadzw. PG

Program wykładu

� Rodzaje instrumentów finansowych.
� Wycena obligacji: wartość bieżąca, wyznaczanie stopy dochodu w okresie do wy-

kupu. Ryzyko przy inwestowaniu w obligacje.
� Analiza obligacji: czas trwania (duration) i wypukłość obligacji (convexity).
� Strategie zarządzania portfelem obligacji.
� Analiza fundamentalna i techniczna. Efektywność rynku.
� Wycena i dochód z akcji. Ryzyko inwestycji w akcje.
� Teoria portfela (teoria Markowitza).
� Model Sharpe’a i model równowagi rynku kapitałowego (CAPM).
� Teoria arbitrażu cenowego (APT).
� Wykorzystanie kontraktów terminowych i opcji w zarządzaniu portfelem akcji.
� Finansowe kontrakty forward i futures- ich wycena ,zastosowanie i strategie.
� Strategie inwestowania i podstawy wyceny wartości opcji (model dwumianowy

i model Blacka Scholesa).
� Kontrakty swap, zamienne papiery wartościowe oraz inne derywaty finansowe.
� Wskaźniki efektywności portfela inwestycji: Treynora, Sharpe’a i Jensena.

Literatura

− Czekała M., Analiza fundamentalna i techniczna, AE, Wrocław 1998.
− Fabozzi F. J., Fong G., Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących

stały dochód, PWN, Warszawa 2000.
− Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe.

Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1999.
− Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe AE, Wrocław 1998.
− Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE,

Warszawa 2001.
− Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Mewtody ilościowe (Vol I i II), Placet, Warszawa

1997.
− Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Placet, Warszawa 1999.
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KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
Forma zajęć W C L P Katedra ZNF

S7
Godziny 2 Autor dr Ewa Hope

Program ćwiczeń

� Istota komunikacji - znaczenie pojęć, istota działań.
� Procesy postrzegania i myślenia.
� Komunikacja interpersonalna, komunikacja w biznesie, public relations komunika-

cja marketingowa.
� Komunikowanie się jako proces – elementy procesu.
� Komunikacja werbalna i niewerbalna - rola, funkcje.
� Język jako narzędzie komunikacji – uwarunkowania.
� Komunikacja niewerbalna gesty mimika intonacja.
� Zachowania się w przestrzeni jako komunikat: zachowanie odległości, aranżowanie

przestrzeni, uwarunkowania kulturowe.
� Niespójności komunikatów – zgodność komunikatów werbalnych z niewerbalnymi
� Na czym polega sztuka rozmowy: typy rozmów, etapy rozmów, zakłócenia prze-

biegu rozmowy.
� Systemy reprezentacji.
� Umiejętność słuchania – poziomy słuchania.
� Perswazja a manipulacja.

Literatura

− Birkenbihl V., Komunikacja niewerbalna.
− Bobryk J., Jak tworzyć rozmawiając.
− Cialdinii R., Wywieranie wpływu na ludzi.
− Grzesiuk L. , Jak ludzie się porozumiewają.
− Hogan K., Sztuka porozumienia.
− Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka.
− Thomson P., Sposoby komunikacji międzyludzkiej.
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KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
Forma zajęć W C L P Katedra ZNF, KM

S8
Godziny 2 Autor dr Krystyna Kinach-Brzozowska

mgr inż. Magdalena Brzozowska

Program ćwiczeń

� Elementy procesu komunikacji.
� Modele procesu komunikacji.
� System komunikacji marketingowej.
� Etapy budowy skutecznego programu komunikacji.
� Promocja w strukturze marketingu.
� Instrumenty promocji.
� Projektowanie skutecznych programów kampanii promocyjnych:

• projektowanie kampanii reklamowych,
• istota i narzędzia marketingu bezpośredniego,
• cele i dobór narzędzi promocji sprzedaży,
• zasady sprzedaży osobistej,
• tworzenie programu Public Relations,
• program efektywnych działań sponsoringu,

� Analiza i funkcjonowanie mediów masowych.
� Media tradycyjne a Internet.

Literatura

− Budzyński W., Public Relations, POLTEXT, Warszawa 1999.
− Budzyński W., Reklama, POLTEXT, Warszawa 1999.
− Caples J., Hahn F. E., Skuteczna reklama, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
− Dennison D., Tobey L., Podręcznik reklamy, Lublin Wyd. M&A Communications

Polska 1994.
− Goban–Klas T., Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa – Kraków 1999.
− Goban–Klas T., Public Relations, Warszawa Business Press.
− Jachnis A., Terelak J.F., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza

Branta, Bydgoszcz 1998.
− Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 1998.
− Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu,

Kraków 1997.
− Laszczak M., Psychologia przekazu reklamowego, Wyd. Profesjonalnej Szkoły

Biznesu, Kraków 1998.
− Łodziany–Grabowska J., Efektywność reklamy, WE, Warszawa 1998.
− Russell J.T., Lane W.R., Reklama według Ottona Kleppnera, FELBERG SJA,

Warszawa 2000.
− Sznajder A., Sponsoring, Business Press, Warszawa (1996/1997).
− Sztucki T., Promocja, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 1995.
− White R., Reklama, Business Press, Warszawa.
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KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
Forma zajęć W C L P Katedra ZNF

S9
Godziny 2 1 Autor doc. dr hab. Janina Kubka

Program wykładu

� Kulturowy wymiar międzynarodowego biznesu.
� Zachowania menedżerskie w globalnej perspektywie. Profil świadomości globalnej.
� Zróżnicowanie i odmienność kulturowa i jej wpływ na rozumienie zachowań.
� Klasyfikacja kultur. Podstawowe wzorce i wartości kulturowe.
� Zjawisko szoku kulturowego.
� Status, przywództwo i organizacja w perspektywie kulturowej.
� Podstawowe pojęcia komunikacji międzykulturowej.
� Percepcja i tożsamość w komunikacji międzykulturowej.
� Stereotypy i przesądy kulturowe jako bariera komunikacyjna.
� Style kulturowe i komunikacyjne.
� Kulturowy wymiar komunikacji niewerbalnej.
� Etyczne zasady komunikacji międzykulturowej.
� Komunikacja w globalnej wiosce.

Program ćwiczeń

� Studium europejskie.
� Podstawowe wzorce i wartości kultury europejskiej.
� Charakterystyka europejskich kultur narodowych.

Literatura

− Murdoch A., Kontakty z cudzoziemcami. Poradnik Biznesmena, Warszawa 1996.
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KORESPONDENCJA HANDLOWA
Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI

S10
Godziny 2 Autor mgr Katarzyna Tubielewicz

Program ćwiczeń

� Informacja w procesie decyzyjnym.
� Typowe dokumenty biurowe, ogólna korespondencja biurowa, pełnomocnictwa i

upoważnienia, zaświadczenia, protokoły, listy intencyjne itd.
� Ogólne zasady redagowania pism.
� Techniki tworzenia pism.
� Rozplanowanie treści pisma – blankiety, wzory.
� Formułowanie treści pisma.
� Korespondencja handlowa dla różnych transakcji kupna – sprzedaży.
� Korespondencja handlowa – dokumenty indywidualne dla poszczególnych

transakcji.
� Etapy transakcji w korespondencji handlowej.
� Zawieranie umów w obrocie handlowym.
� Zasady zawierania i wykonywania umów.
� Wzory umów.
� Rodzaje umów: leasing, sponsoring, faktoring, licencje, franchising.
� Podstawowe pojęcia dotyczące oferty, zapytania ofertowego – wzory.
� Obowiązujące przepisy dotyczące korespondencji handlowej.

Literatura

− Jaślan W., Umowy w działalności gospodarczej.
− Komosa A., Technika biurowa, Ekonomik 1995.
− Jaślakiewicz M., Zawarcie umowy w obrocie handlowym.
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LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA
Forma zajęć W C L P Katedra KISP

S11
Godziny 2 1 Autor mgr inż. Janusz Czuchnowski

Program wykładu

� Logistyka a gospodarka narodowa i gospodarka przedsiębiorstw. Uzasadnienie
ważności logistyki i jej roli.

� Rola logistyki w przedsiębiorstwie. Logistyka w strategii firmy.
� Obsługa klienta, dystrybucja, marketing, zaopatrzenie. Podstawowe pojęcia. Roz-

wój polityki przedsiębiorstw.
� Koszty dystrybucji. Analiza kosztów całkowitych. Koszty obsługi klienta. Koszty

zapasów. Zasady określania kosztów i zysku.
� Kontrola działalności dystrybucji. Audit.
� Systemy informacyjne logistyki. Funkcje systemu informacyjnego logistyki.
� Podsystem informacyjny. Technologie informacyjne.
� Planowanie działalności dystrybucyjnej i zaopatrzeniowej.
� Dystrybucja i strategie kanałów logistycznych. Podstawy wdrożenia. Bariery i

zadania organizacyjne. Budowa kanałów i systemów logistycznych. Uruchomienie
działalności.

� Analiza efektów.

Program projektu

� Projektowanie przepływu materiałów i informacji w kanałach zaopatrzenia
i fizycznej dystrybucji z wykorzystaniem; metodologii wyboru dostawców, opty-
malizacji dróg transportowych, analizy ABC, analizy XYZ, symulacji komputero-
wej rozwiązania, klasyfikacji i wyboru obiektów (materiałów, informacji) dla za-
stosowania systemu Just-in-Time.

� Ocena i wybór rozwiązania optymalnego dla danych warunków.

Literatura

− Martin C., Strategia zarządzania dystrybucją, AW Placet, Warszawa 1996.
− Abt S., Woźniak H., Podstawy logistyki, Wyd. UG, Gdańsk 1993.
− Wojciechowski T., Marketing i logistyka na rynku środków produkcji, PWE,

Warszawa 1995.
− Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa

1995.
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LOGIKA PRAKTYCZNA DLA MENEDŻERÓW
Forma zajęć W C L P Katedra ZNF

S12
Godziny 2 Autor dr Andrzej Lisak

Program ćwiczeń

� Logika a zawód menedżera. Funkcjonalność logiki.
� Słowne formułowanie myśli. Wyrażenie i znaczenie.
� Nazwy i pojęcia.
� Zdanie i sąd.
� Definiowanie. Podział logiczny.
� Błędy logiczne.
� Stosunki logiczne między zdaniami – rachunek zdań.
� Prawa rachunku zdań.
� Klasyczny rachunek nazw.
� Rachunek funkcji.
� Rachunek zbiorów i relacji.
� Uzasadnianie i wnioskowanie. Rodzaje wnioskowań.
� Logiczne problemy języka naturalnego.
� Sztuka komunikowania – logika w działaniu menedżerskim.
� Retoryka czyli uzasadnianie w oparciu o wartości.
� Zastosowania w praktyce menedżerskiej.

Literatura

− Ajdukiewicz K., Zarys logiki, PZWS, Warszawa 1957.
− Stanosz B., Wprowadzenie do logiki formalnej, PWN, Warszawa 1985.
− Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1998.
− Mała Encyklopedia Logiki, Wrocław, Warszawa, Kraków 1970.
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MARKETING W HANDLU
Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI

S13
Godziny 2 Autor mgr inż. Ewa Miłoszewska

Program ćwiczeń

� Istota działania przedsiębiorstw handlowych.
� Rodzaje stacjonarnych punktów sprzedaży detalicznej.
� Mechanizm oddziaływania konkurencji na kształtowanie się nowych rodzajów

obiektów handlowych.
� Prognoza sprzedaży – wybrane typy strategii marketingowych.
� Zarządzanie produktem i ceną w firmie handlowej.
� Znaczenie promocji i reklamy w firmie handlowej.
� Istota dystrybucji w firmie handlowej.
� Merchandising (merchandising mix, towar, marża, komunikacja, technologia).
� Oferowanie i prezentacja towaru w sklepie – visual merchandising.
� Znaczenie asortymentacji (kryteria racjonalnej asortymentacji).
� Metody obsługi (aktywne, pasywne, samoobsługowe).
� Znaczenie marketingu bezpośredniego, partnerskiego i personalnego w firmach

handlowych.
� Clienting zamiast marketingu?
� Metody wykorzystywane przez firmy handlowe dla pozyskiwania i zatrzymania

klientów.
� Etyka i odpowiedzialność społeczna a działania marketingowe w firmach handlo-

wych.

Literatura

− Chwałek J., Nowoczesny sklep, WSiP, Warszawa 1993.
− Grabski L., Rutkowski L., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej

firmy, PWE, Warszawa 1998.
− Geffroy E. K., CLIENTING – jedyne co przeszkadza to klient, Placet, Warszawa

1993.
− O’Shanghnessy J., Dlaczego ludzie kupują, PWE, Warszawa 1994.
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METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
Forma zajęć W C L P Katedra KISP

S14
Godziny 1 2 Autor mgr inż. Leszek Zięba

Program wykładu

� Sztuczna inteligencja. Systemy ekspertowe. Pojęcia podstawowe. Właściwości sys-
temów ekspertowych. Architektura systemów ekspertowych. Bazy wiedzy. Narzę-
dzia do tworzenia systemów ekspertowych.

� Sztuczne sieci neuronowe - wprowadzenie (elementy neurobiologii; model neu-
ronu, sieć neuronowa, rodzaje sieci neuronowych).

� Charakterystyka procesu trenowania sieci jednokierunkowych (perceptron prosty;
sieci wielowarstwowe; propagacja wsteczna; metody wyznaczania optymalnej
struktury sieci). Sieci Hopfielda.

� Klasyfikacji metod uczenia; przegląd zastosowań sieci neuronowych w finansach.
� Zastosowanie sieci w technice.
� Logika rozmyta. Pojęcia podstawowe, definicje operatorów, zastosowania.
� Algorytmy genetyczne. Geneza, definicje i zastosowania.
� Tendencje rozwojowe. Systemy ekspertowe a algorytmy genetyczne. “Fuzzy

logic” . Sieci neuronowe. Systemy hybrydowe.
� Bazy wiedzy. Wiedza. Rodzaje wiedzy. Sposoby reprezentacji wiedzy. Rachunek

zdań. Regułowa reprezentacja wiedzy. Dynamiczne bazy wiedzy.
� Pozyskiwanie wiedzy. Pojęcia podstawowe. Techniki akwizycji wiedzy: wywiad,

obserwacja, techniki pośredniej akwizycji wiedzy. Fazy akwizycji wiedzy:
wstępna, akwizycja, analiza, modelowanie, ewaluacja wiedzy.

� Projektowanie systemów ekspertowych. Fazy projektowania. Narzędzia sztucznej
inteligencji. Zintegrowane środowiska rozwojowe.

� Metodyka tworzenia baz wiedzy. Badanie poprawności baz wiedzy. Spójność
i kompletność baz wiedzy.

Program laboratorium

� Ogólna charakterystyka programu Neural Planer, Easy NN.
� Pokaz przykładów oferowanych wraz z pakietem i zasad ich użycia.
� Sposoby tworzenia sztucznej sieci neuronowej.
� Projekt indywidualnego systemu ekspertowego opartego na sieci neuronowej dla

potrzeb zarządzania. Metody weryfikacji i wyboru systemu.

Literatura

− Hertz J., Wstęp do teorii obliczeń neuronowych, WNT, Warszawa 1995.
− Mulawka J. J., Systemy ekspertowe, WNT, Warszawa 1996.
− Osowski S., Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, Warszawa 1996.
− Stefanowicz B., Metody sztucznej inteligencji i systemy ekspertowe, SGH, Warszawa

1993.
− Tadeusiewicz R., Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM,

Warszawa 1993.
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METODY WARTOŚCIOWANIA PRACY
I WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

Forma zajęć W C L P Katedra KISP S15
Godziny 2 Autor dr inż. Jacek Lipiec

Program ćwiczeń

� Wartościowanie stanowisk pracy:
• UMEWAP-87,
• AWP-2,
• UMEWAP-95,
• Metoda profilowa,
• HAY,
• NMI.

