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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku:

zarządzanie kulturą i mediami

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o zarządzaniu i jakości

57%

Nauki o sztuce

18%

Filozoﬁa

8%

Literaturoznawstwo

5%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 4%
Ekonomia i ﬁnanse

3%

Nauki o kulturze i religii

2%

Nauki prawne

2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek Zarządzanie kulturą i mediami jest kierunkiem unikatowym i interdyscyplinarnym, w pełni realizującym założenia
nauczania w ramach zarządzania w obszarze nauk społecznych oraz humanistycznych. Łączy klasyczne nauki o zarządzaniu
ze specyﬁką funkcjonowania organizacji kultury i mediów, dając w ten sposób zupełnie nową, niespotykaną na innych
kierunkach, jakość. Program studiów został skonstruowany tak, aby w pełni odpowiadać na potrzeby rynku pracy.
Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie kulturą i mediami stwarza możliwości podjęcia pracy administracyjnej lub na
stanowisku menadżera średniego szczebla w organizacjach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym oraz
pozarządowym (m.in. teatrach, muzeach, sektorze przemysłów kreatywnych, galeriach sztuki). Studia przygotowują także do
pracy dziennikarskiej, w agencjach reklamowych, sektorze IT czy stacji radiowej i telewizyjnej oraz dostarczają umiejętności
niezbędnych do realizacji zakrojonych na szeroką skalę projektów.

Koncepcja kształcenia
Proponowane w ramach studiów moduły kształcenia są zgodne z efektami uczenia się pod względem wiedzy, umiejętności i
kompetencji. Podstawowe moduły obejmują zarządzanie projektami, podstawy zarządzania, wprowadzenie do zarządzania
organizacjami kultury trzech sektorów, wprowadzenie do przedsiębiorczości, marketing, a także wiedzę na temat historii
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oraz współczesnych zjawisk w kulturze. Studia zapewniają również wiedzę dotyczącą prawa autorskiego oraz zarządzania w
Internecie, ekonomii oraz funkcjonowania mediów społecznościowych. Interdyscyplinarny charakter studiów rozwija
otwartość na różne idee, uczy poszukiwania i uwzględniania różnych rodzajów argumentacji.
Kluczową zasadą kształcenia jest wysoki poziom merytoryczny oraz korzystanie z nowoczesnych metod dydaktycznych.
Program nastawiony jest na umożliwienie studentom rozwijania wiedzy, umiejętności i kompetencji nie tylko w wymiarze
akademickim, ale również w wymiarze praktycznym, m.in. w ramach festiwalu Polikultura, podczas spotkań i zajęć z
ekspertami-praktykami zarządzania organizacjami kultury i mediów różnych sektorów, w trakcie praktyk studenckich.
Studenci mają także możliwość studiowania za granicą w ramach licznych programów współpracy międzynarodowej (m.in.
Erasmus+) korzystając z szerokiej sieci współpracy akademickiej Instytutu Kultury.
Studenci kończący studia na kierunku "Zarządzanie kulturą i mediami" mają stać się kreatorami, opiekunami, badaczami i
osobami odpowiedzialnie zarządzającymi zasobami kultury oraz dziedzictwa kulturowego. W tym wymiarze związek
programu studiów jest nierozerwalny z Misją UJ, w której czytamy m.in., że Uniwersytet: „kontynuuje swe wielowiekowe
dziedzictwo w służbie nauki i nauczania przez prowadzenie badań naukowych, poszukiwanie prawdy i jej głoszenie w
poczuciu odpowiedzialności moralnej wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej”.

Cele kształcenia
1. Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania oraz dyscyplin komplementarnych.
2. Zdobycie przez studenta umiejętności analizy rynku kultury i jego otoczenia, jak również w zakresie pozyskiwania i
wykorzystywania informacji oraz analizy skuteczności procesu zarządzania w instytucjach kulturalnych i medialnych.
3. Wypracowanie kompetencji społecznych, w szczególności potrzeby nieustannego doskonalenia wiedzy i umiejętności.
4. Nabycie kompetencji niezbędnych do inicjowania, planowania, realizacji i ewaluacji przedsięwzięć kulturalnych.
5. Nabycie umiejętności niezbędnych do współdziałania w grupie i twórczej animacji zespołów.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Kierunek Zarządzanie kulturą i mediami stawia sobie za cel przygotować absolwenta do wymagań współcześnie stawianych
na rynku pracy, który cechuje się szybkim tempem przemian oraz wzrostem znaczenia nowych technologii. Program studiów
zapewnia pozyskanie specjalistycznej wiedzy i osiągnięcie szeregu praktycznych umiejętności, przez co dostosowany jest do
wymagań gospodarki opartej na wiedzy.
Organizacje kultury, które są głównym docelowym miejscem pracy absolwentów kierunku „zarządzanie kulturąi mediami”
stanowią jeden z największych i najprężniej rozwijających się sektorów współczesnej gospodarki (UNCTAD, 2008; Markusen,
Schrock 2006). Mianem tym określamy organizacje, które zajmują się zarówno wytwarzaniem dóbr kultury, jak i jej
upowszechnianiem. Przybiera różne formy organizacji, np. teatr, kino, instytucja ﬁlmowa, muzeum, biblioteka, opera,
operetka, ﬁlharmonia, orkiestra, dom kultury, ognisko artystyczne, galeria sztuki, ośrodek badań i dokumentacji. Są to także
fundacje i stowarzyszenia, coraz częściej pojawiają się również grupy nieformalne (Kostera, 2018). W Polsce obecnie jest
około 14 tysięcy publicznych instytucji kultury (GUS, 2017) oraz niemalże tyle samo – ponad 13 tysięcy – organizacji
pozarządowych, których głównym obszarem jest kultura i sztuka Adamiak, Charycka, Gumkowska, 2016).
Organizacje kultury zgodnie z obowiązującymi typologiami można zaliczyć do sektora tzw. przemysłów kreatywnych.
Znaczenie tego sektora, który wspólnie z przemysłami czasu wolnego stanowią jedną z kluczowych RSI w gospodarce
Małopolski, a także Polski wzrasta w ostatnich latach. Mimo, iż brak jest aktualnych opracowań dotyczących analizy
ilościowej przemysłów kreatywnych w Małopolsce oraz w Polsce warto zwrócić uwagę, iż wg raportu Potencjał małopolskich
przemysłów kreatywnych opracowanych przez Departament Polityki Regionalnej UM Województwa Małopolskiego z 2012 r.
już 6,5% podmiotów zarejestrowanych w REGON należało do sektora kreatywnego, a wśród nowo zarejestrowanych
podmiotów udział sektora kreatywnego był jeszcze większy i wynosił blisko 9%. Dla wzmocnienia przem. kreatywnych w
Małopolsce konieczny jest więc rozwój potencjału kadrowego, kształconego na jego potrzeby. Pracodawcy ci wg raportu,
wymagają od swoich pracowników kompetencji wynikających z osiągniętych efektów uczenia się podczas edukacji na
poziomie wyższym, m.in.:
- wiedzy w zakresie struktury rynku kultury, funkcjonowania organizacji kultury, prawa autorskiego;
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- umiej. w zakresie zarządzania projektami, projektowania i realizacji wydarzeń kulturalnych;
- kompetencji w zakresie krytycznej oceny organizacji;
- aktualnej wiedzy na temat świata kultury oraz umiejętności jej krytycznej analizy (na podstawie wywiadów
przeprowadzonych z pracodawcami przez pracowników IK w okr.03-05.2016, raportu Diagnoza sektora branż kreatywnych).
Tym samym niezbędne jest zapewnienie możliwości kształcenia kadr kultury na poziomie wyższym, które przygotują do
pracy we współczesnych organizacjach kultury. Kierunek studiów I stopnia „zarządzania kulturą i mediami” w pełni zaspokaja
potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego w tym zakresie.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Z przedstawionymi powyżej potrzebami społeczno-gospodarczymi zgodne są efekty uczenia się. W zakresie wiedzy obejmują
one prawne i ﬁnansowe aspekty działania organizacji kulturalnej i medialnej, nauk o zarządzaniu oraz ich rozwoju w
odniesieniu do szeroko pojętej kultury, funkcjonowania rynku kultury i mediów w Polsce, a także historii oraz współczesnego
życia kulturalnego. W zakresie umiejętności, efekty uczenia się zapewniają umiejętność krytycznej reﬂeksji nad tekstami na
temat zarządzania, dziejów kultury oraz mediów, a także krytycznej oceny pracy organizacji oraz wydarzeń kulturalnych,
umiejętność posługiwania się podstawowymi aplikacjami wspomagającymi procesy zarządzania, a także reﬂeksji nad
różnymi artefaktami oraz fenomenami świata kultury i mediów. Przekazywane kompetencje społeczne zapewniają gotowość
do czynnego udziału w życiu kulturalnym, przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej w
ramach pełnionych ról zawodowych i społecznych, a także do stałego nabywania i doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W Instytucie Kultury prowadzone są badania naukowe ściśle odpowiadające problematyce i obszarowi wiedzy związanymi z
obszarem kształcenia właściwym dla kierunku Zarządzanie kulturą i mediami. Do najważniejszych zadań badawczych
realizowanych w Instytucie i odpowiadających powyższej charakterystyce zaliczyć należy: zarządzanie mediami w ujęciu
systemowym, zarządzanie instytucjami kultury - badania zasobów i potencjału oraz rola edukacji krytycznej w zarządzaniu
zmianą w uniwersytecie. Istotnym elementem specjalizacji Instytutu są również badania ﬁlozoﬁczne nad kulturą, kulturą
cyfrową, przyszłością zarządzania organizacjami kultury, a także zarządzania różnorodnością w organizacjach.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Rozwój badań naukowych w wymienionych specjalizacjach zapewnia wysokie kompetencje kadry dydaktycznej w realizacji
celów kształcenia. Zaletą projektów badawczych prowadzonych w Instytucie Kultury w kontekście realizowanego procesu
dydaktycznego jest fakt, że są one bezpośrednio powiązane z licznymi modułami kształcenia realizowanymi w ramach
kierunku Zarządzanie kulturą i mediami w istotny sposób zwiększając bazę materiałów źródłowych niezbędnych dla realizacji
zajęć. Wyniki najnowszych badań prowadzonych w Instytucie Kultury są m.in. podstawą dla corocznie aktualizowanego
katalogu zajęć fakultatywnych, które są realizowane w ramach plany studiów. Warto podkreślić, że pracownicy Instytutu
Kultury stale podnoszą swoje kompetencje dydaktyczne biorąc udział w licznych projektach, tak aby wiedzę przekazywać w
jak najatrakcyjniejszy i przystępny sposób.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Zajęcia realizowane są w nowoczesnych salach dydaktycznych (wykładowych i ćwiczeniowych) Wydziału Zarządzania i
Komunikacji Społecznej UJ. Wszystkie sale, w których realizowane są zajęcia są wyposażone w sprzęt audiowizualny, część z
nich ma bezprzewodowy dostęp do Internetu. Na potrzeby realizacji zajęć wykorzystywana jest również nowoczesna
pracownia informatyczna. Część zajęć realizowana jest również w wybranych organizacjach kultury. Wydział Zarządzania i
Komunikacji Społecznej UJ dysponuje również bogatym zbiorem bibliotecznym w zakresie literatury z zakresu zarządzania
kulturą i mediami oraz za pośrednictwem Biblioteki Jagiellońskiej umożliwia studentom oraz pracownikom bezpłatny dostęp
do kilkudziesięciu międzynarodowych baz danych publikacji. Do dyspozycji studentów jest również nowoczesna czytelnia
wyposażona w sprzęt multimedialny.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0413

