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Zasady wyboru modułów:

• Wybory modułów odbędą się w dniach 12-17 maja 2020 roku w systemie 
USOS

• Każdy student wybiera 1 moduł na sem. 3 i 1 moduł na sem. 4, nie ma 
znaczenia kolejność zgłoszenia się.

• Warunkiem uruchomienia modułu jest co najmniej 30 zapisanych 
studentów.

• Po zakończeniu zapisów Dziekanat poda informację o uruchomionych 
modułach. 

• Osoby zapisane do modułu, który nie został uruchomiony, zostaną 
poproszone o ponowny wybór spośród uruchomionych.

• Osoby, które nie wybiorą modułów we wskazanym terminie, zostaną 
przydzieleni do uruchomionych modułów przez Dziekana ds. studenckich.



Moduły oferowane na kierunku:

Moduły oferowane w sem. 3
• Marketing internetowy i e-commerce
• Zarządzanie zasobami ludzkimi

• Project Management

Moduły oferowane w sem. 4

• Lean Management

• Komunikacja korporacyjna i public relations

• Strategic Management and Leadership



Marketing internetowy i e-commerce

OPIS MODUŁU

Celem kształcenia jest ukazanie problematyki wirtualizacji marketingu
w wymiarze strategicznym oraz przez pryzmat osiągania przewagi
konkurencyjnej. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie
zastosowań Internetu w marketingu, modeli e-commerce, mediów
społecznościowych i nabycie praktycznych umiejętności dotyczących
formułowania strategii marketingowej w Internecie, zarządzania
stronami internetowymi oraz kampaniami reklamowymi w sieci.



Marketing internetowy i e-commerce

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA MODULE

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

E-usługi w procesach konkurowania/E-biznes III 15 15 - 8 8 -

Planowanie i realizacja kampanii reklamowych 
w internecie

III 15 15 - 8 8 -

Public relations w internecie III 15 15 - 8 8 -

Strony internetowe jako narzędzie marketingu III 15 15 - 8 8 -



Zarządzanie zasobami ludzkimi

OPIS MODUŁU

Studenci uzyskują wiedzę i umiejętności przydatne w pracy w działach
HR różnorodnych organizacji, jak też w kierowaniu zespołami i w
kształtowaniu własnej kariery. W ramach modułu poruszane są
zagadnienia doboru pracowników, rozwoju i oceny ich pracy, budowania
systemów wartości i metaprogramów w zarządzaniu zasobami ludzkimi
jak też tematyki Well-being i Work-life balance w zarządzaniu. Poza
klasycznymi sposobami nauki, w module wykorzystywane są testy
kompetencyjne, a także narzędzie Mind Sonar.



Zarządzanie zasobami ludzkimi

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA MODULE

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Dobór pracowników i formy zatrudnienia III 15 15 - 8 8 -

Rozwój i ocenianie pracowników III 15 15 - 8 8 -

Systemy wartości i metaprogramy w 
zarządzaniu zasobami ludzkimi

III 15 15 - 8 8 -

Well-being i Work-life balance w zarządzaniu III 15 15 - 8 8 -



Project Management

OPIS MODUŁU

W ramach modułu Student otrzyma kompleksową wiedzę dotyczącą
zarządzania projektami, opartą na konkretnych problemach praktyki
gospodarczej. Moduł umożliwia poznanie najpopularniejszych
standardów i metodyk zarządzania projektami takich jak PRINCE2,
Standard PMI oraz Scrum. Po zakończeniu modułu Student będzie
potrafił skutecznie wspierać, swoją wiedzą i umiejętnościami małe i
średnie przedsiębiorstwa, a dla dużych przedsiębiorstw - będzie
wartościowym specjalistą potrafiącym zyskać uznanie i pozycję poprzez
umiejętność aktywnego uczestniczenia i koordynowania realizowanych
projektów.

Moduł posiada akredytację IPMA Student



Project Management

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA MODULE

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Ewaluacja i audyt projektów III 15 15 - 8 8 -

Metodyki zarządzania projektami III 15 15 - 8 8 -

Standardy zarządzania projektami III 15 15 - 8 8 -

Symulacje biznesowe III 15 15 - 8 8 -



Lean Management

OPIS MODUŁU

W ramach modułu Student zdobywa wiedzę i umiejętności,
stanowiące źródło globalnego sukcesu Toyoty, ale także takich firm jak
Intel, Dell, Caterpillar czy Nike. Zakres kursów daje możliwość
poznania kluczowych zasady, praktycznych metod i technik Lean
Management, która jest współcześnie uważana za najbardziej
przełomową filozofię zarządzania, zarówno w przedsiębiorstwach
produkcyjnych jak i usługowych.



Lean Management

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA MODULE

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw IV 15 15 - 8 8 -

Lean w praktyce przedsiębiorstw IV 15 15 - 8 8 -

Metody i techniki lean management IV 15 15 - 8 8 -

Przywództwo i kultura lean IV 15 15 - 8 8 -



Komunikacja korporacyjna i public relations

OPIS MODUŁU

Moduł umożliwia uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów oraz
aktualnych zjawisk występujących w obszarze komunikacji
korporacyjnej i public relations współczesnych przedsiębiorstw oraz
umiejętności jej wykorzystania w praktyce na rynku tradycyjnym i
wirtualnym. Oprócz przekazania interdyscyplinarnych informacji o
technikach komunikacji korporacyjnej i public relations wraz ze
specyfiką ich stosowania w różnych typach organizacji, daje możliwość
wykształcenia umiejętności identyfikacji, krytycznej oceny i
interpretacji zjawisk zachodzących na rynku i podjęcia właściwych
działań w zakresie komunikacji i public relations.



Komunikacja korporacyjna i public relations

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA MODULE

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Corporate Identity i komunikacja wewnętrzna IV 15 15 - 8 8 -

Media Relations IV 15 15 - 8 8 -

Sponsoring i organizacja wydarzeń IV 15 15 - 8 8 -

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi IV 15 15 - 8 8 -



Strategic Management and Leadership

OPIS MODUŁU

As part of this English-language module, Students is able to acquire
skills that prepare them to take up challenges and strategic functions
and to the role of leadership in organizations. Offered items developing
"soft" skills, related to team management (as well as skills), as well as
"hard" skills, used in strategy design (Digital Transformation Strategy
and Strategic Thinking).



Strategic Management and Leadership

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA MODULE

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Digital Transformation Strategy IV 15 15 - 8 8 -

Leadership and Social Communication IV 15 15 - 8 8 -

Negotiations IV 15 15 - 8 8 -

Strategic Thinking IV 15 15 - 8 8 -
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