� Wartościowanie kompetencji.
� Tabela zaszeregowań.
� Rynek pracy i raporty wynagrodzeń.
� Polityka płac.
� Siatka płac.
� System premiowy.
� Zasady przeprowadzania podwyżek.
� Projektowanie systemu wynagrodzeń w oparciu o wybrane przedsiębiorstwo.

Literatura

− Poels F., Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekono-
miczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.

− Martyniak Z., Metodologia wartościowania pracy, Antykwa, Kraków 1998.
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IĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE
Forma zajęć W C L P Katedra KPiS

S16
Godziny 2 Autor mgr Rafał Majewski

Program ćwiczeń

� Istota i zakres stosunków międzynarodowych.
� Regulacja sporów i konfliktów w stosunkach międzynarodowych.
� Zagadnienia protokółu dyplomatycznego.
� Tendencje przemian współczesnej cywilizacji.
� Kierunki polskiej polityki zagranicznej.
� Struktury międzynarodowe w Europie.
� Unia Europejska.
� Problemy regionalizmu europejskiego.
� Współpraca kulturalna w Europie i świecie.
� Główne konflikty współczesnego świata.
� Prawa człowieka.
� Mniejszości narodowe a stosunki międzypaństwowe.
� Europa środkowa i Wschodnia – reformy i ich rezultaty.
� Węzłowe problemy Azji i Afryki.
� Ameryka Południowa – szanse i zagrożenia.

Literatura

− Brzeziński Z., Bezład, Polityka światowa na progu XXI wieku, Wyd. Spotkania,
Warszawa 1994.

− Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945 – 1996,
Wyd. Scholar, Warszawa 1996.

− Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych,
red. Cz. Mojsiewicz, Wyd. AtlaII, Wrocław 1997.
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NEGOCJACJE
Forma zajęć W C L P Katedra KPiS

S17
Godziny 2 Autor dr Ewa Matuska

Program ćwiczeń

� Asertywność – radzenie sobie z manipulacją i presją podczas negocjacji.
� Pojęcie i sens negocjacji – kiedy je podejmować.
� Teoria gier a negocjacje – gry o sumie zerowej, dylemat więźnia, gry symulacyjne
� Rola komunikacji w negocjacjach – argumentacja perswazyjna, sztuka konwersacji

(klimat rozmowy, aktywne słuchanie), mowa ciała.
� Style negocjacji – kryteria rozróżniania i typologia ( strategie: miękka twarda,

oparta na zasadach).
� Fazy negocjacji – analiza etapów.
� Faza prenegocjacji – rola myślenia twórczego – zbieranie informacji – analiza ce-

lów i środków argumentacji, dóbr reprezentantów, miejsce negocjacji.
� Negocjacje właściwe: otwarcie negocjacji – taktyki przedstawiania propozycji,

ofert i ustępstw, kontrakt końcowy.
� Cech i umiejętności skutecznego negocjatora – predyspozycje osobowościowe

i biegłość techniki.
� Negocjacje w biznesie – znaczenie różnic kulturowych.

Literatura

− Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1994.
− Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do tak, PWE, Warszawa 1997.
− Nierenberg G. I., Sztuka negocjacji, Studio emka, Warszawa 1998.
− Birkenbihl V. F., Psychologia prowadzenia negocjacji, Wyd. Astrum, Wrocław 1999.
− Jankowski W., Sankowski T., Jak negocjować, Warszawa 1995.
− Piotrowski K., Świątkowski M., Kierowanie zespołami ludzi, Bellona, Warszawa

2000.
− Armstrong M.. Jak byś lepszym menedżerem, Warszawa 1997.
− Kirschner J., Manipulować ale jak?, Sokrates, Warszawa 1994.
− Ygnasik A.P., Sztuka przekonywania, medium, Warszawa 2000.
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NIEMCY WSPÓŁCZESNE
Forma zajęć W C L P Katedra KPiS

S18
Godziny 2 Autor dr hab. Bolesław Garbacik, prof. nadzw. PG

Program ćwiczeń

� Położenie geopolityczne.
� Historia najnowsza.
� Ustrój polityczny.
� System partyjny.
� Samorząd terytorialny.
� Szkolnictwo.
� Kultura.
� Struktura społeczna.
� Gospodarka.
� Współpraca gospodarcza z Polską.
� Polityka zagraniczna.
� Siły zbrojne.
� Stosunki polsko – niemieckie.
� Polsko – niemieckie Euroregiony.
� Mniejszość niemiecka w Polsce.

Literatura

− Cziomer E., Historia Niemiec 1945 – 1991, UJ, Kraków 1992.
− Kształcenie i wychowanie w Republice Federalnej Niemiec, UMK, Toruń 1993
− Puślecki Z., Polska w okresie transformacji a zjednoczone Niemcy, PWN, Warszawa-

Poznań 1996.
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PODATKI I OPŁATY PUBLICZNE
Forma zajęć W C L P Katedra KF

S19
Godziny 2 Autor dr Lech Jędrzejewski

Program wykładu

� Charakterystyka ogólna podatków.
� Elementy konstrukcji podatków.
� Charakterystyka opłat skarbowych.
� Charakterystyka ordynacji podatkowej.
� Konstrukcja prawna poszczególnych podatków i opłat.
� Zobowiązania podatkowe.
� Wymiar i zapłata podatku.
� Dokumentacja podatkowa.
� Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.
� Kontrola i nadzór podatkowy.
� Postępowanie karne – skarbowe.
� Polski system podatków i opłat.
� Podatki w polityce gospodarczej państwa.

Literatura

− Kosikowski C., Finanse i prawo finansowe, Białystok 1994.
− Denek E., Finanse publiczne, Warszawa 1995.
− Komar A., Finanse publiczne, Warszawa 1995.
− Brzeziński B., Prawo finansowe, Wyd C. H. Beck, Warszawa 1996.
− Brzeziński B., Prawo Podatkowe Zarys Wykładu, Toruń 1993.
− Gomułowicz A., Podatki i Prawo Podatkowe, Poznań 1995.
− Majchrzycka–Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1995.
− Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, PWN, Warszawa 1993.
− Hanusz A., Podatki i opłaty lokalne, PWE, Warszawa 1993.
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POLITYKA EKONOMICZNA
Forma zajęć W C L P Katedra KEiZP

S20
Godziny 2 Autor dr inż. Krzysztof Świetlik

Program wykładu

� Założenia, cele i dziedziny polityki gospodarczej.
� Polityka ekonomiczna państwa a planowanie gospodarcze.
� Kierunki polityki gospodarczej państwa.
� Zagadnienia trwałego wzrostu gospodarczego i strategii rozwoju gospodarki.
� Polityka strukturalna państwa.
� Polityka przemysłowa państwa.
� Polityka regionalna państwa.
� Polityka inwestycyjna państwa.
� Polityka pieniężna państwa.
� Polityka budżetowa państwa.
� Regulacje rynku pracy, dochodów i cen.
� Współpraca państwa z zagranicą.
� Unia Europejska – struktura i zasady funkcjonowania.
� Polityka gospodarcza w Polsce i innych krajach.

Literatura

− Blaug M., Teoria ekonomii, PWN, Warszawa 1994.
− Winiarski B., Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2001.
− Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
− Ćwikliński H., Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 1995.
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POLITYKA I STRATEGIA FINANSOWA
PRZEDSIĘBIORSTWA

Forma zajęć W C L P Katedra KF S21
Godziny 2 Autor prof. dr hab. Henryk Zalewski

Program wykładu

� Polityka finansowa, podstawowe pojęcia i zakres sterowania.
� Strategia finansowa w przedsiębiorstwie.
� Podmioty polityki finansowej.
� Przedmiot polityki finansowej.
� Pomiot czynny w różnych typach organizacji gospodarczych.
� Cele polityki finansowej i strategie ich realizacji w przedsiębiorstwie.
� Sposoby ustalania (wyznaczania) polityki i strategii finansowej.
� Metody i środki realizacji polityki finansowej w podmiocie gospodarczym.
� Aktywne kształtowanie polityki finansowej w przedsiębiorstwie.
� Obszary działania polityki finansowej.
� Polityka i strategia finansowa nakierowana na otoczenie.
� Działania finansowe na rzecz kształtowania pożądanej relacji wewnątrz przedsię-

biorstwa.
� Wybrane problemy wynikające z otoczenia (banki, system finansów publicznych).
� System zamówień publicznych w polityce i strategii finansowej firmy.
� Kontrola realizacji celów finansowych w przedsiębiorstwie.

Literatura

− Zalewski H., Polityka finansowa w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk 1999.
− Zalewski H., Polityka i kontrola finansowa Gdańsk 1986.
− Stategor, Zarządzanie firmą. Strategie struktury decyzje tożsamość, PWE, Warszawa

1996.
− Obłój K., Strategia organizacji, W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej,

PWE, Warszawa 1998.
− Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Delfin, Warszawa 1998.
− Fedorowicz Z., Finanse przedsiębiorstw Poltex, Warszawa 1996.
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PRAWO PRACY I
Forma zajęć W C L P Katedra ZPG

S22
Godziny 2 Autor mgr Przemysław Banasik

Program wykładu

� Właściwości, funkcje, zasady i źródła prawa pracy.
� Stosunek pracy - jego nawiązanie oraz zmiana treści umowy o prace.
� Wypowiedzenie umowy o prace.
� Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz bez winy

pracownika.
� Zwolnienia grupowe.
� Odrębności nawiązania i rozwiązania stosunku pracy na podstawie mianowania,

powołania i wyboru.
� Czas pracy.
� Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia.
� Urlopy wypoczynkowe.
� Odpowiedzialność porządkowa i materialna.
� Obowiązki pracodawcy i pracownika (świadectwo pracy, dokumentacja

w sprawach pracowniczych, usprawiedliwianie nieobecności w pracy).
� Ochrona pracy kobiet i młodocianych.
� Związki zawodowe, związki pracodawców oraz rozwiązywanie sporów zbioro-

wych prawa pracy.
� Rozstrzyganie sporów pracy (w tym komisje pojednawcze oraz postępowanie przed

sądem pracy).
� Sytuacja prawna bezrobotnych.

Literatura

− Salwa Z., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1996.
− Jackowiak U. (red.), Kodeks pracy z komentarzem, Gdańsk 1996.
− Stelina J., Wilke T., Prawo pracy – akty prawne, orzecznictwo i piśmiennictwo,

Gdańsk 1997.
− Wratny J. (red.), Nowy kodeks pracy z komentarzem, Warszawa 1996.
− Zieleniecki M., Nowe przepisy wykonawcze do kodeksu pracy z komentarzem,

Gdańsk 1996.
− Muszalski W., Prawo socjalne, Warszawa 1995.
− Kolasiński K., Prawo pracy (znowelizowane), Toruń 1996.
− Barzycka–Banaszak M., Kazusy z prawa pracy z rozwiązaniami, Warszawa 1995.
− Wybrane artykuły z czasopism popularnonaukowych oraz akty prawne.
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PRAWO PRACY II
Forma zajęć W C L P Katedra ZPG

S22
Godziny 2 Autor mgr Przemysław Banasik

Program wykładu

� Właściwości, funkcje, zasady i źródła prawa pracy.
� Stosunek pracy - jego nawiązanie.
� Zmiana treści umowy o prace – wypowiedzenie zmieniające oraz czasowa zmiana

treści stosunku pracy i przejście zakładu pracy na innego pracodawcę.
� Wypowiedzenie umowy o prace oraz ochrona przed bezprawnym wypowiedze-

niem.
� Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz bez winy

pracownika, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w
razie choroby i macierzyństwa.

� Zwolnienia grupowe.
� Odrębności nawiązania i rozwiązania stosunku pracy na podstawie mianowania,

powołania i wyboru.
� Pragmatyki pracownicze i służbowe jako akty prawne regulujące w sposób szcze-

gólny sytuacje prawną niektórych grup zawodowych czy kategorii pracowników.
� Czas pracy, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.
� Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia.
� Urlopy wypoczynkowe.
� Odpowiedzialność porządkowa i materialna obowiązki pracodawcy i pracownika

(świadectwo pracy, dokumentacja w sprawach pracowniczych, usprawiedliwianie
nieobecności w pracy).

� Ochrona pracy kobiet i młodocianych.
� Związki zawodowe (ich rola w kształtowaniu przepisów prawa pracy) związki

pracodawców oraz rozwiązywanie sporów zbiorowych prawa pracy.
� Rozstrzyganie sporów pracy (w tym komisje pojednawcze oraz postępowanie przed

sądem pracy).
� Sytuacja prawna bezrobotnych.

Literatura

− Salwa Z., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1996.
− Jackowiak U. (red.), Kodeks pracy z komentarzem, Gdańsk 1996.
− Stelina J., Wilke T., Prawo pracy – akty prawne, orzecznictwo i piśmiennictwo,

Gdańsk 1997.
− Wratny J. (red.), Nowy kodeks pracy z komentarzem, Warszawa 1996.
− Zieleniecki M., Nowe przepisy wykonawcze do kodeksu pracy z komentarzem,

Gdańsk 1996.
− Muszalski W., Prawo socjalne, Warszawa 1995.
− Kolasiński K., Prawo pracy (znowelizowane), Toruń 1996.
− Barzycka–Banaszak M., Kazusy z prawa pracy z rozwiązaniami, Warszawa 1995.
− Wybrane artykuły z czasopism popularnonaukowych oraz akty prawne.
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PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW RACHUNKU
KOSZTÓW

Forma zajęć W C L P Katedra KISP S23
Godziny 2 1 Autor mgr inż. Janusz Czuchnowski

Program wykładu

� Podstawy, cele, zadania i budowa systemów rachunku kosztów i wyników.
� Typy rachunku kosztów i wyników: rachunek kosztów według ich rodzajów, rachu-

nek kosztów według miejsc ich powstawania, rachunek kosztów według nośników.
� Podstawowe systemy rachunku kosztów: linie rozwojowe rachunku kosztów, ra-

chunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych.
� Rachunek kosztów procesów (ABC).
� System informacyjny rachunku kosztów i wyników.
� Systemy komputerowego wspomagania rachunku kosztów i wyników. Obszary

zastosowań rachunku kosztów.
� Współczesne metody zarządzania kosztami. Rachunek kosztów celowych (Target

Costing). Analiza wartości (Value Analysis).
� Strategiczny rachunek kosztów. Analiza wartości kosztów wydziałowych

i zakładowych (Overhead Value Analysis).
� Funkcyjne rachunki kosztów. Rachunek kosztów jakości (Total Quality Cost).

Rachunek kosztów logistyki.

Program ćwiczeń

� Określanie dla wybranych przykładów rodzajów kosztów, miejsc powstawania
kosztów, nośników kosztów.

� System obliczeń według zasady rachunku kosztów pełnych (rozliczenie kosztów
według ich rodzajów, rozliczanie kosztów według miejsc powstawania, rozliczanie
kosztów według nośników, rachunek kosztów planowanych i rachunek kosztów
wynikowych).

� System obliczeń według zasady rachunku kosztów zmiennych.
� System obliczeń według zasady rachunku kosztów działalności.
� Projektowanie przepływów informacji dla potrzeb rachunku kosztów i wyników.
� Projektowanie systemów komputerowego wspomagania rachunku kosztów

i wyników.