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program studiów na kierunku „zarządzanie kulturą i mediami” jest unikatowym kierunkiem studiów I stopnia, na który składa
się szerokie spektrum różnorodnych zajęć podzielonych na następujące grupy:
1) grupę zajęć obligatoryjnych, która obejmuje przede wszystkim zajęcia z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości,
nauk prawnych, ekonomii i ﬁnansów, ﬁlozoﬁi oraz wiedzy o kulturze.
2) grupę zajęć fakultatywnych, która obejmuje laboratoria fakultatywne z zakresu zarządzania oraz wiedzy o kulturze.
Każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronach internetowych Instytutu Kultury będzie publikowany
katalog dostępnych w danym roku akademickim laboratoriów, spośród których studenci wybierają zajęcia odpowiadające ich
indywidualnym zainteresowaniom. Zapisy na laboratoria realizowane są na początku danego roku akademickiego zgodnie z
zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej
wartości 24 ECTS, z założeniem że 12 ECTS będzie zrealizowanych w ramach laboratoriów z zakresu zarządzania oraz 12
ECTS z laboratoriów z zakresu wiedzy o kulturze.
3) dwie grupy zajęć specjalizacyjnych:
- „zarządzanie kulturą”
- „zarządzanie mediami”.
Studenci w toku studiów I stopnia wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych. Wyboru grupy zajęć specjalizacyjnych
dokonują na początku I roku studiów I stopnia zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Student zobowiązany jest do
zdobycia w ramach zajęć podstawowych i specjalistycznych min. 60 ECTS w każdym roku akademickim, a w toku studiów
183 ECTS.
Na ostatnim roku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym trwającym dwa semestry. Seminarium kończy
się egzaminem i obroną pracy dyplomowej. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznym obejmują wkłady, ćwiczenia,
konwersatoria i laboratoria. Formami zaliczenia są egzaminy ustne oraz pisemne, a także zaliczenie na ocenę oraz zaliczenia
bez oceny.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

183

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

90

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

8

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

56

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

4

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

183

Program
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Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1954

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Studenci realizują praktykę studencką w dowolnie wybranej instytucji kultury lub mediów (mogą skorzystać z listy tych
instytucji, znajdującej się w Instytucie lub wybrać instytucję spoza listy, wówczas jednak muszą uzyskać akceptację dla
przedstawionego wyboru osoby opiekującej się praktykami studenckimi w Instytucie). Praktyki odbywają się na podstawie
umowy podpisanej przez Instytut Kultury oraz daną instytucję kultury lub mediów. Student zobowiązany jest po zakończeniu
praktyki przedłożyć stosowne zaświadczenie.
Praktyka studencka jest integralną częścią programu studiów, niemniej jest traktowana jako przedmiot fakultatywny,
ponieważ student ma prawo do zastąpienia praktyki stażem lub wolontariatem (każda sprawa jest rozpatrywana
indywidualnie i wymaga akceptacji Zastępcy Dyrektora IK ds. studiów).

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
a. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przewidzianych planem studiów modułów kształcenia
b. Pozytywna ocena pracy dyplomowej
c. Egzamin dyplomowy

Program

8 / 177

Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

ZKM_K1_W01

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu genezę nauk o zarządzaniu oraz
ich rozwoju w odniesieniu do szeroko pojętej kultury.

P6U_W, P6S_WG

ZKM_K1_W02

Absolwent zna i rozumie przyczyny i skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i
kulturowe rozwoju współczesnej cywilizacji w kontekście lokalnym i globalnym.

P6S_WG,
P6S_WK

ZKM_K1_W03

Absolwent zna i rozumie tematykę prawnych i ﬁnansowych aspektów działania
organizacji kulturalnej i medialnej.

P6S_WG,
P6S_WK

ZKM_K1_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu wiedzę z zakresu periodyzacji epok i
nurtów kulturowych, ich przedstawicieli oraz założeń ideowych i artystycznych, jak
również postaw społecznych, wyobrażeń i wartości.

P6U_W, P6S_WG

ZKM_K1_W05

Absolwent zna i rozumie na poziomie podstawowym i zaawansowanym metody
badań naukowych i zasady tworzenia wybranych instrumentów badawczych.

P6S_WG

ZKM_K1_W06

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu dzieje kultury ( z podziałem na różne
P6U_W, P6S_WG
obszary aktywności kulturowej i artystycznej).

ZKM_K1_W07

Absolwent zna i rozumie zasady kierowania ludźmi w organizacji.

P6S_WG,
P6S_WK

ZKM_K1_W08

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu tematykę rynku kultury i mediów w
Polsce.

P6U_W

ZKM_K1_W09

Absolwent zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

P6S_WK

ZKM_K1_W10

Absolwent zna i rozumie rolę Internetu w kształtowaniu kultury, stosunków
społecznych i ekonomicznych na poziomie lokalnym i globalnym.

P6S_WG,
P6S_WK

ZKM_K1_W11

Absolwent zna i rozumie tematykę współczesnego życia kulturalnego.