Literatura

− Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa, 1995.
− J. Robertson, S. Robertson, Pełna analiza systemowa, WNT, Warszawa 1999.
− Sanna P. i inni, Visual Basic dla Aplikacji 5 w zastosowaniach, LT&P, Warszawa

1998.
− Wilkens, Kosten- und Leistungsrechnung -Lem und Arbeitsbuch, R. Oldenbourg

Verlag, Munchen Wien, 1990.
− Wilkens, Losungsheft zu Kosten- und Leistungsrechnung, R. Oldenbourg Verlag,

Munchen Wiewn, 1990.
− Wamecke J. i inni, Rachunek kosztów dla inżynierów, WNT, Warszawa, 1993.
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RYNKI WSCHODNIE
Forma zajęć W C L P Katedra KPiS

S24
Godziny 2 Autor dr hab. Krystyna Gomółka

Program ćwiczeń

� Rosja we Wspólnocie Niepodległych Państw.
� Rosja na arenie międzynarodowej.
� Uwarunkowania transformacji ustrojowej w Rosji.
� Przemiany polityczne i gospodarcze w pozostałych krajach WNP np. Ukrainy.
� Polityka Gospodarcza krajów Pribałtyki.
� Podstawy prawne stosunków Polski z krajami WNP.
� Podstawy prawne stosunków politycznych Polski z krajami pozostającymi poza

WNP.
� Handel Rosji z krajami dawnego ZSRR (próby odbudowy strefy rubla, unia celna).
� Międzynarodowa pozycja Polski w handlu Rosji z zachodem.
� Kaliningrad – rosyjskie okno na świat.
� Rola Euroregionów w gospodarce polski i krajów ościennych np. Euroregionu Bug.
� Wymiana przygraniczna jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie wy-

miany między Białą Podlaską a Brześciem nad Bugiem ( czynniki ograniczające).
� Rola i znaczenie targów pogranicza w rozwoju kontaktów handlowych między

wschodem a Polską.
� Ryzyko inwestycyjne w krajach WNP i w krajach b. ZSRR nie należących do niej.
� Znaczenie rynków wschodnich w rozwoju gospodarczym Polski.

Literatura

− Poradnik eksportera Litwa, Wyd Litewska Izba Gospodarcza, Gdańsk 1997.
− Dąbrowski M., Antczak R. (red.), Ukraińska droga do gospodarki rynkowej 1991–

1995, PWN, Warszawa 1996.
− Sylwestrzak A. (red.), Ustrój prawny obwodu Kaliningradzkiego, UG, Gdańsk 1994.
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SOCJOTECHNIKI ZARZĄDZANIA
Forma zajęć W C L P Katedra KPiS

S25
Godziny 2 Autor mgr Jacek Mianowski

Program ćwiczeń

� Socjotechnika jako nauka a socjotechniki zarządzania.
� Analiza niektórych elementów osobowości w aspekcie socjotechnicznym.
� Budowanie zespołu jako problem socjotechniczny.
� Reguły wywierania wpływu na ludzi.
� Techniki wywierania wpływu w zarządzaniu.
� Socjotechniki zarządzania w wymiarze komunikacyjnym.
� Komunikacja nieskuteczna jako wyzwanie socjotechniczne.
� Możliwości wpływania na proces decyzyjny.
� Motywacja czy manipulacja! Wybór czy konieczność!
� Sposoby wdrażania innowacji. Wykorzystywanie inicjatyw i pomysłów.
� Wywieranie wpływu w negocjacjach.
� Rozmowa kwalifikacyjna jako sytuacja wywierania wpływu na ludzi.
� Socjotechniki zarządzania w praktyce zarządzania.

Literatura

− Cialdini V. I., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie wyd. Psycholog, Gdańsk
1994.

− Aronson E., Człowiek – istota społeczna, PWN, Warszawa 1996.
− Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, PWN, Warszawa 1995.
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ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI
INFORMATYCZNYMI

Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI S26
Godziny 2 Autor dr inż. Cezary Orłowski

Program wykładu

� Zarządzanie przedsięwzięciem. Pojęcia ogólne, wprowadzenie.
� Planowanie projektu.
� Struktura projektu, zespół, środki i czas wykonania.
� Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi – Model CMM.
� Przykład zastosowania modelu do oceny organizacji projektowej.
� Charakterystyka modelu Model SPICE.
� Metod punktów funkcyjnych.
� Metoda punktów węzłowych.
� Metody oceny efektywności przedsięwzięć.
� Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi przykłady.
� Projekt PATRIC (zastosowane metody, narzędzia, zgodność z harmonogramem)
� Projekt ECOSIM (zastosowane metody, narzędzia, zgodność z harmonogramem).
� Projekt SUTRA(zastosowane metody, narzędzia, zgodność z harmonogramem).
� Projekt JEP+ (zastosowane metody, narzędzia, zgodność z harmonogramem).
� Ocena stosowanych rozwiązań w projektowaniu i zarządzaniu przedsięwzięciami

informatycznymi.

Literatura

− Górski J., Inżynieria oprogramowania, Mikom, Warszawa 1999.
− Orłowski C., Projektowanie hybrydowych systemów informatycznych do wspomaga-

nia zarządzania, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1999.
− Materiały dostępne na serwerach www.
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ZARZĄDZANIE ROZPROSZONYMI
BAZAMI DANYCH TYPU Informix

Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI S27
Godziny 2 2 Autor dr inż. Cezary Orłowski

mgr inż. Maria Sipowicz
mgr inż. Jacek Wachowicz
mgr inż. Adam Cholewiński

Program ćwiczeń

� Wstęp. Rola i zadania administratora baz danych (DBA).
� Bezpieczeństwo danych. Nadawanie i odbieranie praw dostępu do bazy.
� Charakterystyka pojęcia integralności danych.
� Definicje przywilejów bazodanowych.
� Przywileje na poziomie tabeli.
� Charakterystyka i pojęcie widoków.
� Pojęcia integralności referencyjnej, encji i semantycznej.
� Współbieżność dostępu do danych. Problem zakleszczeń.
� Zarządzanie współbieżnością - poziomy izolacji.
� Zarządzanie współbieżnością - blokady.
� Optymalizacja dostępu do danych.
� Procedury składowane i wyzwalacze - charakterystyka, przykłady.
� SPL - język procedur składowanych (elementy).

Program laboratorium

� Przykładowa baza - łączenie się z bazą, przeglądanie obiektów.
� Nadawanie i odbieranie praw dostępu.
� Definiowanie i używanie ról.
� Charakterystyka katalogu systemowego. Charakterystyka transakcji.
� Współbieżność dostępu do danych i poziomy izolacji. Replikacja danych.
� Współbieżność dostępu do danych i blokady.
� Przyznawanie i limitowanie dostępu do bazy danych.
� Przyznawanie przywilejów.
� Zapewnienie integralności bazy danych.
� Użycie widoków.
� Kontrolowanie dostępu do danych przy użyciu procedur składowanych.

Literatura

− Mucek J., Podstawy projektowania systemów informacyjnych, WNT, Warszawa
1991.

− Praca zbiorowa - SQL, język relacyjnych baz danych, WNT, Warszawa 1995.
− Harris W., Bazy danych nie tylko dla ludzi biznesu, WNT.
− Fuglewicz P., Stąpor K., Trojnar A., CASE dla ludzi, Lupus, Warszawa 1996.
− INFORMIX - dokumentacja OnLine.
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ZARZĄDZANIE W SAMORZĄDACH
TERYTORIALNYCH

Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI S28
Godziny 2 Autor dr hab. Dariusz Waldziński

Program ćwiczeń

� Samorządność lokalna w strukturze państwa demokratycznego.
� Tradycje samorządności lokalnej w Polsce oraz warunki jej odrodzenia w procesie

transformacji.
� Kompetencje samorządu terytorialnego w Polsce.
� Podstawy prawne funkcjonowania samorządu.
� Samorząd terytorialny jako dysponent środków publicznych.
� Miejsce władz lokalnych w państwach o długoletnich tradycjach demokratycznych

z gospodarką rynkową.
� Funkcje gospodarcze samorządu terytorialnego.
� Funkcje pozagospodarcze samorządu terytorialnego.
� Specyfika zarządzania administracyjnego.
� Kierowanie pracą rady gminy. Kierowanie pracą zarządu gminy. Kierowanie pracą

urzędu gminy.
� Organizacja współpracy organów samorządu terytorialnego.
� Organizacja pracy radnego jako polityka lokalnego.
� Organizacja pracy urzędnika samorządowego.
� Perspektywy i warunki rozwoju samorządności lokalnej w Polsce.

Literatura

− Akty normatywne - ustawy samorządowe.
− Czasopisma: Samorząd Terytorialny, Rzeczpospolita.
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TECHNOLOGIA PREZENTACJI
MEDIALNYCH

Forma zajęć W C L P Katedra WETI S62
Godziny 2 Autor prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

Program wykładu

� Metody i zasady tworzenia prezentacji elektronicznych.
� Aktualne oprogramowanie do tworzenia prezentacji medialnych.
� Podstawowe elementy hypertekstu, języka JAVA, systemu Flash.
� Zwięzłe przedstawienie zagadnień związanych z integracją urządzeń foniczno-

wizyjnych, komputerowych i telekomunikacyjnych.
� Zapoznanie z budową, zasadą działania i obsługą urządzeń i systemów multi-

medialnych, zwłaszcza interaktywnych.
� Przedstawienie współczesnych metod studyjnej rejestracji i montażu dźwięku

i obrazu.

Program laboratorium

� Ilustracja wykładanych treści na podstawie 6 czterogodzinnych ćwiczeń labora-
toryjnych, opartych na wykorzystaniu oprogramowania komputerowego i urządzeń
studyjnej rejestracji nagrań:
� Przygotowanie interaktywnej prezentacji komputerowej (projektu, reklamy

itp.),
� Studyjna rejestracja materiału foniczno-wizyjnego do prezentacji,
� Montaż nagrań foniczno-wizyjnych,
� Włączanie materiału wizyjno-fonicznego do prezentacji komputerowej,
� Opracowanie sieciowej wersji prezentacji multimedialnej,
� Przygotowanie płyty CD/DVD zawierającej prezentację multimedialną.
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BANK KOMERCYJNY, JEGO ORGANIZACJA
I ZARZĄDZANIE

Forma zajęć W C L P Katedra KF S29
Godziny 2 Autor dr Gabriela Golawska-Witkowska

Program wykładów

� Podstawy funkcjonowania banku komercyjnego.
� Struktury organizacyjne banku.
� Struktury zarządzania bankiem.
� Organizacja obsługi klientów.
� Wybrane zagadnienia z techniki bankowej.
� Analiza sytuacji finansowej banku.
� Marketing bankowy.
� Rodzaje ryzyka bankowego.
� Metody i instrumenty ograniczania ryzyka bankowego.
� Instytucjonalne formy zabezpieczenia przed ryzykiem.
� Controlling jako metoda zarządzania bankiem.
� Strategia banku komercyjnego.

Literatura

− Mc Naughton D., Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian, Warszawa
1995.

− Lewandowski D., Bezpieczne zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyj-
nym, Warszawa 1994.

− Rajczyk M., Banki komercyjne, Katowice 1992.
− Strahl D., Modele zarządzania bankiem, Wrocław 1996.
− Jaworska W. (red.), Współczesny bank, Warszawa 1998.
− Saunders E.J., Bankowe struktury organizacyjne i kierownicze, Warszawa 1996.
− Grabczan W., Rachunkowość menedżerska w zarządzaniu bankiem, Warszawa 1996.
− Buschgen H.E., Przedsiębiorstwo bankowe, Warszawa 1997.
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FUNKCJONOWANIE I ROLA MSP
W GOSPODARCE

Forma zajęć W C L P Katedra KEiZP S30
Godziny 2 Autor dr Julita Wasilczuk

Program wykładów

� Istota sektora MSP, miejsce i rola małych i średnich firm w gospodarce.
� Czynniki wpływające na funkcjonowanie małej firmy.
� Rola właściciela/menedżera w zarządzaniu MSP, specyfika procesu decyzyjnego

(planowanie biznes plan, organizowanie, kontrolowanie, motywowanie, zarządza-
nie czynnikiem ludzkim).

� Instrumenty i strategie marketingowe wykorzystywane w MSP.
� Nowe metody zarządzania i ich przydatność w MSP.
� Innowacyjność a sektor MSP.
� Rozwój małej firmy: czynniki i teorie.
� Bariery rozwoju sektora MSP i rola państwa w ich pokonywaniu.
� Polityka wspierania sektora MSP. Rola instytucji doradczych.
� Sektor MSP wobec integracji europejskiej – szanse i zagrożenia.
� Sektor MSP w województwie pomorskim.

Literatura

− Sasin W., Zarządzanie małą firmą, AW Interfart, Łódź 1996.
− Piasecki B., Ekonomia i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa 1998.
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ERGONOMIA SYSTEMÓW
INFORMACYJNYCH

Forma zajęć W C L P Katedra ZEiEST S31
Godziny 2 1 Autor dr hab. inż. Marcin Sikorski

Program wykładów

� Wprowadzenie. Jakość techniczna, ergonomiczna i użytkowa oprogramowania.
� Rola systemów informacyjnych w budowie przewagi konkurencyjnej przedsiębior-

stwa.
� Ergonomia oprogramowania w realizacji przedsięwzięć informatycznych – modele

cyklu życia oprogramowania.
� Budowa interfejsu użytkownika i metody dialogu człowiek – komputer.
� Wymagania ergonomiczne dla oprogramowania wspomagającego zarządzanie.
� Systemy informacyjne i transakcyjne WWW: e–marketing, e–commerce,

e–biznes.
� Wymagania ergonomiczne dla serwisów WWW i usług interaktywnych.
� Metody analizy własności ergonomicznych serwisów WWW.
� Metody badania czynników satysfakcji użytkownika – klienta serwisów WWW

i usług interaktywnych.
� Zachowania konsumenckie w systemach e–biznesu. Projektowanie przebiegu trans-

akcji dla serwisów WWW i usług interaktywnych.
� Metody budowy marki produktu i zaufania użytkownika z pomocą serwisu WWW.
� Jakość użytkowa serwisu WWW a realizacja strategii marketingowych

w Internecie.
� Elementy zarządzania jakością dla przedsięwzięć informatycznych.
� Doskonalenie charakterystyk użytkowych systemów informacyjnych WWW.

Program laboratorium

� Przegląd głównych typów oprogramowania wspomagającego zarządzanie.
� Analiza własności ergonomicznych oprogramowania wspomagającego zarządzanie.
� Testy zadaniowe oprogramowania wspomagającego zarządzanie.
� Przegląd głównych typów komercyjnych serwisów WWW.
� Analiza własności ergonomicznych i użytkowych serwisów WWW.
� Analiza czynników satysfakcji użytkownika – klienta interaktywnego serwisu

WWW.
� Analiza efektywności serwisu WWW w budowie marki i działalności promocyjnej.

Literatura

− Benyon–Davis P., Inżynieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa 1999.
− Górski J., Inżynieria oprogramowania, Wyd. MIKOM, 1998.
− Małachowski A., Gospodarcze zastosowania Internetu, Wyd. AE, Wrocław 2000.
− Sudoł S., Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa 2000.
− Unold J., Systemy informacyjne marketingu, Wyd. AE, Wrocław 2000.
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INTEGRACJA EKONOMICZNA EUROPY
Forma zajęć W C L P Katedra KEiZP

S32
Godziny 2 Autor dr Nelly Daszkiewicz

Program wykładu

� Wprowadzenie, krótki rys historyczny, istota integracji ekonomicznej.
� Podstawowe problemy ekonomiczne UE w świetle kryteriów konwergencji

z Maastricht (inflacja, deficyt budżetowy, dług publiczny, długookresowa stopa %,
kurs walutowy).

� Wspólnota Europejska - główne obszary integracji (unia celna, wspólna polityka
handlowa, rolna, transportowa, ochrony środowiska, R&D itp.). Budowa Unii
Gospodarczej i walutowej.

� Jednolity Akt Europejski. Traktat o Unii Europejskiej. Europejska Konferencja
Międzyrządowa. Traktat Amsterdamski. Agenda 2000.

� Polityka regionalna (tzw. “ tort władzy" - unia, państwo, region, miasto); przykłady
rozwiązań z różnych państw UE.

� Unia Europejska jako obszar działania korporacji transnarodowych. MSP
w procesie integracji.

� Europejska polityka przemysłowa.
� Integracja Polski z UE. Sytuacja gospodarcza Polski a kryteria konwergencji

z Maastricht. Problemy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw.
� Instytucje UE. Euromity.

Literatura

− Noble A, Przewodnik po Unii Europejskiej. Od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu,
KiW, Warszawa 1998.

− Zielińska-Głębocka A. (red.), Ewolucja Integracji Gospodarczej; wyzwania dla
Polski, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1997.
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KULTURA ORGANIZACYJNA
Forma zajęć W C L P Katedra ZNF

S33
Godziny 2 Autor dr hab. Stefan Zabieglik

Program ćwiczeń

� Pojęcia cywilizacji i kultury. Ogólna charakterystyka cywilizacji europejskiej.
� Cywilizacja europejska w dobie globalizacji i wielokulturowości.
� Filozoficzne aspekty kapitalizmu.
� Mechanistyczne i organicystyczne metafory w nauce o zarządzaniu.
� Pojęcie kultury organizacyjnej.
� Kultura organizacyjna jako metafora kultury narodowej.
� Elementy i struktura kultury organizacyjnej.
� Kształtowanie (zmiana) kultury organizacyjnej.
� Elastyczne i sztywne kultury organizacyjne.
� Proefektywnościowe i antyefektywnościowe kultury organizacyjne.
� Charakterystyczne elementy kultury organizacyjnej wybranych firm zachodnich.
� Zagrożenia w procesie kształtowania (zmiany) kultury organizacyjnej.
� Problematyka wielokulturowości.
� Kultura organizacji w Polsce (aspekty teoretyczne i praktyczne).

Literatura

− Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, ss 85-98.
− Beaumont P.B., Human Resource Management. Key Concept and Skills. London:

SAGE 1993, ss. 34-55 (2. Organizational Culture and Change).
− Bolesta-Kukułka K., Polityka personalna, ss. 32-59.
− Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Organizacja i zarządzanie,

Gdańsk UG 1994, ss. 155-158.
− Deal Terrence and Kennedy Allen, Corporate Cultures. London: Penguin 1988.
− Dobrzyński M., Zarządzanie potencjałem, ss. 7-27
− Frost P., Moore L., Louis M., Lundberg C., Martin J., (eds.), Organizational Culture.

Beverly Hills: Sagee 1985.
− Hampden–Turner C., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu - ;USA, Japonia,

Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2000.

− Kotter J., Heskett J.L., Corporate Culture and Performance, Free Press, New York
1992.

− Kostera M., Zarządzanie personelem, ss. 10-22.
− Makin P., Cooper G., Fox C., Organizacje a kontrakt, ss. 233-261.
− Meek V. Lynn, Organizational Culture: Origins and Weaknesses. Organization

Studies 1988, 9(4), ss. 457-473.
− Schein Edgar H. Organizational Culture: What it is and How to Change it. [W:] Paul

Ewans, Yves Doz and Andre Laurent (eds.), Human Resource Management in
International Firms. London: Macmillan 1989.

− Schein Edgar H. ,Organizational Culture and Leader ship. San Francisco: Jossey Bass
1992.
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MARKETING PERSONALNY
Forma zajęć W C L P Katedra KPiS

S34
Godziny 2 Autor dr Helena Gulda

Program ćwiczeń

� Dlaczego marketing personalny? Szansę i zagrożenia w poszukiwaniu pierwszej
pracy.

� Czy wiem wszystko o firmie? Determinanty określające image pracownika i firmy.
� Kapitał ludzki wewnętrznym klientem przedsiębiorstwa. Ja i mój zespół pracowni-

czy.
� Jak przygotować się do podjęcia pracy? Standardowe procedury marketingu perso-

nalnego.
� Selekcja wstępna rekrutacji - przygotowywanie dokumentów: listu motywacyjnego,

curriculum vitae, całości aplikacji.
� Interview wstępne - przygotowywanie się do rozmowy kwalifikacyjne - ćw. prak-

tyczne.
� Sesje testowe jako sprawdzian swoich możliwości - zajęcia warsztatowe.
� Assesment center jako symulowane sytuacje zadaniowe - praktyczne wykonywanie

zadań.
� Interview kwalifikujące kandydata do pracy - próba symulacyjna.
� Niekonwencjonalne sposoby selekcji i doboru kandydatów do pracy.
� Jak zatrzymać pracownika w firmie? System motywacyjny do efektywnej pracy.
� Czy i jak oceniać pracownika? Zróżnicowany system ocen.
� Jak rozstać się z pracownikiem? Metoda outplacementu.
� Medialna forma rekrutacji - próba weryfikacji swoich możliwości.
� Oczekiwania pracodawców wobec przyszłych pracowników. Szanse na rynku pra-

codawcy.

Literatura

− Zbiegień–Maciąg L., Marketing personalny Czyli jak zarządzać pracownikami w
firmie Wyd. Business Press, Warszawa 1996.

− Haber L.H., Management zarys zarządzania małą firmą, Kraków 1995.
− Schwan K., Sejpel K.G., Marketing kadrowy, C.H. Beck, Warszawa 1995.
− Lanz K., Zatrudnianie i zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 1994.
− Borkowska S., Jak wynagradzać, Warszawa 1992.
− Zbiegień–Maciąg L., Sztuka pozyskiwania i selekcji kadr, Kłudzienko 1992.
− Ricky Griffin W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1997.
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MARKETING W TURYSTYCE
Forma zajęć W C L P Katedra KM

S35
Godziny 1 1 Autor dr inż. Krzysztof Leja

Program wykładu

� Istota turystyki i jej rodzaje.
� Turystyka a gospodarka narodowa.
� Krajowy i międzynarodowy ruch turystyczny.
� Czynniki rozwoju współczesnej turystyki.
� Rynek usług turystycznych.
� Segmentacja rynku usług turystycznych i wybór rynków docelowych.
� Marketing mix w turystyce. Produkt, Cena, Dystrybucja, Promocja, Personel.
� Badania marketingowe w turystyce.

Program ćwiczeń

� Polityka produktu i cen (w przykładowym przedsiębiorstwie turystycznym).
� Jakość usług hotelarskich.
� Promocja wybranych produktów turystycznych (w przykładowym przedsiębior-

stwie turystycznym).
� Nowe podejście do sprzedaży usług turystycznych (w przykładowym przedsiębior-

stwie turystycznym).
� Ekoturystyka na świecie.

Literatura

− Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1994.
− Daszkowska M (red), Zarys marketingu usług, Wyd. UG, Gdańsk 1993.
− Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 1997.
− Gołembski G., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, AE,

Poznań 1998.
− Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.
− Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 1997.
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MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI
EKONOMICZNE

Forma zajęć W C L P Katedra KEiZP S36
Godziny 1 2 Autor dr Tadeusz Miruszewski

Program wykładów i ćwiczeń

� Międzynarodowy podział pracy - podstawowe pojęcia i definicje. Czynniki okre-
ślające międzynarodowy podział pracy. Teorie międzynarodowego podziału pracy.

� Handel zagraniczny w gospodarce narodowej .Współczesny handel międzynaro-
dowy.

� Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji. Międzynarodowy przepływ kapi-
tału. Transfer technologii. Międzynarodowy rynek usług.

� Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe. Ceny międzynarodowe i pieniądz
międzynarodowy.

� Międzynarodowe systemy walutowe. Instytucje, podmioty i instrumenty międzyna-
rodowych systemów walutowych.

� Bilans płatniczy równowaga płatnicza kraju.
� Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna.
� Procesy integracyjne w gospodarce – uwarunkowania, formy, kierunki.
� Problemy globalne i strukturalne we współczesnej gospodarce światowej.

Literatura

− Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 2, PWN, Warszawa 1999.
− Milewski R. (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 1999.
− Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), Międzynarodowe stosunki gospo-

darcze, PWE, Warszawa 1999.
− Krugman P.R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, t 1 i 2, PWN,

Warszawa 1994.
− Kisiel-Łowczyc A.B. (red.), Współczesna gospodarka światowa, Wyd. UG, Gdańsk

1999.
− Bożyk P., Misala J., Puławski P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWN,

Warszawa 1998.
− Wykosińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Rozwój rynków, PWN,

Warszawa – Łódź 1999.
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OCENA JAKOŚCI PRODUKTÓW
Forma zajęć W C L P Katedra PT

S37
Godziny 2 Autor dr hab. inż. Maria Szpakowska, prof. nadzw. PG

Program wykładu

� Towar, artykuł, produkt, jakość towarów, jakość totalna.
� Od surowca do produktu – omówienie procesu technologicznego.
� Systematyka i klasyfikacja towarów.
� Rodzaje kontroli jakości towarów.
� Ilościowe oznaczenie jakości.
� Metody oceny jakości towarów.
� Ocena organoleptyczna wybranych produktów spożywczych.
� Zadania organizacji konsumenckich w ocenie jakości towarów.
� Utrwalanie żywności, metody, technologie.
� Żywność ekologiczna.
� Prawidłowe odżywianie się człowieka.
� Normy polskie i europejskie.
� Omówienie wybranych produktów spożywczych.

Literatura

− Ładoński W., Podstawy towaroznawstwa ogólnego, AE Wrocław 1994.
− Wojciechowski W., Międzynarodowy rynek produktów żywnościowych, AE, Poznań

1994.
− Wawak T., System Jakości ISO 9000, UJ WIE, Kraków 1996.
− Świderski F., Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, WNT, Warszawa 1999.
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OPAKOWANIA
Forma zajęć W C L P Katedra PT

S38
Godziny 2 Autor dr hab. inż. Maria Szpakowska, prof. nadzw. PG

Program wykładu

� Przedmiot i zadania współczesnego opakowalnictwa.
� Rys historyczny opakowań.
� Współczesne funkcje opakowań, ekologiczne, marketingowe, towaroznawcze.
� Klasyfikacja opakowań i formy konstrukcyjne.
� Charakterystyka tworzyw na opakowania.
� Aspekty ekonomiczne, ekologiczne i marketingowe opakowań.
� Rola opakowań w strategii marketingowej firmy.
� Dobór opakowania do właściwości żywności.
� Informacje na opakowaniach, etykietyzacja, banderole.
� Techniki pakowania towarów.
� Gospodarka odpadami opakowaniowymi.

Literatura

− Korzeniowski A., Kwiatkowski J., Towaroznawstwo opakowań, AE Poznań 1994.
− Cichoń Z., Nowoczesne opakowalnictwo żywności, Ossolineum, Wrocław 1996.
− Cichoń M., Opakowanie w towaroznawstwie, marketingu i ekologii, Ossolineum,

Wrocław 1996.
− Nierzwicki W., Richert M., Rutkowska M., Wiśniewska M., Opakowania, wybrane

zagadnienia, Wyd. WSM, Gdynia 1997.
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ORGANIZACJA TELEPRACY
Forma zajęć W C L P Katedra ZEiEST

S39
Godziny 1 1 Autor mgr inż. Jerzy Grabosz

Program wykładu

� Wprowadzenie do organizacji wirtualnej.
� Uwarunkowania zmian w modelu telepracy: człowiek – organizacja – technika.
� Wymiary rozwoju organizacji telepracy, telezarządzania i teleusługi.
� Organizacja kształtowania wirtualnych form pracy.
� Koordynacja i kierowanie w organizacji wirtualnej.
� Produkty i procesy innowacyjne w organizacji wirtualnej.
� Kształtowanie form telekooperacji.
� Strategie i ograniczenia rozwoju organizacji wirtualnej.
� Korzyści z zastosowania rozwiązań organizacji wirtualnych.
� Kontrolowanie wyników i funkcjonowania form i organizacji telepracy.
� Perspektywa rozwoju organizacji wirtualnych.

Program projektu

� Terminy i definicje z zakresu telepracy.
� Kształtowanie elementów i wymagań stanowiska do telepracy.
� Projektowanie scenariuszy zastosowań form telepracy w praktyce gospodarowania.
� Tworzenie wytycznych dla organizacji form telepracy w: domu, w centrum, sieci.
� Aspekty doboru i zarządzanie telemediami.
� Projektowanie form teleproduktów dla potrzeb: administracji, sprzedaży.
� Formułowanie założeń telekooperacji: hierarchicznej, modularnej, sieciowej

i wirtualnej.
� Projektowanie strategii dla rozwoju organizacji wirtualnej.
� Ocena telepracy w aspektach: miejsca pracy, wydajności, organizacji i rynku.
� Tworzenie instrumentów nadzorowania organizacji telepracy.
� Prognozowanie przyszłych warunków rozwoju form i organizacji telepracy.

Literatura

− Bussing A., Telearbeit und Telekooperation – Interdisziplinäre Perspektiven. Z. Arb.
wiss. Nr 51 (23NF), 41997.

− Grabosz J., Perspektywy telepracy i telekooperacji, PG Gdańsk 2001.
− Grudzewski W. M., Hejduk I.K., Charakterystyka organizacji wirtualnej, Ekonomika

i Organizazcja Przedsiębiorstwa nr 5, 2000.
− Pańkowska M., Biuro wirtualne, Personel nr 6 (39) 1997.
− Reichwald R., Engleberger H., Moslein K., Telekooperation im Innovationstest–

Strategieorientierte Evaluation von Pilotprojekten. Wirtschaftsinformatik nr 40, 1998,
nr3.

− Springer J., Simon S., Schlick Ch., Kommunikatationsergonomie – Organisatorische
und technische Implikationen zur Bewaltigung von Informationsflut und - armut. Z.
Arb. wiss. Nr 51 (23NF), 4 1997.
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PODSTAWY GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

Forma zajęć W C L P Katedra ZEiEST S40
Godziny 2 Autor mgr inż. Jan Krause

Program wykładów

� Podstawowe pojęcia związane z nieruchomościami oraz zasady gospodarki nieru-
chomościami.

� Unormowania i regulacje prawne związane z gospodarką nieruchomościami.
� Wartość, koszt i cena. Funkcje i znaczenie nieruchomości.
� Rynek nieruchomości w kraju i na świecie.
� Wybrane elementy prawa budowlanego.
� Wybrane elementy prawa geodezyjnego i kartograficznego.
� Plan zagospodarowania przestrzennego a cechy nieruchomości.
� Wybrane elementy prawa lokalowego.
� Ewidencja gruntów i budynków oraz instytucja „ksiąg wieczystych” .
� Kryteria i zasady wycen nieruchomości na tle obowiązujących przepisów prawa.
� Wartość pieniądza w czasie.
� Inwestowanie w nieruchomości.
� Podstawowe podejścia, metody i techniki wycen nieruchomości.
� Przedsiębiorstwo jako przedmiot wyceny.
� Podstawy zarządzania nieruchomościami.
� Plan zarządzania nieruchomościami.
� Podstawy obrotu nieruchomościami.
� Etyka i postępowanie rzeczoznawcy, pośrednika i zarządcy w gospodarce nierucho-

mościami.

Literatura

− Brzeski W. i in., Vademecum zarządcy nieruchomości, KIK, Kraków 2001.
− Hopfer A., i in., Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, Twigger, Warszawa 1994.
− Kucharska–Stasiak E. ,Inwestowanie w nieruchomości, VALOR, Łódź 1999.
− Prystupa M., Wycena mienia, CIM, Warszawa 2000.
− Sobczak A., Plany zarządzania nieruchomościami, POLTEXT, Warszawa 2001.
− Ustawa z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami, Dz U Nr 115 poz. 741.
− Źróbek i in., Gospodarka nieruchomościami, Wyd. UW–M, Olsztyn 2000.
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PODSTAWY PUBLIC RELATIONS
Forma zajęć W C L P Katedra ZNF

S41
Godziny 2 Autor dr Ewa Hope

Program ćwiczeń

� Public Relations – istota działań, definicje, historia powstania.
� Public Relations, marketing, reklama, propaganda.
� PR jako zawód, miejsce specjalisty od PR w firmie, organizowanie działu PR w

firmie.
� Budowanie strategii PR – określenie celów.
� Wyodrębnianie grup otoczenia – komunikacja kierunkowa.
� Public Relations a inne formy promocyjne.
� PR wewnętrzny.