P6S_WG

Kod

Treść

PRK

ZKM_K1_U01

Absolwent potraﬁ formułować problemy badawcze, wynikające z omawianych zjawisk
ekonomicznych, społecznych, kulturowych i organizacyjnych przed którymi staje
zarządzanie instytucjami kultury i mediów oraz potraﬁ, dobierając odpowiednie
metody i narzędzia badawcze, analizować owe problemy.

P6S_UW

ZKM_K1_U02

Absolwent potraﬁ dokonać krytycznej reﬂeksji nad tekstami na temat zarządzania,
dziejów kultury oraz mediów.

P6S_UO

ZKM_K1_U03

Absolwent potraﬁ w trakcie pracy zespołowej komunikować się - słuchać i
obserwować rzeczywistość a także prezentować własny punkt widzenia

P6S_UK

ZKM_K1_U04

Absolwent potraﬁ planować i organizować pracę samodzielną oraz w zespole.

P6S_UO, P6S_UU

ZKM_K1_U05

Absolwent potraﬁ prowadzić kwerendę naukową: potraﬁ wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować informacje pochodzące z różnych źródeł.

P6S_UW

ZKM_K1_U06

Absolwent potraﬁ posługiwać się specjalistyczną terminologią w trakcie dyskusji.

P6S_UK

ZKM_K1_U07

Absolwent potraﬁ posługiwać się umiejętnościami językowymi na poziomie B2.

P6S_UK

ZKM_K1_U08

Absolwent potraﬁ uczyć się przez całe życie oraz planować i organizować ten proces.

P6S_UU

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

ZKM_K1_U09

Absolwent potraﬁ posługiwać się podstawowymi aplikacjami wspomagającymi
procesy zarządzania.

P6S_UW

ZKM_K1_U10

Absolwent potraﬁ dzięki uzyskanej wiedzy humanistycznej opisywać świat kultury z
jego instytucjami.

P6U_U

ZKM_K1_U11

Absolwent potraﬁ samodzielnie oceniać różne artefakty oraz fenomeny świata kultury
P6U_U, P6S_UW
i mediów.

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

ZKM_K1_K01

Absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

P6S_KK

ZKM_K1_K02

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny oraz interpretacji wydarzeń kulturalnych
oraz przekazów medialnych.

P6S_KK

ZKM_K1_K03

Absolwent jest gotów do czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z
różnych mediów i form.

P6S_KO

ZKM_K1_K04

Absolwent jest gotów do świadomego przestrzegania i propagowania etycznej
P6S_KR
postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych ról zawodowych i społecznych.

ZKM_K1_K05

Absolwent jest gotów do odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego
regionu, kraju, Europy.

Efekty uczenia się

P6S_KO
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Plany studiów
Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 24 ECTS, z założeniem że 12
ECTS będzie zrealizowanych w ramach laboratoriów z zakresu zarządzania oraz 12 ECTS z laboratoriów z zakresu wiedzy o
kulturze. Każdorozowo przed rozpoczeciem roku akademickiego na stronie www Instytutu Kultury publikowany jest
szczegółowy wykaz zajęć, które w danym roku akademickim będą w ramach laboratoriów realizowane. Zajęcia te
poświecone są najnowszym badaniom i zjawiskom w obszarze zarządzania oraz wiedzy o kulturze.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język angielski

30

1,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

BHK

4

-

zaliczenie

O

Zarządzanie projektami

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Podstawy zarządzania (konwersatorium)

30

2,0

egzamin

Podstawy zarządzania (ćwiczenia)

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Organizowanie festiwalu

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Elementy teorii i historii ﬁlmu

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Elementy teorii i historii literatury

30

2,0

egzamin

O

Antropologia kulturowa (konwersatorium)

30

2,0

egzamin

O

Antropologia kulturowa (ćwiczenia)

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Elementy teorii i historii teatru

30

2,0

zaliczenie

O

Elementy teorii i historii sztuki

30

2,0

zaliczenie

O

laboratorium zarządzania I

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

laboratorium wiedzy o kulturze I

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

O

Ścieżka: Zarządzanie kulturą
Studenci w toku studiów I stopnia wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych. Wyboru grupy zajęć specjalizacyjnych
dokonują na początku I roku studiów I stopnia zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Student zobowiazany jest do
zdobycia w ramach zajęć podstawowych i specjalistycznych min. 60 ECST w każdym roku akademickim, a w toku studiów
180 ECTS.
Przedmiot
Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce

Plany studiów

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie

F
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Przedmiot
Animacja kultury

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: Zarządzanie mediami
Studenci w toku studiów I stopnia wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych. Wyboru grupy zajęć specjalizacyjnych
dokonują na początku I roku studiów I stopnia zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Student zobowiazany jest do
zdobycia w ramach zajęć podstawowych i specjalistycznych min. 60 ECST w każdym roku akademickim, a w toku studiów
180 ECTS.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Organizacja i zarządzanie mediami w Polsce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strategia organizacji rynku medialnego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 24 ECTS, z założeniem że 12
ECTS będzie zrealizowanych w ramach laboratoriów z zakresu zarządzania oraz 12 ECTS z laboratoriów z zakresu wiedzy o
kulturze. Każdorozowo przed rozpoczeciem roku akademickiego na stronie www Instytutu Kultury publikowany jest
szczegółowy wykaz zajęć, które w danym roku akademickim będą w ramach laboratoriów realizowane. Zajęcia te
poświecone są najnowszym badaniom i zjawiskom w obszarze zarządzania oraz wiedzy o kulturze.

Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język angielski

30

1,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Warsztat badacza

30

2,0

zaliczenie

O

Podstawy zarządzania (konwersatorium)

30

2,0

egzamin

O

Podstawy zarządzania (ćwiczenia)

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Organizowanie festiwalu

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Nowe technologie w praktyce zarządzania

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Elementy teorii i historii ﬁlmu

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Elementy teorii i historii literatury

30

2,0

egzamin

O

Elementy teorii i historii teatru

30

3,0

egzamin

O

Elementy teorii i historii sztuki

30

3,0

egzamin

O

laboratorium zarządzania I

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język angielski

30

1,0

zaliczenie

O

Podstawy przedsiębiorczości (konwersatorium)

15

2,0

egzamin

O

Podstawy przedsiębiorczości (ćwiczenia)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metodologia badań w zarządzaniu (konwersatorium)

30

2,0

egzamin

O

Metodologia badań w zarządzaniu (ćwiczenia)

30

3,0

zaliczenie

O

Nauka o organizacji

30

3,0

zaliczenie

O

Filozoﬁa

30

3,0

zaliczenie

O

Dzieje kultury

30

3,0

zaliczenie

O

Ochrona własności intelektualnej

30

3,0

egzamin

O

Źródła współczesności. Wprowadzenie

30

3,0

zaliczenie

O

laboratorium zarządzania II

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

laboratorium wiedzy o kulturze II

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
laboratorium wiedzy o kulturze I

Semestr 3
Przedmiot

Ścieżka: Zarządzanie kulturą
Studenci w toku studiów I stopnia wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych. Wyboru grupy zajęć specjalizacyjnych
dokonują na początku I roku studiów I stopnia zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Student zobowiazany jest do
zdobycia w ramach zajęć podstawowych i specjalistycznych min. 60 ECST w każdym roku akademickim, a w toku studiów
180 ECTS.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Marketing kultury

30

4,0

zaliczenie

F

Zarządzanie organizacjami kultury: studia przypadków

30

4,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kreowanie marki w mediach

30

4,0

zaliczenie

Zarządzanie organizacjami mediów: studia przypadków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Ścieżka: Zarządzanie mediami
Przedmiot

Plany studiów

F
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Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język angielski

30

5,0

egzamin

O

Praktyka studencka

120

4,0

zaliczenie

F

Podstawy przedsiębiorczości

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Etyka zarządzania

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Filozoﬁa

30

3,0

egzamin

O

Dzieje kultury

30

3,0

egzamin

O

laboratorium zarządzania II

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

laboratorium wiedzy o kulturze II

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium dyplomowe

30

5,0

zaliczenie

O

Podstawy ekonomii (konwersatorium)

15

3,0

egzamin

O

Podstawy ekonomii (ćwiczenia)