• Cele, funkcje.
• Formy komunikacji.
• Działania integracyjne.

� Kształtowanie tożsamości wizualnej:
• logo,
• barwy,
• elementy architektury,
• papeteria,
• sprawozdania roczne, druki okolicznościowe.

� Kontakty z mediami.
• Istota kontaktów z mediami.
• Tworzenie mailing listy.
• Tworzenie komunikatów prasowych.
• Organizacja spotkań i konferencji prasowych.

� Sponsoring i lobbying.
� Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych.
� Zasady etyczne działań PR.

Literatura

− Wójcik K., Public Relations A do Z.
− Kadragic A., Public Relations.
− Budzyński W., Public Relations.
− Black S., Public Relations.
− Czasopisma: “Press” , “Marketing serwis” , “Brief” .
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POSTĘPOWANIE PODATKOWE
Forma zajęć W C L P Katedra ZPG

S42
Godziny 2 Autor mgr Wojciech Wyrzykowski

Program wykładów

� Podatki i systemy podatkowe.
� Elementy konstrukcji podatków (przedmiot, podmiot, podstawa opodatkowania,

stawki podatkowe, terminy i warunki płatności, ulgi i zwolnienia).
� Klasyfikacja podatków (majątkowe, dochodowe, konsumpcyjne).
� System źródeł prawa podatkowego (akty normatywne, umowy międzynarodowe,

rola orzecznictwa sądowego, praktyczne źródła informacji podatkowej, struktura
systemu prawa podatkowego, zasady ukształtowania organów podatkowych).

� Zasady legislacji podatkowej.
� Zobowiązania podatkowe (obowiązek i zobowiązania podatkowe, powstanie

i wygaśnięcie zobowiązań, przedawnianie zobowiązań, wykonywanie zobowiązań,
zapłata odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie).

� Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe (podatnika, płatnika, inkasenta,
następców prawnych, osób trzecich).

� System podatków i opłat w Polsce.
� Postępowanie podatkowe (zasady ogólne postępowania podatkowego, właściwości

organów podatkowych, przebieg postępowania podatkowego, decyzje
i postanowienia, postępowanie odwoławcze, dowód w postępowaniu, zaskarżanie
decyzji podatkowych).

� Kontrola podatkowa i skarbowa.
� Postępowanie karno – skarbowe.

Literatura

− Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa.
− Brzeziński B., Postępowanie podatkowe.
− Ustawa – Ordynacja podatkowa.
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PRAWO W BIZNESIE
Forma zajęć W C L P Katedra ZPG

S43
Godziny 2 Autor dr hab. Ewa Grzegorzewska, prof. nadzw. PG

Program ćwiczeń

� Treść i znaczenie podstawowych pojęć z zakresu prawa cywilnego.
� Zobowiązanie jego istota i elementy.
� Umowy jako źródło zobowiązań.
� Bezpodstawne wzbogacenie.
� Czyny niedozwolone.
� Wykonanie zobowiązań. Skutki niewykonania i wygaśnięcie zobowiązań.
� Potrącenie, Odnowienie, zwolnienie z długu.
� Zmiana wierzyciela lub dłużnika.
� Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
� Własność: treść i wykonywanie własności, nabycie jej oraz jej utrata.
� Ochrona własności.
� Współwłasność.
� Użytkowanie wieczyste.
� Prawa rzeczowe ograniczone: służebność, użytkowanie, zastaw.
� Posiadanie.

Literatura

− Czachórski W., Zobowiązania, PWN, Warszawa 1994.
− Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne, Zarys części ogólnej, Wyd.

Prawnicze PWN, Warszawa 1998.
− Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Wydawnictwo prawnicze PWN, Warszawa 1998.
− Kodeks cywilny z komentarzem, pod red. K. Pietrzykowskiego Wyd. CH. BECK

Warszawa 1998.



Magisterskie studia uzupełniające

135

PROJEKTOWANIE STRON WWW
Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI

S44
Godziny 1 2 Autor dr inż. Cezary Orłowski

mgr inż. Jacek Wachowicz

Program wykładu

� Wprowadzenie do hipertekstowego systemu informacyjnego, podstawowe pojęcia:
przeglądarki, serwery www, adresy URL, inne.

� Charakterystyka opisu różnych zasobów: typy plików, multimedia, animacje,
dokumenty. Struktura witryny- rozmieszczenie zasobów.

� Mechanizmy sieciowe, serwery WWW a przeglądarki i przeszukiwarki.
� Zespołowe metody projektowania, budowa zespołu, problemy z pozyskiwaniem

wymagań.
� Wprowadzenie narzędzi projektowych, FLASH, PHP, DHTML, JAVA.
� Dobre praktyki w projektowaniu stron WWW.
� Przykład budowy witryny: dobór metod i narzędzi.

Program laboratorium

� Podstawowe pojęcia: internet, WWW, Http, TCP/IP,URL, Krótki opis usług :Http,
Ftp, Telnet, File. Właściwości i standardy języka HTML.

� Podstawowe elementy strony – znaczniki <HTML>, <HEAD>, <TITLE>,
<BODY>,<H1>...<H6>, <HR>,<BR>.<P>,<A>. Ogólna definicja strony WWW.

� Formatowanie strony – atrybuty <B>,<I>,<U>., wyrównanie akapitów; znaczniki
<MENU>, i <IMG>; używanie kolorów i cytatów.

� Więcej o formowaniu strony – atrybuty znacznika <IMG>, tabele, ramki i listy;
problem kodowania narodowych znaków diakrytycznych.

� Używanie zaawansowanych elementów: mapy i style.
� Umieszczanie formularzy na stronie WWW.
� Dodawanie ruchomych elementów na stronie WWW; używanie gotowych wstawek

programowych.
� Wybrane zasady tworzenia stron WWW.
� Różnice w dialektach WWW rozpoznawanych przez Internet Explorer i Netscape

Navigator.
� Zasady właściwego umieszczania stron na serwerze; rejestrowanie własnych stron

w wyszukiwarkach; przypomnienie podstawowe komendy Ftp.
� Java Script – ogólna charakterystyka języka. Java – ogólna charakterystyka języka.
� CGI – Ogólna charakterystyka języka.

Literatura

− Castro E., Po prostu: HTML IV, Wyd. Helion, Gliwice 1999.
− Burns J., Świat Internetu: HTML Goodies. Rodzynki języka HTML, Mikom 1999.
− Ladd E., O’Donnell J., Platynowa seria: HTML IV DHTML, VRML, XML, Lynx–

Sft, 1999.
− Specyfikacja języka HTML 3.2 i 4.0.
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REKLAMA
Forma zajęć W C L P Katedra ZNF

S45
Godziny 2 Autor dr Krystyna Kinach-Brzozowska

Program ćwiczeń

� System komunikacji marketingowej i jego instrumenty.
� Miejsce reklamy w marketingu mix.
� Rola badań marketingowych w reklamie.
� Pojęcie, funkcje i rodzaje reklamy.
� Media ATL i BTL.
� Psychologiczne mechanizmy reklamy.
� Tekst, muzyka, obraz i sztuka w reklamie.
� Techniki reklamy i przygotowanie założeń kampanii reklamowej.
� Planowanie mediów.
� Realizacja i ocena skuteczności kampanii reklamowej.
� Nowe medium reklamy – Internet.
� Prawne i etyczne aspekty reklamy.
� Przygotowanie reklam produktów – prezentacja reklam prowadzona przez studen-

tów.

Literatura

− Budzyński W., Reklama, Poltext, Warszawa 1999.
− Caples J., Hahn F.E., Skuteczna reklama, Dom Wydawniczy, Warszawa 2000.
− Dennison, Tobey L., Podręcznik reklamy, Wyd. M&A Communications Polska,

Lublin 1994.
− Goban–Klas T., Public Relations, Business Press, Warszawa.
− Jachins A., Terelak J.F., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza

Branta, Bydgoszcz 1998.
− Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 1994.
− Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu,

Kraków 1997.
− Laszczak M., Psychologia przekazu reklamowego, Wyd. Profesjonalnej Szkoły

Biznesu, Kraków 1998.
− Łodziany–Grabowska J., Efektywność reklamy, WE, Warszawa 1998.
− Russel J.T., Lane W.R., Reklama według Ottona Kleppnera, FELBERG SJA,

Warszawa 2000
− White R., Reklama, Warszawa Business Press
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STRES W PRACY
Forma zajęć W C L P Katedra ZEiEST

S46
Godziny 1 2 Autor dr Beata Basińska

Program wykładu

� Pojęcie stresu. Rodzaje sytuacji powodujących stres.
� Stres biologiczny i psychologiczny.
� Stres organizacyjny i zawodowy.
� Źródła stresu w pracy.
� Bezpośrednie reakcje na stres. Biologiczne mierniki reakcji.
� Zdrowie a stres. Wzory zachowań. Psychoprofilaktyka w środowisku pracy.
� Koncepcja salutogenezy Antonovsky’ego.
� Biofeedback.
� Satysfakcja w pracy. Jakość życia w pracy.
� Zespół wypalenia zawodowego.

Program laboratorium

� Identyfikacja źródeł stresu w pracy - Obiektywne źródła stresu, subiektywna cha-
rakterystyka cech pracy, tworzenie list kontrolnych.

� Wymagania zawodowe i szczególne warunki wykonywania zadań - analiza wybra-
nych grup zawodowych.

� Rola struktury organizacji oraz relacji społecznych jako czynnika stresogennego –
kwestionariusz organizacyjny Boruckiego.

� Diagnozowanie stylów i strategii radzenia sobie. Predyktywna rola stylu za-
radczego w radzeniu sobie w pracy.

� Zastosowanie biologicznych mierników w ocenie stresu w pracy.
� Zastosowanie biofeedbacku w pomiarze i redukcji stresu. Techniki relaksacyjne.
� Ocena satysfakcji z pracy i metody pomiaru jakości życia w pracy.
� Identyfikacja i przeciwdziałanie zespołowi wypalenia zawodowego.

Literatura

− Borucki Z., Stres organizacyjny, mechanizm – następstwa – modyfikatory, Gdańsk
Zeszyty Nauk. UG, Gdańsk 1988.

− Bernais J., Stres bez tajemnic, Personel 1-31 lipca s. 42 – 43, 2000.
− Cooper C. L., Payne R., Stres w pracy, PWN, Warszawa 1987.
− Dudek B., Waszkowska M., Hanke W., Ochrona zdrowia pracowników przed

skutkami stresu zawodowego, IMP, Łódź 1999.
− Jacksa M., Syndrom 3- 6 miesięcy, Personel 1-15 kwietnia, s. 18 – 20, 2000.
− Sęk H. (red.), Wypalenie zawodowe, PAN, Warszawa 2000.
− Terelak JF., Psychologia stresu, Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001.
− Terelak JF., Psychologia menedżera, Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999.
− Czasopisma: „Atest” , „Bezpieczeństwo w pracy” , „ Ergonomia” .
− www.ipz.edu.pl

http://www.ipz.edu.pl/
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
W BANKU KOMERCYJNYM

Forma zajęć W C L P Katedra KF S47
Godziny 2 Autor dr Anna Rzeczycka

Program wykładów

� Bank komercyjny jako element systemu ekonomiczno-finansowego.
� Ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej banku.
� Ryzyko bankowe, jego rodzaje i narzędzia pomiaru.
� Ryzyko strategiczne w działalności banku komercyjnego.
� Formy ryzyka operacyjnego w działalności banku komercyjnego.
� Identyfikacja i ocena form ryzyka bankowego.
� Organizowanie działań ograniczających ryzyko bankowe.
� Motywowanie pracowników do prowadzących do dywersyfikacji ryzyka.
� Kontrola wewnętrzna jako instrument zarządzania bankiem.
� Formy kontroli zewnętrznej wspomagającej ograniczanie ryzyka.
� Instrumenty ostrożnościowe w zarządzaniu banku komercyjnego.
� Jakość usług finansowych a ryzyko działalności banku.

Literatura

− Bereza S., Zarządzanie ryzykiem bankowym, Warszawa 1992.
− Grabczan W., Zarządzanie ryzykiem bankowym, Warszawa 1998.
− Głuchowski J., Szambelańczyk J. (red.), Bankowość – podręcznik dla studentów,

Poznań 2000.
− Gospodarowicz A. (red.), Zarządzanie bankiem komercyjnym, Warszawa 2000.
− Jaworski W.(red.), Współczesny bank, Warszawa 1998.
− Przybylska–Kapuścińska W. (red.), Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komer-

cyjnego.
− Zawadzka Z., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Warszawa 1999.
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM
Forma zajęć W C L P Katedra ZEiEST

S48
Godziny 1 1 Autor mgr inż. Jerzy Grabosz

Program wykładu

� Motywy wprowadzenia identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego.
Prawne uwarunkowania zarządzania ryzykiem zawodowym. Model zarządzania
ryzykiem zawodowym. Teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego.

� Metody zaawansowane i uproszczone oceny ryzyka. Techniki pomiarowe
w badaniach zdarzeń niosących ryzyko. Procedury postępowania przy prowadzeniu
ocen ryzyka zawodowego. Zasady dokumentowania danych do oceny ryzyka
zawodowego. Analiza wyników pomiarów ryzyka zawodowego.

� Decydowanie o stopniu ryzyka oraz o działaniach korekcyjnych. Komputerowe
systemy rejestracji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego.

Program laboratorium

� Procedura oceny ryzyka zawodowego dla wybranych stanowisk pracy.
� Technika monitorowania i dokumentowania danych dla potrzeb oceny ryzyka.
� Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy metodami uproszczonymi (kla-

syczną, grafu ryzyka, Score Risk).
� Ocena ryzyka zawodowego metodami zaawansowanymi (List kontrolnych).
� Analiza ryzyka na wybranych stanowiskach pracy.
� Projektowanie działań korekcyjnych zmniejszających poziom ryzyka.
� Zastosowanie komputerowych technik wspomagania procesu oceny ryzyka zawo-

dowego z wykorzystaniem programów komputerowych np. STER.
� Przygotowywanie raportów z oceny ryzyka zawodowego.

Literatura

− Grabosz J., Aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy w modelu TQM, Mat.
z konf. „Safety 1998” , Gdynia 1998.

− Grabosz J., Sikorski M., Jak oceniać ryzyko pracy przy komputerze, ODDK, Gdańsk
1999.

− Grabosz J., Czynniki ergonomiczne w ocenie ryzyka w transporcie morskim, Mat.
z sympozjum nt: Ergonomia transportu, KE PAN, Zakopane 2001.

− Karczewski J.T., Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, ODDK Gdańsk 2001.
− Lewandowski J., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, Łódź

2000.
− Romanowska-Słomka I., Słomka A., Poradnik oceny ryzyka zawodowego

w zakładach służby zdrowia, MarMar, Wrocław 2001.
− Skuza L., Co warto wiedzieć o ryzyku zawodowym, ODDK, Gdańsk 1998.
− Smolińskli D., Ocena ryzyka zawodowego z zastosowaniem komputera, ODDK,

Gdańsk 2001.
− PN-N-188002 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy-ogólne

wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
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ZARZĄDZANIE EDUKACJĄ
Forma zajęć W C L P Katedra KPiS

S49
Godziny 1 2 Autor dr Elżbieta Walkiewicz

Program wykładu

� Współczesne poglądy na główne ideologie edukacyjne.
� Nowe trendy w rozwoju procesów kształcenia. Wpływ postępu nauko – technicz-

nego i globalizacji procesów społecznych, gospodarki na rozwój procesów kształ-
cenia.

� Wizje edukacji przyszłości.
� Współczesne tendencje w zarządzaniu edukacją.
� Polityka edukacyjna w dobie przemian. Uwarunkowania polityki edukacyjnej.
� Funkcje prawa w działalności edukacyjnej.
� Prawne aspekty zarządzania edukacją.
� Ekonomiczne podstawy zarządzania edukacją.
� Menedżerskie podstawy kierowania i zarządzania.
� Kultura organizacyjna.
� Systemy zapewnienia jakości w edukacji.