30

3,0

zaliczenie

O

Elementy teorii i historii muzyki

30

3,0

egzamin

O

Elementy teorii i historii mediów (konwersatorium)

30

3,0

egzamin

O

Elementy teorii i historii mediów (ćwiczenia)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Źródła współczesności. Wprowadzenie

30

3,0

zaliczenie

laboratorium zarządzania III

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

laboratorium wiedzy o kulturze III

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zarządzanie informacją w mediach społecznościowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współpraca w obszarze kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Semestr 5
Przedmiot

O

Ścieżka: Zarządzanie kulturą
Przedmiot

Plany studiów
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Ścieżka: Zarządzanie mediami
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zarządzanie informacją w mediach społecznościowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Podstawy przekazu reklamowego

30

4,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium dyplomowe

30

7,0

zaliczenie

O

Elementy teorii i historii muzyki

30

3,0

egzamin

O

Źródła współczesności. Wprowadzenie

30

3,0

zaliczenie

O

laboratorium zarządzania III

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

laboratorium wiedzy o kulturze III

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zarządzanie mediami społecznościowymi

30

4,0

zaliczenie

F

Zarządzanie relacjami z publicznością/Audience Development

30

4,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zarządzanie mediami społecznościowymi

30

4,0

zaliczenie

Zarządzanie relacjami z klientem

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

F

Semestr 6
Przedmiot

Ścieżka: Zarządzanie kulturą
Przedmiot

Ścieżka: Zarządzanie mediami
Przedmiot

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Organizacja i zarządzanie mediami w Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMZmS.110.5cc6f7fee6e88.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z problematyką funkcjonowania mediów w Polsce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Studenta zna system prawny regulujący działalność
organizacji medialnych w Polsce.

ZKM_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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W2

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu
tematykę rynku mediów w Polsce

ZKM_K1_W08

zaliczenie na ocenę

U1

Absolwent potraﬁ formułować problemy badawcze,
wynikające z omawianych zjawisk ekonomicznych,
społecznych, kulturowych i organizacyjnych przed
którymi staje zarządzanie instytucjami mediów.

ZKM_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Absolwent potraﬁ dokonać krytycznej reﬂeksji nad
tekstami na temat zarządzania mediami.

ZKM_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ przygotować wystąpienie ustne
dotyczące problematyki zarządzania mediami w Polsce
ZKM_K1_U11
oraz samodzielnie oceniać różne artefakty i fenomeny
świata mediów.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia
nabytej wiedzy i umiejętności.

ZKM_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

Student jest gotów do krytycznej oceny oraz
interpretacji przekazów medialnych.

ZKM_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota zarządzania mediami, dualna natura mediów.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

2.

Systemy i modele medialne.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

3.

Systemy i rynki informacyjne.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Sylabusy
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4.

Ekonomiczne aspekty zarządzania mediami.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

5.

Polski rynek medialny – struktura, uwarunkowania społeczno-polityczne,
konkurencja.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

6.

Prawne uwarunkowania funkcjonowania mediów w Polsce.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

7.

Historia mediów w Polsce.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

8.

Media publiczne w Polsce – najważniejsze problemy zarządzania.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

9.

Media komercyjne w Polsce – najważniejsze problemy zarządzania.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

10.

Zarządzanie reklamą.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

11.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w mediach.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

12.

Strategie organizacji medialnych.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

13.

Trendy rozwojowe organizacji medialnych.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie pisemne
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Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie kulturą

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMZkS.110.5cc6f7fc9c032.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Pozyskanie wiedzy na temat organizacji systemu zarządzania kulturą w Polsce, z uwzględnieniem podmiotów
organizujących działalność kulturalną, Organizatorów, podmiotów kreujących prawo dla sektora kultury, politykę
kulturalną i strategie rozwoju kultury. Pozyskanie wiedzy w celu formułowania własnych stanowisk i opinii
w zakresie zarządzania kulturą Polsce wraz z argumentacją popartą literaturą.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

20 / 177

W1

pojęcie zarządzania kulturą, zna struktury
organizacyjne służące zarządzaniu w sektorze kultury
w Polsce.

ZKM_K1_W01,
ZKM_K1_W02,
ZKM_K1_W03,
ZKM_K1_W07,
ZKM_K1_W08,
ZKM_K1_W11

W2

ewolucję zarządzania kulturą w Polsce, rozumie,
na czym polega proces decentralizacji w sektorze
kultury, umieć określić funkcje ministerstwa ds.
kultury oraz kompetencje przypisywane samorządom.

ZKM_K1_W02,
ZKM_K1_W03,
ZKM_K1_W07,
ZKM_K1_W08,
ZKM_K1_W11

zaliczenie pisemne

U1

diagnozować i rozwiązywać typowe problemy
związane z podstawowymi funkcjami zarządzania
(planowaniem, organizowaniem, motywowaniem
i kontrolą) w kulturze i różnice w sposobie ich realizacji
na gruncie polskim w sektorach publicznym
i prywatnym. Potraﬁ prezentować własne poglądy,
bronić ich, używając logicznych argumentów.

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U02,
ZKM_K1_U03,
ZKM_K1_U06,
ZKM_K1_U10,
ZKM_K1_U11

zaliczenie pisemne

U2

omówić zasady dystrybucji środków ﬁnansowych
na kulturę w Polsce, umie wskazać najważniejsze
problemy w zakresie zarządzania kulturą w Polsce,
umie zająć stanowisko na ten temat dyskutowanych
obecnie problemów sektora kultury, w tym także roli
organizacji pozarządowych w realizacji zadań
publicznych lokalnych samorządów.

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U10,
ZKM_K1_U11

zaliczenie pisemne

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02,
ZKM_K1_K03

zaliczenie pisemne

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny oraz interpretacji wydarzeń
kulturalnych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1/ Zarządzanie kulturą jako nauka. Początki zarządzania kulturą w Polsce i na
świecie.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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2.

2/ Organizacja sektora kultury i zasady ﬁnansowania kultury w Polsce. Proces i
skutki decentralizacji. Zasada subsydiarności. Kompetencje polskich samorządów
w sferze kultury.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

3/ Prowadzenie działalności kulturalnej a prowadzenie instytucji kultury w Polsce.
Główni aktorzy oraz interesariusze.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

4/ Funkcje zarządzania w kontekście zarządzania w sektorze publicznym.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

5/ Rola organizacji pozarządowych w zarządzaniu kulturą w Polsce. Mała
konstytucja III sektora – co zmieniła w życiu organizacji pozarządowych.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

6/ Organizacje pozarządowe jako realizator zadań publicznych w sferze kultury. W
kręgu dobrych i złych praktyk. Zasady organizacji konkursów ofert w Polsce.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

7) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego: Pakt dla kultury i ruch Obywateli
Kultury. Budżety partycypacyjne w instytucjach kultury.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

8) Polityka kulturalna a strategia rozwoju kultury. Rola mecenatu państwa i
samorządów wobec kultury i artystów. Programy MKiDN i programy gminne, jako
narzędzia polityki kulturalnej.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

9) Misja i funkcje publicznych instytucji kultury w Polsce. Misja a odpłatność
oferty. Publiczne instytucje kultury a placówki oświatowo-wychowawcze.

W1, W2, U1, U2, K1

10.

10) Festiwalizacja życia kulturalnego a misja miasta/instytucji kultury.

W1, W2, U1, U2, K1

11.

11) Zasady działania i ﬁnansowania publicznych instytucji kultury. Dotacja
organizatora a potencjalne źródła przychodów własnych, teoria a praktyka.
Zjawisko tzw. "Choroby kosztów".

W1, W2, U1, U2, K1

12.

12) Nowoczesne instytucje kultury (muzea, biblioteki, teatry, domy i centra
kultury; w poszukiwana polskiego efektu Bilbao). Innowacje a zdolność do
samoﬁnansowania podmiotów sektora kultury.

W1, W2, U1, U2, K1

13.

13) Zarządzanie strategiczne w kulturze. Elementy diagnozy sektora kultury.

W1, W2, U1, U2, K1

14.

14) Standardy działania w kulturze. Efektywność w zarządzaniu kulturą.
Monitoring i ewaluacja w kulturze.

W1, W2, U1, U2, K1

15.