Program ćwiczeń

� Specyfika funkcji kierowniczych w zarządzaniu szkołą ,placówką edukacyjną.
� Rola i zadania kierującego placówką oświatową.
� Prawne formy działania w placówce oświatowej.
� Zarządzanie majątkiem szkoły, placówki.
� Kierowanie zespołem pracowniczym.
� Organizacja i doskonalenie pracy zespołu pracowników.
� Formułowanie koncepcji kierowania placówką edukacyjną.
� Planowanie i organizowanie pracy szkoły, placówki oświatowej.
� Decyzje kierownicze w pracy kierującego placówką oświatową.
� Usprawnianie procesu podejmowania decyzji kierowniczych. Delegowanie upraw-

nień. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową.
� Kierowanie procesami zmian w działalności edukacyjnej.
� Techniki projektowania zmian.
� Projektowanie rozwoju organizacyjnego placówki oświatowej.
� Mierzenie jakości pracy szkoły, placówki edukacyjnej.

Literatura

− Elsner D., ;Doskonalenie kierowania placówką oświatową, Chorzów 1999.
− Elsner D., Jak planować rozwój placówki oświatowej? Teoria i praktyka, Chorzów

2001.
− Plewka Cz., Bednarczyk H. (red.), Vademecum menedżera oświaty, Radom 2000.
− Steward M. (red.), Praktyka kierowania, Warszawa 1996.
− Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, Warszawa 1996.
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ZASTOSOWANIA ARKUSZA
KALKULACYJNEGO

Forma zajęć W C L P Katedra KZiTI S50
Godziny 2 Autor dr inż. Marzena Grzesiak

mgr inż. Renata Downar-Zapolska

Program laboratorium

� Praca z bazą danych z wykorzystaniem filtrów, sortowania, sum pośrednich i tabeli
przestawnej.

� Obliczanie zapotrzebowania netto na materiał wg metody MRP II, wymiana danych
między arkuszami, przeszukiwanie baz danych, tabela przestawna, wykresy.

� Planowanie wartości inwestycji z użyciem formuły tablicowej, funkcji FV,
Podaj.Pozycję, Szukaj.Wyniku, Indeks.

� Zastosowanie Solvera z wykorzystaniem baz danych dotyczących zapotrzebowania
materiałowego.

� Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic.
� Realizacja projektu Faktura VAT.

Literatura

− Korol J., Excel 5 PL. Krok po kroku, Mikom, Warszawa 1995.
− Korol J., Excel 5 PL. Następne kroki, Mikom, Warszawa 1995.
− Tatarkiewicz Ł., Excel 5.0 Visual Basic i funkcje, EXIT, Warszawa 1996.
− Wallenbach J., Excel 7 dla Windows 95. Biblia, Read Me, Warszawa 1997.
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ZARZĄDZANIE CENAMI W WARUNKACH
RYNKOWYCH

Forma zajęć W C L P Katedra KEiZP S60
Godziny 2 Autor dr Aneta Sobiechowska-Ziegert

Program ćwiczeń

� Rola ceny w zarządzaniu przedsiębiorstwem działającym na różnie
zorganizowanych rynkach.

� Przegląd problemów zarządzania cenami w gospodarce rynkowej.
� Podstawowe zagadnienia statycznego zarządzania cenami.
� Przybliżone strategie zarządzania cenami w monopolu.
� Dokładne procedury zarządzania cenami w monopolu.
� Zarządzanie cenami w warunkach oligopolu – procedury przybliżone.
� Zarządzanie cenami w warunkach oligopolu – procedury dokładne.
� Determinanty dynamicznego zarządzania cenami.
� Wybrane aspekty różnicowania cen – międzynarodowe zarządzanie cenami.
� Wertykalne zarządzanie cenami.
� Zarządzanie cenami w handlu.
� Zarządzanie cenami na rynku dóbr przemysłowych.
� Zarządzanie cenami w sektorze usług.
� Przestrzenne zarządzanie cenami.
� Błędy cenowe.

Literatura

− Simon H., Zarządzanie cenami, PWN, Warszawa 1996.
− Nessim H., Dodge M.R., Kształtowanie cen – strategie i procedury, PWN, Warszawa

1997.
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ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI
STRUKTURALNYMI UNII EUROPEJSKIEJ

Forma zajęć W C L S Katedra KEiZP S61
Godziny 2 Autor mgr inż. Radomir Matczak

Program seminarium

� Spójność społeczno-gospodarcza w Unii Europejskiej – wprowadzenie do polityki
regionalnej UE.
Uzasadnienie i znaczenie polityki regionalnej UE. Wytyczne dla polityki spójności społeczno-
gospodarczej na lata 2000-2006. Wprowadzenie do Funduszy Strukturalnych i ich zadań. Podstawowe
zasady Funduszy Strukturalnych. Cele polityki regionalnej UE oraz Inicjatywy Wspólnoty.

� Zasady programowania Funduszy Strukturalnych na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym.
Etapy programowania. Zasady zintegrowanych sektorowych i regionalnych programów operacyjnych.
Wstęp do zagadnień: konsultacji i partnerstwa; programowania finansowego; monitorowania i oceny w
procesie tworzenia i realizacji programu.

� Podstawowe wymogi opisu i analizy regionalnej w przygotowaniu programów
operacyjnych.
Źródła danych statystycznych i ich wykorzystanie. Identyfikacja słabych i mocnych punktów potencjału
rozwojowego regionu. Formułowanie problemu. Wypracowanie strategii regionalnej.

� Dobór priorytetów i działań programu operacyjnego.
Wykorzystanie wytycznych dla polityki spójności społeczno-gospodarczej. Spójność i zgodność doboru
priorytetów z szerszym kontekstem strategicznym. Identyfikacja, określanie i przygotowywanie działań
w programie operacyjnym. Wskaźniki produktów, rezultatów i oddziaływania.

� Zarządzanie programem operacyjnym.
Partnerstwo w procesie tworzenia i wdrażania programu operacyjnego. Struktura zarządzania
programem operacyjnym. Monitorowanie programu operacyjnego. Wypracowanie struktury pomiarowej
dla wskaźników. Etapy oceny programu operacyjnego: ex-ante, mid-term i ex-post.

� Finansowe ramy programu operacyjnego.
Powiązania Funduszy Strukturalnych i innych instrumentów finansowych. Tablice finansowe; zasada
dodatkowości w praktyce. Zarządzanie finansowe; przepływ funduszy z UE do beneficjantów.
Automatyczne anulowanie zobowiązań. Audyt finansowy programu operacyjnego.

� Mechanizmy zarządzania pomocą strukturalną w Polsce przed i po wejściu do Unii
Europejskiej.
Instrumenty przedakcesyjne (PHARE, ISPA, SAPARD). Podstawy rozwoju regionalnego Polski i
system kontraktów wojewódzkich. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006. Struktura
instytucjonalna zarządzania Funduszami Strukturalnymi po wejściu Polski do UE.

Literatura

− Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R., Słownik rozwoju regionalnego, Polska
Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2000.

− Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach
członkowskich, Warszawa 2000.

− Szlachta J., Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Studia, Tom
CV, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1997.

− Toczyski W., Mikołajczyk A., Polityka regionalna, GWSH, Gdańsk 2001.
− Drugi Raport w zakresie Spójności Społeczno-Gospodarczej Unii Europejskiej,

Komisja Europejska 2001.
− Fundusze Strukturalne i ich koordynacja z Funduszem Spójności – wytyczne dla

programowania w okresie 2000-2006, Komisja Europejska 1999.
− Akty prawa polskiego i prawa wspólnotowego.
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CORPORATE FINANCE
Forma zajęć W C L P Katedra KF

S51
Godziny 2 Autor dr hab. Jan Komorowski, prof. nadzw. PG

Program wykładu

� The scope of corporate finance and other financial disciplines.
� The corporate form of organisation and its market environment.
� Fundamental of analysis of company financial position.
� Profit planning for future development requirement.
� The main concepts of company valuation.
� Valuation and market required rate of return.
� Cost of capital and its main determinants.
� Main factors of capital budgeting decisions.
� Risk analysis, measurement and diversification methods.
� Optimisation of corporate capital structure.
� Profit distribution and dividend policy.
� Long term sources of financing.
� Intermediate and short term sources of financing .
� Managing corporate liquidity and cash resources.
� Forms of merges, acquisitions and divestitures.
� International financial management.

Literatura

− Mannes T.S., Introduction to Corporate Finance, McGraw – Hill, London 1988.
− Grinblatt M., Titman S., Financial Markets and Corporate Strategy, McGraw-Hill,

London 1999.
− Ross S., Westerfield R., Jordan B., Finanse przedsiębiorstw, Dom wydawniczy ABC,

Warszawa 1999
− Bradley R.C., Meyers S.C., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, N York

1988.
− Chadwick L., Kirkby D., Financial Management, Routledge, London 1995.
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INTERCULTURAL COMMUNICATION
Forma zajęć W C L P Katedra ZNF

S52
Godziny 2 Autor doc. dr hab. Janina Kubka

Program wykładu

� Cultural context of international business.
� Organizational behavior in global perspective. Profile of global awareness.
� Cultural differences impact on behavior understanding.
� Classification of cultures.
� Basic cultural values.
� Culture shock phenomenon.
� Status, leadership and organization in cultural perspective.
� Basic notions of intercultural communication.
� Communication stereotypes as a communicative barrier.
� Communicative and cultural styles.
� Nonverbal communication in intercultural perspective.
� Ethical principles of intercultural communication.
� Strategies of intercultural communication.
� Marketing across cultures.

Literatura

− Murdoch A., Kontakty z cudzoziemcami. Poradnik biznesmena, Warszawa 1996.
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INTRODUCTION TO BASIC ECONOMICS
Forma zajęć W C L P Katedra KEiZP

S53
Godziny 2 Autor dr Julita Wasilczuk

Program wykładu

� What is economics about (macro and microeconomics, scarcity and choice,
production possibility curves, searching economics laws, resource’s categories,
positive and normative economics, ceteris paribus post hoc ergo propter hoc
fallacy, fallacy of composition).

� Market (market mechanism, market system, limitations of the market, market
distortions, determinants of market performance, demand and supply, curves,
movements on the curve and movement of the curve, demand and supply
determinants, demand elasticity).

� Firms at the Market (aims of the firms, costs and profits, firms and the different
market structure: perfect, competition, monopoly, competition, oligopoly,
calculation of profit and level of production).

� Money and Banking System ( genesis, functions and types of money, money
equation, function and demand monetary standards, Gresham’s Law and von
Hayek’s Law, liquidity of money, measuring money, demand for money, the origin
of banking, functions of banking system, interest rate (nominal and real interest
rate), deposit creation, deposit multiplier, central banking (function, roles, tools,
interest rate).

� The System of National Accounts f(inputs and outputs, stock and flows, measuring
the macroeconomics effects, GDP, GNP, disadvantages of the GDP).

� Consumption and Investment (consumption patterns, consumption function,
marginal propensity to consumption, marginal propensity to save, determinants of
consumption, determinants of investment).

� Budget and Fiscal Policy (central budget, structure of income and spending, fiscal
policy).

� The Business Cycles (business cycle history, types of economic fluctuations,
features of the business cycle, multiplier and accelerator).

� Inflation and Unemployment (definitions, types, measures, anticipated and
unanticipated inflation, inflation and unemployment, the Philips curve, types of
unemployment, the natural rate of unemployment).

� Main Streams of Modern Economics (Classical approach, Keynesian revolution,
Monetarism, Supply Economics, Rational Expectation Theory, alternative
economics).

Literatura

− Samuelson P., Nordhaus W., Economics, McGraw Hills.
− Pass Ch., Lowes B., Business and Microeconomics. An Introduction to the Market

Economy, Routlege 1994.
− Cox D., Elements of Banking, John Murray, 6th ed, 1990.
− McConnel C.R., Brue S.L., Macroeconomics, McGraw Hill, 12th ed. 1993.
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JOB EVALUATION METHODS
AND COMPENSATING OF EMPLOYEES

Forma zajęć W C L P Katedra KISP S54
Godziny 2 Autor dr inż. Jacek Lipiec

Program ćwiczeń

� Job evaluation schemes:
• UMEWAP-87,
• AWP-2,
• UMEWAP-95,
• Profile method,
• HAY,
• NMI.

� Evaluation of competencies.
� Others.
� Salary grades.
� Labour market and compensation surveys.
� Salary policy.
� Pay lines.
� Bonuses.
� Methods of raising salaries.
� Project of compensation system in the selected enterprise.

Literatura

− Poels F., Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń, Oficyna
Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.

− Martyniak Z., Metodologia wartościowania pracy, Antykwa, Kraków 1998.
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BUSINESS ETHICS
Forma zajęć W C L P Katedra ZNF

S55
Godziny 2 Autor doc. dr hab. Janina Kubka

Program ćwiczeń

� The role and importance of business ethics.
� The relations of business and morality.
� Moral reasoning of business. Approaches to ethical theory.
� History of ethics. Applicability of ethical theories to economic activity.
� Moral standards in business. Trust in economic relations.
� Integral social contacts theory.
� Nonconsequentialist principles. Rights and justice principles.
� Consequentialism principles. Egoism and utilitarianism.
� Ethics and decision making.
� Stages of moral development and personal values.
� Organizational culture and ethics tools.
� Managing through values.
� Social responsibility of business.
� Creating an ethical business organization.

Literatura

− Bucholc R.A., Rosenthal S.B., Business Ethics, The Programmatic Path, NY 1998.
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CORPORATE CULTURE
Forma zajęć W C L P Katedra ZNF

S56
Godziny 2 Autor doc. dr hab. Janina Kubka

Program ćwiczeń

� Culture as a context of organization strategy.
� Corporate culture concept.
� Typologies of corporate cultures.
� Primary and secondary mechanisms of corporate culture articulation.
� Multiculturalism and cultural gap.
� Organizational symbolism.
� Culture versus power and hierarchy.
� Corporate culture audit.
� Cycle of cultural evolution.
� Redefinition and reengineering of corporate culture.
� Procedures of change management related to corporate culture.
� Change of organization normative systems.
� New horizon of cross – cultural management.

Literatura

− Deala R.E., Kennedy A.A., Corporate Culture, 1982.
− Schein E.H., Organisational Culture and Leadership, 1985.
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EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION
Forma zajęć W C L P Katedra KEiZP

S57
Godziny 2 Autor dr Nelly Daszkiewicz

Program wykładu

� Introduction, genesis, short historical view on economic integration, stages of
economic integration.

� European institutions and scope of integration.
� Treaties that ground European Union (e.g. Paris, Rome, Single European Act,

Maastricht, Amsterdam, Schengen, Nicea).
� Economic and Monetary Union (EMU).
� The role of regional policy in EU.
� Transnational corporations in EU.
� SMEs and networks in EU.
� The broadening processes.
� Adjustment processes of transition economies to EU.
� Adjustment processes of the enterprises.
� Poland in UE.
� The future of EU.

Literatura

− Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska Rozwój rynków, PWN,
Warszawa Łódź 1999.

− Zielińskiej-Głębockiej A. (red.), Ewolucja Integracji Gospoadarczej, wyzwania dla
Polski, Wyd. UG, Gdańsk 1997.

− Noble A., Przewodnik po Unii Europejskiej. Od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu,
KiW, Warszawa 1998.

− Papers from European Institutions.
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FUNDAMENTALS OF FINANCIAL
MANAGEMENT

Forma zajęć W C L P Katedra KF S58
Godziny 2 Autor dr Piotr Giruć

Program wykładu

� The role of financial management.
� Principles of financial returns.
� Management of working capital.
� The function of cash management and market securities.
� Management of receivable and inventories.
� Short – term financing – instruments and markets.
� Long – term financing – instruments and markets.
� Capital budgeting.
� Financial forecasting and planning.
� The problem of risk in financial management.
� Capital structure and dividend policies.
� Application of derivatives in financial management.
� Small and medium – size firms.
� International financial management.
� Models of financial management in corporations.