15) Rozwijanie partnerstw, sieciowanie i współpraca w kulturze. Partnerstwo
publiczno-społeczne i publiczno-prywatne jako skuteczne narzędzia
wspomagające zarządzanie w kulturze

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Strategia organizacji rynku medialnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMZmS.110.5cc6f7ﬀ0f40d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom organizacji rynku medialnego w Polsce i na świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna terminologię z zakresu nauki
o zarządzaniu oraz związaną ze sferą działalności
medialnej.

ZKM_K1_W08

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy
z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu
o poglądy własne oraz innych autorów, formułować
wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań dot.
mediów

ZKM_K1_U05

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania
umiejętności profesjonalnych związanych ze sferą
działalności medialnej oraz podejmowania
autonomicznych działań zmierzających do rozwijania
własnych zdolności i kierowania karierą.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

rozwiązywanie zadań

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki zarządzania strategicznego w mediach.

W1

2.

Istota zarządzania mediami - dualna natura przedsiębiorstw medialnych.

W1

3.

Instrumenty zarządzenia współczesnym przedsiębiorstwem. Narzędzia analizy
strategicznej. Wykorzystanie analizy SWOT w praktyce.

W1, U1, K1

4.

Strategie organizacji medialnych - studia przypadków.

W1, U1, K1

5.

Zarządzanie reklamą.

W1

Sylabusy

24 / 177

Trendy rozwojowe organizacji medialnych. Wyznaczniki medialnej przyszłości i
zawodu dziennikarza.

6.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Projekt wg wytycznych podanych przez prowadzącego na początku zajęć.
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Animacja kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie kulturą

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMZkS.110.5e8ee960db874.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i praktycznymi aspektami dotyczącymi animacji kultury
i współpracy ze społecznością lokalną, z jakimi mogą spotkać się podczas pracy w charakterze menedżerów
kultury – szczególnie w domach, ośrodkach i centrach kultury oraz organizacjach pozarządowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

orientacja we współczesnym życiu kulturalnym

ZKM_K1_W11

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opisywanie świata kultury z jego instytucjami dzięki
uzyskanej wiedzy humanistycznej

ZKM_K1_U10

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przygotowanie do uczestniczenia w projektach
społecznych (kulturalnych, obywatelskich,
gospodarczych), uwzględniające aspekty prawne
i ekonomiczne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

badania terenowe

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia rozpoczną się od przybliżenia studentom deﬁnicji oraz terminologii
dotyczących animacji kultury. Uczestnicy zajęć poznają zagadnienie edukacji
kulturowej, społeczności lokalnej i metody diagnozowania potrzeb odbiorców, a
także podstawowe problemy z jakimi spotykają się animatorzy kultury w Polsce.
Przedstawione zostaną organizacje zajmujące się animowaniem, przede
wszystkim instytucje publiczne oraz NGO. Studenci zapoznają się z możliwościami
pozyskiwania funduszy na realizację projektów kulturalnych oraz dobrymi
praktykami w tym zakresie. Będą mieli także okazję dowiedzieć się jak łączyć
bycie jednocześnie animatorem i menedżerem kultury. Planowane są ćwiczenia
praktyczne oraz wizyty w ośrodkach kultury, gdzie odbędą się spotkania z
praktykami a analizie poddane
zostaną konkretne przypadki animacji z uwzględnieniem specyﬁki środowiska
lokalnego. Omówione ostaną też najnowsze trendy w organizacjach sektora
kultury i zarządzanie partycypacyjne w domach kultury.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

I. Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu student powinien: 1. Wykazać się
obecnością i aktywnością na zajęciach, przy czym: - dopuszczalne są 2
nieobecności, - 50% nieobecności oznacza niezaliczenie zajęć, - każdy
student zobowiązany jest do przygotowania się na kolejne zajęcia z
zagadnień zadanych przez prowadzącego, w tym lektury wskazanych
tekstów, - nieprzygotowanie jest równoznaczne z nieobecnością. 2.
Przedłożyć w ustalonym terminie pracę semestralną lub prezentację i
uzyskać z niej ocenę pozytywną. II. Ocena końcowa jest średnią oceny z
zaliczenie na ocenę
obecności i aktywności oraz oceny z pracy semestralnej, przy czym: 1. Na
każdych zajęciach student może otrzymać 1 lub 0 punktów za obecność i
aktywność, a ocena jest wystawiana wg następujących kryteriów: - 15-13
pkt – 5,0, - 12 pkt – 4,5, - 11 pkt – 4, - 10 pkt – 3,5, - 9-8 pkt – 3, - 7-0 pkt
– 0 (50% nieobecności, niezaliczenie zajęć). 2. Za pracę semestralną lub
prezentację można otrzymać 100 punktów, a ocena jest wystawiana wg
następujących kryteriów: - 100-91 pkt – 5, - 90-81 pkt – 4,5, - 80-71 pkt –
4, - 70-61 pkt – 3,5, - 60-51 pkt – 3, - 50-0 pkt – 2 (niezaliczenie pracy).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Zarządzanie projektami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.110.5c810f42c2322.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem zarządzania projektami: planowaniem, realizacją
i ewaluacją przedsięwzięć z zakresu kultury w formie projektu oraz wykształcenie umiejętności niezbędnych
do uczestnictwa w zespołach projektowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami

ZKM_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się podstawowymi aplikacjami
wspomagającymi procesy zarządzania.

ZKM_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U2

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i wykorzystywać informacje ze źródeł elektronicznych.

ZKM_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3

diagnozować i rozwiązywać typowe problemy
związane z podstawowymi funkcjami zarządzania
(planowaniem, organizowaniem, motywowaniem
i kontrolą).

ZKM_K1_U01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczenia się przez całe życie.

ZKM_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

do świadomego przestrzegania i propagowania
etycznej postawy i wrażliwości społecznej w ramach
pełnionych ról zawodowych i społecznych.

ZKM_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K3

prezentować własne poglądy, bronić ich, używając
logicznych argumentów, przy zachowaniu szacunku
dla poglądów i osoby interlokutora.

ZKM_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K4

do czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i form.

ZKM_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zarządzanie projektami - podstawowe informacje, przykłady projektów ze sfery
kultury i mediów

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

2.

Cel główny projektu i cele poboczne, koncepcja SMART

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

3.

Zespół projektowy, lider, role zespołowe

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

4.

Praktyka zarządzania projektami - spotkanie z koordynatorem krakowskiego
projektu ze sfery kultury i mediów

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

Sylabusy
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5.

WBS - Struktura podziału prac

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

6.

Interesariusze projektu i komunikacja w projekcie

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

7.

Harmonogram projektu, wykres Gantta

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

8.

Kosztorys projektu

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

9.

Ryzyko w projektach, analiza SWOT

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

10.

Zajęcia w terenie, poznawanie realnych projektów

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

11.

Debaty między grupami na temat poszczególnych projektów

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

12.

Źródła ﬁnansowania publiczne i prywatne

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

13.

Promocja projektu

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

14.

Prezentacja projektów grup

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

15.

Prezentacja projektów grup

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- ocena samodzielnej pracy studenta nad przygotowaniem
poszczególnych elementów projektu na zajęciach (obserwacja i
weryﬁkacja efektów pracy) - ocena pracy studenta w grupie (obserwacja i
zaliczenie na ocenę
weryﬁkacja efektów pracy) - ﬁnalny projekt przygotowany przez
studentów - obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione
nieobecności)
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Podstawy zarządzania (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.130.5cc8593ed19d8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie Studentów z genezą oraz zagadnieniami wchodzącymi w skład wiedzy dotyczącej
teorii organizacji i zarządzania, w tym szkół, podejść, stylów zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zagadnienia z zakresu podstaw zarządzania.

ZKM_K1_W01

egzamin pisemny

ZKM_K1_U02,
ZKM_K1_U06

egzamin pisemny

ZKM_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ posługiwać się specjalistyczną
terminologią w trakcie dyskusji oraz formułować
wypowiedzi oraz dokonać krytycznej reﬂeksji nad
tekstami na temat zarządzania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia
nabytej wiedzy i umiejętności.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
40

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota zarządzania.

W1, U1, K1

2.

Pionierzy zarządzania, ich dzieła i wkład w teorię organizacji i zarządzania

W1, U1, K1

3.

Szkoły, kierunki i nurty w naukach o zarządzaniu.

W1, U1, K1

4.

Otoczenie i zasoby organizacji.

W1, U1, K1

5.