Literatura

− Horne J.C., Dipchand C.R., Hanrahan J.R., Fundamentals of financial management,
Prentice–Hall Canada Inc, Scarborough 1989.

− Keown P., Martin S., Basic financial management, Prentice–Hall International
Editions, New Jersey 1993.

− Samuels J.M., Wilkes F.M., Brayashaw R.E. Management of company finance,
Chapman&Hill, London 1993.

− Schall L.D., Haley C.W., Introduction to financial management, McGraw Hill
International Editions, New York, 1991.

− Steinhoff D., Burgess J.F., Small business management fundamentals, MCGraw Hill
Inc, Singapore 1993.
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INTRODUCTORY ECONOMETRICS
Forma zajęć W C L P Katedra KEiZP

S59
Godziny 2 2 Autor dr Aneta Sobiechowska-Ziegert

Program wykładu

� Econometrics and econometric model – basic definitions and model composition.
� Ordinary Least Squares Estimation of linear regression.
� Numeric characteristic of OLS-estimator – goodness of fit.
� Standard error of regression – stochastic characteristic of OLS-estimator.
� Testing the significance of the coefficients and autocorrelation (DW-test).
� Nonlinear regression – functional form, estimation and interpretation.
� Linear and nonlinear trends (time series analysis).
� Dummy variables – time series analysis.
� Dynamic models – short and long run effects.
� Econometric models application to forecasting.
� Econometric models of market (equilibrium, demand, prices).
� Econometric production models.
� Econometric cost model.
� Time-spatial data application to econometric analysis.

Program laboratorium

� Data base – basic data transformations (command and formulas).
� Basic analysis – periodical values changes and price index application.
� Linear models – construction and estimation (OLS).
� Nonlinear models – construction and estimation (OLS).
� Goodness of fit.
� Diagnostic tests.
� Time series analysis – linear models.
� Time series analysis – nonlinear models.
� Autoregressive models – construction and estimation.
� Forecasting based on time series analysis and autoregressive models.
� Conditional forecasts – cause-effect dynamic models.
� Case study.

Literatura

− Ramanthan E., Introductory econometrics with Applications, Thomson Learning,
2002.

− Strzała K., Ekonometria inaczej, Wyd. UG, Gdańsk 1994.
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Skróty nazw jednostek dydaktycznych realizujących zajęcia na magisterskich
studiach uzupełniajacych:

KEiZP Katedra Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem
KF Katedra Finansów

KISP Katedra Inżynierii Systemów Produkcji
KM Katedera Marketingu

KPiS Katedra Politologii i Socjologii
KZiTI Katedra Zarządzania i Technik Informatycznych

ZEiEST Zakład Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych
ZNF Zakład Nauk Filozoficznych
ZPG Zakład Prawa Gospodarczego

PT Pracownia Towaroznawstwa
WETI Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

WFTiM Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

ZASADY WYBORU SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH
Proces dyplomowania na dziennych magisterskich studiach uzupełniających od-

bywa się zgodnie z ustaleniami Regulaminu Studiów na Politechnice Gdańskiej
i Regulaminu Dyplomowania na Wydziale Zarządzania i Ekonomii.

Liczba prac dyplomowych prowadzonych przez jednego promotora jest
limitowana. Szczegółowe zasady dotyczące ustalania limitów na poszczególne rodzaje
studiów przedstawiane są, w każdym semestrze, w czasie zapisów na seminaria.

W dalszej części informatora przedstawione są informacje przybliżające tematykę
prac dyplomowych prowadzonych przez poszczególnych promotorów. Przed
wybraniem seminarium można skontaktować się z potencjalnym promotorem w celu
uzyskania bliższych szczegółów dotyczących tematyki prac.

Każdy pracownik naszego wydziału ma konto internetowe. Większość pracowni-
ków korzysta z poczty elektronicznej, w związku z czym można się również w ten
sposób kontaktować z promotorami.

Adresy: Imie.Nazwisko@zie.pg.gda.pl
W imieniu i nazwisku nie używać polskich znaków.

Zgodnie z regulaminem dyplomowania, do prowadzenia prac dyplomowych na po-
szczególnych specjalnościach uprawnione są następujące jednostki dydaktyczne
wydziału:
• dla specjalności Zarządzanie systemami produkcyjnym: Katedra Inżynierii Sys-

temów Produkcji oraz Zakład Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych,
• dla specjalności Zarządzanie organizacją: Katedra Zarządzania i Technik Infor-

matycznych, Katedra Politologii i Socjologii oraz Zakład Prawa Gospodarczego,
• dla specjalności Ekonomia i finanse: Katedra Ekonomii i Zarządzania Przed-

siębiorstwem oraz Katedra Finansów,
• dla specjalności Marketing: Katedra Marketingu, Zakład Nauk Filozoficznych

oraz Pracownia Towaroznawstwa.

mailto:Imie.Nazwisko@zie.pg.gda.pl
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Katedra Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Promotorzy prac dyplomowych Zakresy tematyczne prac dyplomowych

dr hab. Franciszek Bławat, prof. nadzw PG
tel. 347-18-85; pok. 305; nowy budynek

Ocena kondycji przedsiębiorstwa. Zagrożenie upadłością
firmy. Czynniki rozwoju firmy. Analiza kosztów, płynności,
rentowności, opłacalności inwestycji.

dr hab. Piotr Dominiak, prof. nadzw. PG
tel. 347-11-97; pok. 304; nowy budynek

Problemy małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na
świecie. Analiza makroekonomiczna. Polityka ekonomiczna.

dr hab. Jerzy Ossowski, prof. nadzw PG
tel. 347-29-01; pok. 303; nowy budynek

Przyczynowo-skutkowa analiza cen, wydajności, płac, za-
trudnienia.

prof. dr hab.
Halina Różańska

tel. 347-26-12; pok. 306; nowy budynek

Czynniki rozwoju (praca, kapitał, inwestycje, otoczenie).
Procesy prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne. Analiza ma-
kroekonomiczna.

dr Nelly Daszkiewicz
tel. 347-27-23; pok. 301; nowy budynek

Problemy małych i średnich firm. Polityka regionalna. Polska
w perspektywie wejścia do UE.

dr Małgorzata Gawrycka
tel. 347-27-65; pok. 309; nowy budynek

Problemy bezrobocia i zatrudnienia, sektor usług, analizy
finansowe przedsiębiorstw.

dr Aniela Mikulska
tel. 347-26-75; pok. 312; nowy budynek

Problematyka MSP. Sektor usług. Rynek usług ubezpiecze-
niowych.

dr Krzysztof Postrach
tel. 347-19-68; pok. 311; nowy budynek

Problemy rynku kapitałowego (giełdy, fundusze inwesty-
cyjne, emerytalne) rachunek kosztów, analizy finansowe.

dr Aneta Sobiechowska-Ziegert
tel. 347-24-67; pok. 302; nowy budynek

Zarządzanie cenami w warunkach rynkowych. Analiza
statystyczno-ekonometryczna.

dr inż. Krzysztof Świetlik
tel. 347-11-06; pok. 310; nowy budynek

Ekonometryczna analiza popytu. Ekonometryczna analiza
gospodarki. Analiza statystyczno-ekonomiczna.

dr Julita Wasilczuk
tel. 347-27-23; pok. 301; nowy budynek

Zarządzanie MSP i formy pomocy dla nich. Analiza makro-
ekonomiczna.

dr inż. Krzysztof Zięba
tel. 347-24-67; pok. 302; nowy budynek

Analiza fundamentalna i techniczna spółek notowanych na
GPW. Strategie inwestowania na GPW.

Katedra Finansów
Promotorzy prac dyplomowych Zakresy tematyczne prac dyplomowych

dr hab. Jan Komorowski, prof. nadzw. PG
tel. 347-14-70; pok. 408, nowy budynek

Planowanie i budżetowanie działalności przedsiębiorstw.
Różne aspekty zarządzania finansami. Zagadnienia finansów
publicznych.

prof. dr hab. Henryk Zalewski
tel. 347-13-12; pok. 407; nowy budynek

Polityka finansowa na szczeblu mikro podmiotów. Finanso-
wanie różnych typów przedsiębiorstw. Zarządzanie finan-
sami w różnych podmiotach gospodarczych. Ekonomiczne
i organizacyjne problemy zamówień publicznych.

dr Piotr Giruć
tel. 347-60-12; pok. 403; nowy budynek

Problematyka źródeł finansowania przedsiębiorstw. Analiza
techniczna i fundamentalna rynku kapitałowego. Transakcje
na giełdach towarowych. Instrumenty finansowe w inżynierii
finansowej. Problematyka przepływów kapitału.

dr Gabriela Golawska-Witkowska
dr Anna Rzeczycka
tel. 347-24-76; pok. 409, nowy budynek

Bank a przedsiębiorstwo (kredyty, rachunki bankowe, rozli-
czenia pieniężne). Ekonomiczno – finansowe aspekty funk-
cjonowania przedsiębiorstw bankowych. Instytucje finan-
sowe (w tym bankowe) w procesie transformacji ustrojowej.
Zarządzanie finansami firmy w krótkim i długim okresie.

dr Lech Jędrzejewski
tel. 347-60-11; pok. 402; nowy budynek

Problematyka finansów publicznych. Finansowanie organi-
zacji pozarządowych. Finanse samorządów terytorialnych,
funduszy celowych itp. System podatków i opłat publicznych
w Polsce. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie.
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Katedra Finansów cd.
Promotorzy prac dyplomowych Zakresy tematyczne prac dyplomowych

dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska
tel. 347-60-11; pok. 402; nowy budynek

Zarządzanie finansami. Matematyka finansowa. Finanse
gospodarstw domowych.

Katedra Inżynierii Systemów Produkcji

Promotorzy prac dyplomowych Zakresy tematyczne prac dyplomowych
prof. dr hab. Ludmiła Zawadzka
tel. 347-12-39; pok. 713; gmach B

Wdrażanie metod badań operacyjnych do rozwiązywania
problemów przemysłowych. Ilościowe metody wspomagania
decyzji w praktyce menedżerskiej.

prof. zw. dr inż. Wiktor Adamkiewicz
tel. 347-27-86; pok. 712b; gmach B
mgr inż. Wiesław Gadaj
tel. 347-60-27; pok. 707; gmach B

Rozwój produktów oraz organizacja procesów innowacyj-
nych (procesów badawczych i rozwojowych, oraz technicz-
nego przygotowania produkcji).

dr inż. Zbigniew Celmerowski
tel. 347-28-03; pok. 711; gmach B

Wdrażanie systemów kompleksowego zarządzania jakością
(TQM) oraz systemów zapewnienia jakości (ISO 9000).
Logistyka i zarządzanie produkcją.

dr inż. Joanna Czerska
tel. 347-60-28; pok. 709; gmach B

Doskonalenie produkcji. Koncepcja Lean.

dr inż. Jacek Lipiec
tel. 347-22-28; pok. 710b; gmach B

Projektowanie systemu wynagrodzeń w oparciu o wybrane
przedsiębiorstwo. Wartościowanie stanowisk pracy. Budo-
wanie tabeli zaszeregowań. Metodologia oraz sposoby reali-
zacji raportów wynagrodzeń. Dostosowywanie polityki płac
do wymogów rynkowych. Systemy premiowania w firmach.
Europejski Fundusz Społeczny, Grupa Zadaniowa Wyso-
kiego Szczebla UE (High Level Task Force), wynagradzanie
w jednostkach publicznych (np. służba zdrowia.

dr inż. Jolanta Łopatowska
tel. 347-60-28; pok. 709; gmach B

Optymalizacja procesów produkcyjnych. Organizacja stano-
wisk pracy. Organizacja przedsiębiorstw.

dr inż. Marek Wirkus
tel. 347-15-24; pok. 710c; gmach B

Projektowanie oraz restrukturyzacja procesów i systemów
produkcyjnych

mgr inż. Janusz Czuchnowski
mgr inż. Leszek Zięba
tel. 347-16-12; pok. 710 a; gmach B

Reengineering procesów i przedsiębiorstw. Informatyzacja
systemów produkcyjnych (wytwórczych i usługowych).
Logistyka.

Katedra Marketingu

Promotorzy prac dyplomowych Zakresy tematyczne prac dyplomowych
prof. zw. dr hab. Marianna Daszkowska
tel. 347-25-71; pok. 801; gmach B

Strategie marketingowe firm. Marketing partnerski. Formy
komunikacji marketingowej. Orientacja społeczna w działal-
ności marketingowej. Kreowanie lojalności klientów przez
markę i jakość produktów. Decyzje marketingowe
w organizacjach niedochodowych. Skuteczność i efektyw-
ność promocji.

dr inż. Dariusz Dąbrowski
tel. 347-28-62; pok. 804; gmach B

Zastosowanie badań marketingowych do: projektowania
poszczególnych elementów marketingu mix (produkt cena
promocja dystrybucja), kształtowania zadowolenia klientów,
segmentacji rynku, określenia zachowań nabywczych, wdra-
żania nowych produktów.
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Katedra Marketingu cd.

Promotorzy prac dyplomowych Zakresy tematyczne prac dyplomowych
dr Anna Drapińska
tel. 347-27-60; pok. 803; gmach B

Marketing mix w przedsiębiorstwie usługowym. Zarządzanie
jakością usług. Marketing wewnętrzny. Komunikacja usłu-
gowa. Kształtowanie satysfakcji klienta i wartości dla klienta
(zarządzanie oczekiwaniami, zarządzanie reklamacjami).
Kształtowanie obsługi klienta.

dr inż. Jerzy Koszałka
tel. 347-28-62; pok. 804; gmach B

Analiza rynku. System informacji marketingowej. Kompozy-
cja marketingowa (marketing mix). Polityka produktu.
Doskonalenie obsługi klientów. Segmentacja rynków prze-
mysłowych. Strategie marketingowe na rynkach przemysło-
wych.

dr inż. Krzysztof Leja
tel. 347-27-60; pok. 803; gmach B

Instrumenty marketingu mix w wyższych uczelniach. Społe-
czeństwo wiedzy w gospodarce rynkowej. Ocena marketin-
gowa placówek ochrony zdrowia. Ocena działań marketin-
gowych organizacji niedochodowych w krajach UE. Komu-
nikacja marketingowa w instytucjach kultury.