Planowanie i podejmowanie decyzji.

W1, U1, K1

6.

Strategia i struktury organizacyjne.

W1, U1, K1

7.

Motywowanie.

W1, U1, K1

8.

Przywództwo.

W1, U1, K1

9.

Kontrola i controlling.

W1, U1, K1

10.

Kultura organizacyjna.

W1, U1, K1

11.

Nurt humanistyczny w naukach o zarządzaniu.

W1, U1, K1

12.

Obrazy i metafory organizacji.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny zawierający pytania testowe.

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny zawierający pytania testowe
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Podstawy zarządzania (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.130.5cc8593f03f68.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie Studentów z genezą oraz zagadnieniami wchodzącymi w skład wiedzy dotyczącej
teorii organizacji i zarządzania, w tym szkół, podejść, stylów zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zagadnienia z zakresu podstaw zarządzania.

ZKM_K1_W01

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_U02,
ZKM_K1_U06

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ posługiwać się specjalistyczną
terminologią w trakcie dyskusji oraz formułować
wypowiedzi oraz dokonać krytycznej reﬂeksji nad
tekstami na temat zarządzania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia
nabytej wiedzy i umiejętności.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie do zajęć

5

wykonanie ćwiczeń

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie do sprawdzianu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
65

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

10

Sylabusy

36 / 177

Przygotowanie do sprawdzianów

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota zarządzania.

W1, U1, K1

2.

Pionierzy zarządzania, ich dzieła i wkład w teorię organizacji i zarządzania

W1, U1, K1

3.

Szkoły, kierunki i nurty w naukach o zarządzaniu.

W1, U1, K1

4.

Otoczenie i zasoby organizacji.

W1, U1, K1

5.

Planowanie i podejmowanie decyzji.

W1, U1, K1

6.

Strategia i struktury organizacyjne.

W1, U1, K1

7.

Motywowanie.

W1, U1, K1

8.

Przywództwo.

W1, U1, K1

9.

Kontrola i controlling.

W1, U1, K1

10.

Kultura organizacji.

W1, U1, K1

11.

Nurt humanistyczny w naukach o zarządzaniu.

W1, U1, K1

12.

Obrazy i metafory organizacji.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca w grupach, zaliczenie pisemne

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca w grupach, zaliczenie pisemne
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Organizowanie festiwalu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.130.5cc6f7f73549d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawową terminologię związaną z organizacją
wydarzeń kulturalnych

ZKM_K1_W01,
ZKM_K1_W02,
ZKM_K1_W11

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

organizować wydarzenia kulturalne odpowiednio
dobierając narzędzia systemowe i procedury

ZKM_K1_U03,
ZKM_K1_U04,
ZKM_K1_U08

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_K02,
ZKM_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

nowatorskich poszukiwań rozwiązań wcześniej mu
mało znanych w ramach organizacji wydarzeń
kulturalnych

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach przedmiotu studenci organizują kolejną edycję festiwalu Polikultura,
samodzielnie pracując nad koncepcją, promocją, logistyką, realizacja i ewaluacją
wydarzenia.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Realizacja festiwalu Polikultura zgodnie z wytycznymi koordynatora i
opiekunów grup.

Semestr 2
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Organizacja festiwalu Polikultura zgodnie z wytycznymi.
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Elementy teorii i historii ﬁlmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.130.5cc6f7f75216a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest ogólne zorientowanie studentów w historii kina (światowego i polskiego), a także,
w elementarnym zakresie, towarzyszącej mu reﬂeksji teoretycznej. Semestr zimowy poświęcony jest dziejom kina
od początków, czyli zjawisk poprzedzających pojawienie się kinematografu i ich kontekstów kulturowych,
do końca lat 50. Każdy temat omówiony zostanie w perspektywie możliwie szerokiej, obejmującej aspekty
kulturowo-polityczne, estetyczne, technologiczne i produkcyjno-ekonomiczne.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student rozumie związki między kinem a przemianami
ogólnokulturowymi (z uwzględnieniem przemian
technologicznych); ma ogólną wiedzę z zakresu
dziejów kina światowego i polskiego, od zjawisk
dziewiętnastowiecznych po rok 1950; zna kilka
ZKM_K1_W06
reprezentatywnych dla różnych epok z dziejów kina
ﬁlmów i potraﬁ je umieścić we właściwych kontekstach
społeczno-politycznych i artystycznych; ma
podstawową wiedzę o funkcjonowaniu przemysłu
ﬁlmowego w omawianym okresie; zna podstawową
terminologię ﬁlmoznawczą.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student umie integrować wiedzę historycznoﬁlmową
z pokrewnymi dziedzinami wiedzy o kulturze (historią
kultury, historią sztuki); potraﬁ opisywać i analizować
ﬁlmy, stosując adekwatną terminologię; potraﬁ
wyszukiwać, oceniać i selekcjonować pochodzące
z różnych źródeł informacje na temat kina; umie
przygotować ustne wystąpienie, dotyczące wybranego
zagadnienia historycznoﬁlmowego.

ZKM_K1_U10,
ZKM_K1_U11

prezentacja

ZKM_K1_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student docenia tradycję kina jako dziedzictwo
kulturowe; ma nawyk uczestniczenia w życiu
ﬁlmowym (ogląda ﬁlmy, czyta prasę ﬁlmową
i zawartość portali ﬁlmowych); w sposób świadomy
i krytyczny dokonuje wyboru z dostępnej oferty
kulturalnej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

2

przygotowanie do ćwiczeń

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

4

przygotowanie do zajęć

4

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

2

przygotowanie do ćwiczeń

6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. PREHISTORIA KINA
Przemiany cywilizacyjne w XIX w. Świat jako spektakl. „Zabawki” optyczne (latarnia magiczna i in.). Narodziny fotograﬁi. Od analizy do syntezy ruchu: chronofotograﬁa Jules’a Mareya i Eadwearda Muybridge’a . Thomas Alva Edison
i ﬁrmowane przez niego wynalazki: fonograf, kinetograf i kinetoskop. Filmy Edisona, salony kinetoskopowe.
2-3. PIONIERZY KINA: LOUIS LUMIÈRE i GEORGES MÉLIÈS
Kinematograf jako wynalazek. Pierwsze publiczne pokazy kinematografu. Filmy Lumière’a i jego operatorów (1895–1897). Wczesny model projekcji ﬁlmowej. Filmy Mélièsa jako przedłużenie teatru iluzjonistycznego. Mélièsowskie
gatunki: feerie, ﬁlmy fantastyczno-naukowe, burleski. Tzw. kinematograf atrakcji. Przyczyny schyłku popularności mélièsowskiej formuły widowiska ﬁlmowego.
L: T. Lubelski, Lumière i Méliès: fotograf i iluzjonista inicjują kinematograf, w: KN, s. 77-136.
4. W STRONĘ tzw. KINA INTEGRALNOŚCI NARRACYJNEJ
Początki kina amerykańskiego. Edwin Porter. Montaż jako narzędzie narracji. Pierwszy kryzys kinematografu i sposoby jego przezwyciężania: usprawnienie narracji, wydłużenie metrażu (seansu), powstawanie biur wynajmu kopii i
komfortowych kin, seriale i ﬁlmy seryjne. Triumf kina fabularnego – artystyczne i ideologiczne aspekty monumentalnych ﬁlmów D.W. Griﬃtha.
L: R. Syska, Początki kina amerykańskiego, w: KN, s. 137–154.
5. 1. ZWIERCIADŁO KRYZYSU: NIEMIECKI EKSPRESJONIZM FILMOWY
2. SZTUKA ZAANGAŻOWANA: RADZIECKA SZKOŁA MONTAŻOWA (KONSTRUKTYWIZM)
Kino niemieckie po I wojnie światowej. Kino i propaganda na przykładzie radzieckiego konstruktywizmu.
L: T. Kłys, Film niemiecki w epoce wilhelmińskiej i weimarskiej, w: KN, s. 403–423 i 434–439;
J. Wojnicka, Kino Rosji carskiej i Związku Sowieckiego, w: KN, s. 504–528.
6. EUROPEJSKA I AMERYKAŃSKA BURLESKA FILMOWA (1)
Wodewilowe źródła burleski ﬁlmowej. Max Linder – pierwsza gwiazda ﬁlmowa. Mack Sennett, wytwórnia Keystone i slapstick kalifornijski. Pomiędzy kinem atrakcji a kinem integralności narracyjnej: „komedia komików”. Gag a
fabuła. Persona komiczna. Charles Chaplin jako autor totalny.
L: I. Sowińska, Złoty wiek burleski, w: KN, s. 545–616.
7. AMERYKAŃSKA BURLESKA FILMOWA (2)
Optymista Harold (Harold Lloyd). „Człowiek keatonowski” w starciu z wrogim światem (Buster Keaton).
8. PRZEŁOM DŹWIĘKOWY I JEGO KONSEKWENCJE
1895-1915: wczesne próby. 1910-1925: Problemy z synchronizacją – próby z zapisem optycznym. Problemy ze wzmocnieniem dźwięku podczas rejestracji i odtwarzania – „elektryﬁkacja” dźwięku. 1926-1927: wytwórnie Warner
Bros.(system Vitaphone) i Fox (system Movietone) rozpoczynają produkcję ﬁlmów dźwiękowych. 1928: pozostałe duże wytwórnie wyposażają studia i kina w sprzęt dźwiękowy.
L: I. Sowińska, Przełom dźwiękowy, w: KK, s. 19–72.
9-10. HOLLYWOODZKIE KINO KLASYCZNE
Organizacja amerykańskiego przemysłu ﬁlmowego: system wytwórni. „Styl zerowy”. Ideologiczne aspekty kina klasycznego. Hollywoodzkie gatunki i gwiazdy lat 20. i 30.
L: 1. Ł. Plesnar, Hollywood: pod znakiem Wielkiego Kryzysu, w: KK, s. 73–132.
2. M. Przylipiak, Kino stylu zerowego, s. 57– 117.
11. KINO FASZYSTOWSKICH WŁOCH I III RZESZY (1933-1945)
L: T. Kłys, Niemiecki ﬁlm fabularny u schyłku Republiki Weimarskiej i w Trzeciej Rzeszy (1929-1945), w: KK, s. 191-196 i 217-230.
12. KINO W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ
Kino i polityka. Wojenne wersje klasycznych gatunków ﬁlmowych (musical). Emancypacja ﬁlmu dokumentalnego.
13. AMERYKAŃSKIE FILMY FABULARNE W LATACH 40. i 50.
Polemiki z modelem klasycznym (Orson Welles i „Obywatel Kane”). Film noir. Nurt realistyczny. Epoka makkartyzmu: zimna wojna i „polowania na czarownice”.
L.: R. Syska, Dekada cienia - amerykańskie kino lat czterdziestych, w: KK, s. 433-450 i 459-474.
14-15. PANORAMA POWOJENNEGO KINA ŚWIATOWEGO. WŁOSKI NEOREALIZM
1.

Neorealizm jako świadectwo wojennych doświadczeń Włochów. Główni przedstawiciele: Roberto Rossellini i Vittorio De Sica. Cechy ﬁlmów neorealistycznych.

W1, U1, K1

Semestr letni:
1. KINO MODERNISTYCZNE. NOWA FALA WE FRANCJI.
Kontekst narodzin francuskiej Nowej Fali: zmiana pokoleniowa, kinoﬁlia, młoda krytyka ﬁlmowa, kult ﬁlmowego autorstwa. Pierwsze wybitne ﬁlmy. Najważniejsi reżyserzy: François Truﬀaut i Jean-Luc Godard.
L: T. Lubelski, W cieniu Nouvelle Vague. Kino francuskie 1959-1968, w: KEN, s. 65-74.
2. RUCHY NOWOFALOWE POZA FRANCJĄ (1): Brytyjscy Młodzi Gniewni
Znaczenie francuskiej Nowej Fali: innowacje stylistyczne, rewizje formuł gatunkowych i krytyka kultury. Młodzi Gniewni: upadek imperium i jego konsekwencje społeczno-kulturowe. Nurt Free Cinema. Postulat politycznego
zaangażowania i nowatorstwa artystycznego.
L: R. Syska, Kino nurtów nowofalowych, w: HF, s. 224-228 [Free Cinema i angielscy młodzi gniewni].
3. RUCHY NOWOFALOWE POZA FRANCJĄ (2): CZECHOSŁOWACKA NOWA FALA
Polityczne przemiany lat 60. i Praska Wiosna (1968) jako ich kulminacja. Dwie fazy Nowej Fali: 1963-1965 i 1966-1969.
L: J. Wojnicka, R. Syska, Nowa Fala za żelazną kurtyną, w: HF, s.268-272;
[nieobowiązkowo: I. Sowińska, Kino Czechosłowacji: cud i po cudzie, w: KEN, s. 381-439.]
4. AMERYKAŃSKIE KINO EPOKI KONTESTACJI (1): przełom l. 60.-70.
Upadek wielkich wytwórni. Nowe pokolenie reżyserów.
L: R. Syska, Amerykańskie kino czasów kontestacji, w: HF, s. 280-293.
5. (7.04) AMERYKAŃSKIE KINO EPOKI KONTESTACJI (2): przełom l. 60.-70. Od kontestacji do kontrkontestacji.
Rozprawa z amerykańskimi mitami („Bonnie i Clyde” a mit gangsterski). O kontestacji – z ironią („Odlot”, „Minnie i Moskowitz). Nostalgiczne powroty („Love Story” jako melodramat).
6-7. Tzw. NOWE KINO AMERYKAŃSKIE (LATA 70.)
Krytyka amerykańskich mitów. Od nowych autorów (F.F. Coppola, M. Scorsese) do blockbusterów.
8-9. WYBRANE ZJAWISKA KINA ŚWIATOWEGO PO 1980 ROKU. FILMOWY POSTMODERNIZM I NEOMODERNIZM
L: A. Lewicki, Sztuczne światy. Postmodernizm w ﬁlmie fabularnym, Wrocław 2007, s. 68-69 (tabela)
R. Syska, Neomodernizm. Kino w wolnym tempie, „Ekrany” 2012, nr 1-2, s. 4-15. (czyt)
10. KINO POLSKIE (1): do zakończenia II wojny światowej
Pierwsze ﬁlmy i wytwórnie. Sytuacja instytucjonalna. Patriotyczna misja kina w l. 20. Opóźniony przełom dźwiękowy. Melodramaty i komedie muzyczne. Fenomen kina jidysz. Wojna.
DO OBEJRZENIA: wykłady (I, II, III) Tadeusza Lubelskiego z cyklu "Historia kina polskiego 1895-2014"
dostępne na stronie: www.akademiapolskiegoﬁlmu.pl
L: J. Wojnicka, Polskie kino międzywojenne, w: HF, s. 132-139.
11. KINO POLSKIE (2): socrealizm i Szkoła Polska
DO OBEJRZENIA: wykład VI Tadeusza Lubelskiego z cyklu "Historia kina polskiego 1895-2014"
dostępny na stronie: www.akademiapolskiegoﬁlmu.pl
L: T. Lubelski, Historia kina polskiego 1895-2014, Kraków 2015, s. 218-239 [r. VI: Epoka Szkoły Polskiej].
12. KINO POLSKIE (3): PO 1989 roku.
Organizacja kinematograﬁi. Główne obszary zainteresowań polskich ﬁlmowców.
L: M. Adamczak, Globalne Hollywood, ﬁlmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Przeobrażenia kultury audiowizualnej przełomu stuleci, Gdańsk 2010, s. 223-355 [r. IV Strategie twórcze w polskim kinie po 1989 roku i początek r.
V: Kinematograﬁa polska oraz europejska wobec wyzwań „globalnego Hollywood”...].
13. WSPÓŁCZESNE KINO DOKUMENTALNE
Wybrane zjawiska: found footage, mockdokument, dokument animowany
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywna obecność na zajęciach. Kolokwium
zaliczeniowe po każdym semestrze

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywna obecność. Kolokwium
zaliczeniowe

46 / 177

Elementy teorii i historii literatury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.130.5cc6f7f76ded3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Studenci zapoznają się z najważniejszymi nurtami w zakresie teorii literatury XX i XXI wieku. Jednocześnie
poznają zjawiska literackie XX i XXI wieku, wybrane teorie aplikowane są do analizy utworów i trendów
literackich. Nacisk położony zostanie na koncepcje socjologii literatury rozwijane w myśli teoretycznej Pierre’a
Bourdieu.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna podstawową literaturę przedmiotu
dotyczącą teorii literatury w XX i XXI wieku.