Katedra Politologii i Socjologii

Promotorzy prac dyplomowych Zakresy tematyczne prac dyplomowych
dr hab. Bolesław Garbacik,
prof. nadzw. PG
tel. 347-28-76; pok. 555; nowy budynek

Problematyka społeczna, gospodarcza i polityczna współcze-
snej Polski; polityka lokalna i regionalna; zarządzanie
w samorządach lokalnych; rozwój społeczno-gospodarczy
wybranego regionu, powiatu, miasta lub gminy; zagadnienia
społeczno-demograficzne w wybranym regionie lub lokalnej
miejscowości; funkcjonowanie regionalnej lub lokalnej
oświaty, kultury, turystyki, ochrony środowiska itp.; koncep-
cja rozwoju wybranej lokalnej miejscowości (np. miasta lub
gminy); analiza funkcjonowania wybranego samorządu
terytorialnego; opracowanie strategii rozwoju regionu lub
lokalnej miejscowości; opracowanie projektu zarządzania
gospodarką lokalną; wykorzystanie zasobów ludzkich
w planach rozwoju lokalnego; integracja europejska.
Problematyka społeczna, gospodarcza i polityczna współcze-
snych Niemiec.

dr hab. Krystyna Gomółka
tel. 347 22 42; pok. 503; nowy budynek

Funkcjonowanie rynków na wschodzie, kontakty firm pol-
skich, wymiana handlowa, targi, obcy kapitał.

dr Helena Gulda
Tel. 347-23-70; pok. 506; nowy budynek

Socjologia organizacji i zarządzania; kierowanie przedsię-
biorstwem poprzez zarządzanie kapitałem ludzkim; stosunki
interpersonalne w organizacji (zespoły ludzkie, komunikacja,
kultura, władza, konflikty); menedżer jako kreator stosunków
interpersonalnych; kierowanie zespołem ludzkim; system
motywacyjny pracowników; kultura przedsiębiorstwa
a efektywność; socjotechniki rozwiązywania sytuacji kon-
fliktowych.

mgr Adam Szlachciak
tel. 347-22-13; pok. 501, nowy budynek

Problematyka społeczna, gospodarcza i polityczna współcze-
snej Polski i stosunki międzynarodowe.

dr Elżbieta Walkiewicz
tel. 347-24-94; pok. 501; nowy budynek

Problematyka funkcjonowania modeli adm. publ. (kontekst
historyczny, współczesny); zagadnienia reformy administra-
cyjnej. Uwarunkowania procesu zarządzania oświatą; zarzą-
dzanie edukacją a proces integracji z UE; prawne aspekty
zarządzania oświatą.
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Katedra Zarządzania i Technik Informatycznych
Promotorzy prac dyplomowych Zakresy tematyczne prac dyplomowych

dr hab. Andrzej Tubielewicz,
prof. nadzw. PG
tel. 347-24-55; pok. 810b; gmach B

Strategia przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość i innowacja.
Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Planowanie strategiczne.
Zarządzanie zmianą struktury organizacyjnej. Zarządzanie
w gospodarce morskiej.

dr inż. Marcin Forkiewicz
tel. 347-10-21; pok. 811a; gmach B

Wykorzystanie technik informatycznych do wspomagania
procesów produkcyjnych i usługowych. Zintegrowane sys-
temy informatyczne zarządzania. Algorytmy szeregowania
zadań.

dr inż. Kazimierz Frydel
tel. 347 16 80; pok. 808; gmach B

Podstawowe funkcje zarządzania w przedsiębiorstwie. Pro-
jektowanie struktur organizacyjnych. Zarządzanie persone-
lem. Zarządzanie przemysłem okrętowym.

dr inż. Marzena Grzesiak
tel. 347-60-22; pok. 809a, gmach B

Wykorzystanie metod symulacyjnych do modelowania
i analizy systemów produkcyjnych i usługowych. Zastosowa-
nie technologii informacyjnych do wspomagania zarządza-
nia. Analiza i restrukturyzacja systemów informacyjnych
w organizacji. Techniki internetowe w działalności organi-
zacji.

dr inż. Cezary Orłowski
tel. 347-13-19; pok. 811; gmach B

Wykorzystanie systemów ekspertowych w zarządzaniu.
Zarządzanie projektami informatycznymi. Projektowanie
systemów informacyjnych zarządzania. Nowoczesne techniki
informacyjne w zarządzaniu.

dr inż. Andrzej Szuwarzyński
tel. 347-15-13; pok. 812A, gmach B

Wykorzystanie metod symulacyjnych do modelowania
i analizy systemów produkcyjnych i usługowych. Zastosowa-
nie technologii informacyjnych do wspomagania zarządza-
nia.

dr Zbigniew Tomczak
tel. 347-15-80; pok. 809; gmach B

Zarządzanie ochroną środowiska i planowanie przestrzenne.
Społeczeństwo informacyjne. Zrównoważony rozwój
a społeczeństwo informacyjne. Zarządzanie środowiskowe.

Zakład Nauk Filozoficznych

Promotorzy prac dyplomowych Zakresy tematyczne prac dyplomowych
doc. dr hab. Janina Kubka
tel. 347-28-15; pok. 706a; gmach B

Reengineering kultury korporacyjnej. Doskonalenie syste-
mów motywacyjnych. Kształtowanie programów etycznych.
Etyczne podstawy kultury organizacyjnej.

dr hab. Stefan Zabieglik
tel. 374-27-75; pok. 705; gmach B

Kultura organizacji.

dr Ewa Hope
tel. 347-10-36; pok. 706, gmach B

Konstrukcja strategii PR dla firmy. Kreowanie tożsamości
wizualnej. Istota zachowań etycznych firm.

dr Krystyna Kinach-Brzozowska
tel. 347-23-79; pok. 704, gmach B

Etyka biznesu. Etyczne aspekty reklamy. Efektywność
reklamy. Psychologiczne aspekty reklamy. Reklama spo-
łeczna. Kampanie reklamowe.

dr Andrzej Lisak
tel. 347-10-36; pok. 706, gmach B

Metodologiczne i logiczne problemy teorii ekonomicznych.

dr Dominika Wachowicz
tel. 347-60-26; pok. 703; gmach B

Etyczne problemy działalności gospodarczej.
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Zakład Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych
Promotorzy prac dyplomowych Zakresy tematyczne prac dyplomowych

dr hab. inż. Marcin Sikorski
tel. 347-18-12; pok. 515; nowy budynek

Analiza ryzyka i przedsięwzięć poprawy warunków pracy
w przedsiębiorstwie. Przedsięwzięcia modernizacyjne w za-
kresie komputerowego wspomagania zarządzania. „Czynnik
Ludzki” w systemach informatycznych zarządzania. Zarzą-
dzanie bezpieczeństwem.

dr hab. inż. Olgierd Downarowicz,
prof. nadzw. PG
tel. 347-17-11; pok. 514; nowy budynek

Zarządzanie zasobami techniki przedsiębiorstwa / instytucji.
Zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie bezpieczeństwem.
Usprawnianie eksploatacji obiektów technicznych. Projekto-
wanie odnowy parku maszyn. Projektowanie zdolności
produkcyjnych.

dr Beata Basińska
tel. 347-19-92; pok. 513; nowy budynek

Zachowania kierownicze i decyzyjne.

mgr inż. Jerzy Grabosz
tel. 347-60-10; pok. 511; nowy budynek

Kompleksowe kształtowanie systemów pracy. Modelowanie
procesów zarządzanie czasem. Analiza i modelowanie ryn-
kowych strategii rozwoju firm.

mgr inż. Jan Krause
tel. 347-60-10; pok. 511; nowy budynek

BHP oraz ergonomia w projektowaniu: zakładów pracy,
procesów wytwórczych, procesów usługowych. BHP
w zarządzaniu nieruchomościami. Kształtowanie środowiska
pracy: w procesach inwestycyjnych, w eksploatacji maszyn
i urządzeń, w komunikacji i transporcie.

mgr inż. Władysław Stachowski
tel. 347-28-99; pok. 512, nowy budynek

Analiza i modelowanie rynkowych strategii rozwoju firm
usługowych. Planowanie i kontrola realizacji przedsięwzięć.
Zarządzanie bezpieczeństwem.

Zakład Prawa Gospodarczego

Promotorzy prac dyplomowych Zakresy tematyczne prac dyplomowych
dr hab. Ewa Grzegorzewska,
prof. nadzw. PG
mgr Wojciech Wyrzykowski
tel. 347-28-75; pok. 508; nowy budynek

Prawna problematyka związana z działalnością podmiotów
gospodarczych. Prawne uwarunkowania funkcjonowania
podmiotów gospodarczych. Prawne otoczenie biznesu.

Pracownia Towaroznawstwa

Promotorzy prac dyplomowych Zakresy tematyczne prac dyplomowych
dr hab. inż. Maria Szpakowska,
prof. nadzw. PG
tel. 347-11-07; pok. 400a; gmach główny

Ekologia i ochrona środowiska. Etykietyzacja produktów
spożywczych i przemysłowych. Sensory smaku i zapachu.
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Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii

REGULAMIN DYPLOMOWANIA
(obowiązuje od 1 października 2002)

1. Obowiązują wszystkie ustalenia regulaminu studiów Politechniki Gdańskiej
dotyczące dyplomowania (§ 20 - § 26 Regulaminu Studiów PG).

2. Praca dyplomowa jest najważniejszą samodzielną pracą studenta, kończącą cykl
dydaktyczny. W pracy dyplomowej powinna być wykorzystana wiedza zdobyta
uprzednio w ramach wykładów, ćwiczeń, seminariów, laboratoriów i projektów.
Praca dyplomowa jest sprawdzianem stopnia opanowania tej wiedzy, umiejętności
syntezy wiadomości i zastosowania ich do rozwiązywania konkretnych problemów.
Koncepcja pracy dyplomowej wynika z ogólnej koncepcji sylwetki specjalizacyjnej
absolwenta kierunku Zarządzanie i Marketing z uwzględnieniem rodzaju studiów
oraz specjalności. Praca dyplomowa powinna być opracowaniem użytecznym,
podejmującym konkretne zagadnienia, w miarę możliwości na przykładzie
istniejącej jednostki gospodarczej. Dopuszcza się również prace o charakterze
badawczym rozwijające lub pogłębiające stosowane w danej dziedzinie metody.

3. Za zapewnienie właściwej jakości procesu dyplomowania odpowiada kierownik
katedry, zakładu lub pracowni.

4. Opiekę nad pisaniem pracy dyplomowej sprawuje indywidualnie wyznaczony
promotor, który odpowiada za merytoryczną i formalną poprawność pracy.
Szczegółowy zakres pracy i jej główne akcenty, jak również sposób rozwiązania
poszczególnych problemów, są ustalane indywidualnie między dyplomantem
i promotorem. Szczególną uwagę należy zwrócić na respektowanie wymagań
prawa autorskiego. Należy również zwrócić uwagę na poprawność językową

i stylistyczną samego tekstu oraz na prawidłowość wykonywanych rysunków
i schematów. Części opisowe pracy powinny być poprawne merytorycznie, zwięzłe
i komunikatywne, powinny one zawierać tylko rzeczywiście istotne informacje.
Zbyteczne jest podawanie powszechnie znanych definicji, opisów, wyprowadzeń,
wzorów, rysunków i schematów. Zakres części projektowej powinien ograniczać
się ściśle do właściwego tematu pracy. Dane ilościowe (analityczne) powinny być
ograniczone do obiektu, którego dotyczy praca. Szczególna uwaga musi być
zwrócona na prawidłowe stosowanie odsyłaczy i cudzysłowów w części pracy
bazującej na materiałach źródłowych oraz na właściwy dobór i sposób zestawienia
bibliografii.

5. Charakter prac dyplomowych i rodzaj wydawanego dyplomu zależy od rodzaju
studiów:
• studia inżynierskie (dzienne i zaoczne) – prace prowadzące do wydania

dyplomu inżyniera na kierunku Zarządzanie i marketing,
• studia magisterskie pięcioletnie (dzienne) – prace prowadzące do wydania

dyplomu magistra inżyniera lub magistra na kierunku Zarządzanie i marketing,
• magisterskie studia uzupełniające dzienne – prace prowadzące do wydania

dyplomu magistra inżyniera lub magistra (w zależności od profilu
dyplomowania) na kierunku Zarządzanie i marketing
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• magisterskie studia uzupełniające zaoczne i wieczorowe – prace prowadzące
do wydania dyplomu (na kierunku Zarządzanie i marketing) magistra – dla
osób posiadająych dyplom magistra lub licencjata, lub magistra inżyniera na
specjalności Zarządzanie systemami produkcyjnymi – dla osób posiadających
dyplom inżyniera lub magistra inżyniera.

6. Jednostki dydaktyczne upoważnione do prowadzenia prac dyplomowych na
poszczególnych rodzajach studiów:
• studia inżynierskie (dzienne i zaoczne): Katedra Inżynierii Systemów

Produkcji, Katedra Zarządzania i Technik Informatycznych, Katedra
Marketingu, Zakład Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych,
Pracownia Towaroznawstwa,

• studia magisterskie oraz magisterskie studia uzupełniające (dzienne, zaoczne
i wieczorowe):
• dla specjalności Zarządzanie systemami produkcyjnym: Katedra Inżynierii

Systemów Produkcji oraz Zakład Ergonomii i Eksploatacji Systemów
Technicznych,

• dla specjalności Zarządzanie organizacją: Katedra Zarządzania i Technik
Informatycznych, Katedra Politologii i Socjologii oraz Zakład Prawa
Gospodarczego,

• dla specjalności Ekonomia i finanse: Katedra Ekonomii i Zarządzania
Przedsiębiorstwem oraz Katedra Finansów,

• dla specjalności Marketing: Katedra Marketingu, Zakład Nauk
Filozoficznych oraz Pracownia Towaroznawstwa.

7. Pierwszy semestr dyplomowy, w zależności od rodzaju studiów, ma miejsce:
• inżynierskie studia dzienne - w semestrze VI,
• inżynierskie studia zaoczne - w semestrze VII,
• magisterskie studia dzienne - w semestrze IX,
• magisterskie studia uzupełniające dzienne:

• grupa po studiach inżynierskich na Wydziale Zarządzania i Ekonomii lub
po specjalności Zarzadzanie i marketing w gospodarce morskiej Wydziału
Oceanotechniki i Okrętownictwa – w semestrze II,

• grupa po studiach na innym wydziale PG — w semestrze III,
• magisterskie studia uzupełniające zaoczne i wieczorowe:

• grupa po studiach ekonomicznych pierwszego stopnia - w semestrze II
(studia 3 semestralne),

• grupa po innych studiach— w semestrze III (studia 4 semestralne).
8. Nauczyciel akademicki uprawniony do prowadzenia prac dyplomowych może

w każdym semestrze podjąć się prowadzenia nie więcej niż 10 prac stopnia
magisterskiego na wszystkich rodzajaach studiów (dziennych, zaocznych
i wieczorowych) łącznie. Nauczyciele akademiccy uprawnieni do prowadzenia prac
dyplomowych stopnia inżynierskiego nie mogą prowadzić więcej niż 15 prac
w roku akademickim na studiach dziennych i zaocznych łącznie.

9. Student, przed rozpoczęciem pierwszego semestru dyplomowego, podejmuje
decyzję o wyborze promotora pracy dyplomowej. Fakt ten jest rejestrowany
w dziekanacie. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu prac,



Magisterskie studia uzupełniające

161

prowadzonych przez danego promotora, dziekanat ustala kolejność kandydatów,
według średniej ocen ze studiów, pozostawiając na liście tylu kandydatów ile
wynosi limit. Pozostałe osoby informowane są o wolnych miejscach u innych
promotorów.

10. Student musi sprecyzować temat pracy dyplomowej do końca pierwszego semestru
dyplomowego.

11. Recenzenta pracy dyplomowej wyznacza właściwy prodziekan po zasięgnięciu
opinii kierownika katedry dyplomującej.

12. Dziekanat przyjmuje pracę dyplomową jeżeli złożona praca zawiera kartę tematu
podpisaną przez kierownika katedry. Praca dyplomowa składana do archiwum
powinna być drukowana dwustronnie i oprawiona w miękką oprawę (kartki muszą
by ć w sposób trwały sklejone).

13. Dziekanat wyznacza termin obrony jeżeli dostarczone zostały:
• oceny promotora i recenzenta,
• inne, wymagane regulaminem studiów, dokumenty.

14. Komisja egzaminu dyplomowego składa się z:
• przewodniczącego komisji - Dziekana, Prodziekana lub Kierownika Katedry

dyplomującej,
• członków komisji: promotora i recenzenta pracy dyplomowej,
• innych zaproszonych osób.

15. Przebieg egzaminu dyplomowego obejmuje:
• referowanie pracy,
• wygłoszenie recenzji,
• odpowiedź na uwagi recenzenta,
• odpowiedź na trzy pytania: po jednym pytaniu zadanym przez promotora

i recenzenta pracy dyplomowej oraz jedno pytanie wybrane losowo z zestawu
co najmniej 30 pytań ustalonych przez katedrę dyplomującą.

16. Zestaw pytań powinien być podany do wiadomości studentów minimum dwa
tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego.

Gdańsk, 04-10-2002 r.