ZKM_K1_W04,
ZKM_K1_W08,
ZKM_K1_W10,
ZKM_K1_W11

egzamin pisemny

W2

student ma uporządkowaną wiedzę na temat
najważniejszych zjawisk literackich XX i XXI wieku.

ZKM_K1_W04,
ZKM_K1_W08,
ZKM_K1_W11

egzamin pisemny

W3

student ma pogłębioną wiedzę na temat
innowacyjności w literaturze XX i XXI wieku.

ZKM_K1_W02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student posługuje się najnowszymi teoriami
literaturoznawczymi do analizy utworów literackich

ZKM_K1_U08,
ZKM_K1_U11

egzamin pisemny

U2

student umie przygotować analizę wybranego utworu
literackiego.

ZKM_K1_U11

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozumie konieczność nieustannego
podnoszenia swoich kwaliﬁkacji intelektualnych.

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02,
ZKM_K1_K03

egzamin pisemny

K2

rozpoznać innowacyjność dzieła literackiego.

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02,
ZKM_K1_K03

egzamin pisemny

K3

organizować proces uczenia się i wymiany wiedzy.

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
TEORIA LITERATURY

1.

W ramach wykładu omówione zostaną najważniejsze teorie literatury XX i XXI
wieku m.in formalizm, strukturalizm, poststrukturalizm, kulturowa teoria
literatury., socjologia literatury, postkolonializm.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

LITERATURA XX I XXI WIEKU
W ramach wykładu omówione zostaną najważniejsze zjawiska literatury XX i XXI
wieku m.in. obiegi literackie (literatura drugiego obiegu, trzeci obieg, literatura
emigracyjna), znaczenie transformacji ustrojowej dla przemian w polu literackim,
literatura a zaangażowanie społeczne, eksperymenty literackie.

2.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie testu składającego się z 50 szczegółowych pytań z zagadnień
omawianych w ramach wykładów

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie testu składającego się z 50 szczegółowych pytań z zagadnień
omawianych w ramach wykładów
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Wymagania wstępne i dodatkowe
niezależność intelektualna

Sylabusy
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Antropologia kulturowa (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.110.5cc8593f2a60e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0031Umiejętności osobowościowe

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi (wybranymi) zagadnieniami dotyczącymi antropologii
kulturowej, czyli dyscypliny naukowej, która prowadzi badania nad człowiekiem uwikłanym w sensy i znaczenia
kultury. Interesować nas będzie poznanie specyﬁcznego rodzaju wrażliwości antropologicznej, który zaowocował
zainteresowaniem innością/obcością, wypracowaniem szczególnej aparatury pojęciowej i narracji naukowej. W
ramach zajęć poruszona zostanie następująca problematyka: antropologia kultury jako dyscyplina naukowa,
główne szkoły i teorie antropologiczne, metoda badań terenowych, podstawowe kategorie - mit, czas, przestrzeń,
symbol, rytuał, obcość. Przyjrzymy się także czym są instytucje kultury, a zwłaszcza muzea etnograﬁczne, ich
historia, ewolucja oraz współczesność.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- deﬁnicje etnograﬁi, etnologii i antropologii
kulturowej, - przedmiot antropologii kulturowej jako
dyscypliny badawczej, - podstawowe kierunki
w historii antropologii kulturowej i związanych z nimi
przedstawicieli, - najważniejsze kategorie dyscypliny, podstawową metodologię badań antropologicznych
(humanistycznych) - interdyscyplinarność w aspekcie
badań kulturowych, -

ZKM_K1_W04,
ZKM_K1_W05,
ZKM_K1_W11

egzamin pisemny / ustny

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U02,
ZKM_K1_U03,
ZKM_K1_U04,
ZKM_K1_U05,
ZKM_K1_U06,
ZKM_K1_U08,
ZKM_K1_U10,
ZKM_K1_U11

egzamin pisemny / ustny

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02,
ZKM_K1_K03,
ZKM_K1_K04,
ZKM_K1_K05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- dokonać antropologicznej analizy wybranych zjawisk
i procesów kulturowych, - posługiwać się
podstawowymi kategoriami antropologicznymi
w ocenie zjawisk kulturowych, - dokonać wyboru
technik badawczych adekwatnych do kierunku studiów
i tematyki prowadzonych badań w kulturze i mediach dostrzec ,,drugie dno" wybranych zjawisk w kulturze,
ich symboliczny i mityczny wymiar - wykazać się
wrażliwością na różnorodność kulturową
współczesnego świata; - być otwartym na obce kultury
i ,,obce" tematy we własnej kulturze

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- samodzielnej pracy (prowadzenia badań
i wykonywania analiz) nad wybranymi zjawiskami
w kulturze - prowadzenia dialogu z przedstawicielami
innych kultur - poznawania ukrytych treści i znaczeń
związanych z wybranymi zjawiskami kultury poznawania materialnego i niematerialnego
dziedzictwa kulturowego świata - poznawania zjawisk
undergroundowych, kultur nieelitarnych, lokalnych
i regionalnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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• Antropologia kulturowa i świat jej osobliwości.
• Główne szkoły i teorie antropologiczne (ewolucjonizm klasyczny, historycyzm,
dyfuzjonizm, konﬁguracjonizm, psychokulturalizm, funkcjonalizm, strukturalizm,
interpretacjonizm).
• Granice i problemy poznania antropologicznego (metodologia badań
humanistycznych, problematyka badań terenowych, obiektywizm i subiektywizm
w badaniach kulturowych, etyczne problemy badania kultur i kultur
organizacyjnych).
• Muzeum etnograﬁczne jako miejsce kolekcjonowania idei i przedmiotów (kształt
instytucji kultury a idee kulturowe).
• Podstawowe kategorie antropologiczne - czas i przestrzeń (czas w kulturze podziały i cechy charakterystyczne czasu, czas w różnicach międzykulturowych,
czas w organizacjach; przestrzeń w kulturze - podział i cechy charakterystyczne,
przestrzeń w kontekście kultur organizacyjnych).
• Obrzęd i rytuał w kulturze i kulturach organizacyjnych.
• Stereotypy Obcego i odmieńca w kulturze i kulturze organizacyjnej (podział,
cechy charakterystyczne, reakcje na obcość).

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny egzamin ustny lub pisemny (do wyboru przez studenta)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak, przedmiot obowiązkowy w systemie kształcenia

Sylabusy
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Antropologia kulturowa (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.110.5cc8593f46b78.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0031Umiejętności osobowościowe

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

CELEM ZAJĘĆ JEST ZAZNAJOMIENIE SŁUCHACZY Z PODSTAWOWYMI (WYBRANYMI) ZAGADNIENIAMI
ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, CZYLI DYSCYPLINY NAUKOWEJ, KTÓRA BADA CZŁOWIEKA UWIKŁANEGO W
KULTURĘ. INTERESOWAĆ NAS BĘDZIE SZCZEGÓLNY RODZAJ WRAŻLIWOŚCI ANTROPOLOGICZNEJ, KTÓRY
ZAOWOCOWAŁ ZAINTERESOWANIEM INNOŚCIĄ/OBCOŚCIĄ, WYPRACOWANIEM SZCZEGÓLNEJ APARATURY
POJĘCIOWEJ I NARRACJI NAUKOWEJ. W RAMACH ZAJĘĆ PORUSZONA ZOSTANIE NASTĘPUJĄCA PROBLEMATYKA:
ANTROPOLOGIA KULTURY JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA, GŁÓWNE SZKOŁY I TEORIE ANTROPOLOGICZNE,
PODSTAWOWE KATEGORIE - MIT, CZAS , PRZESTRZEŃ, SYMBOL, RYTUAŁ, OBCY. PRZYJRZYMY SIĘ TAKŻE CZYM SĄ
MUZEA ETNOGRAFICZNE, ICH HISTORIA, EWOLUCJA ORAZ WSPÓŁCZESNOŚĆ.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- deﬁnicje etnograﬁi, etnologii i antropologii
kulturowej, - przedmiot antropologii kulturowej jako
dyscypliny badawczej, - podstawowe kierunki
w historii antropologii kulturowej i związanych z nimi
przedstawicieli, - najważniejsze kategorie dyscypliny, podstawową metodologię badań antropologicznych
(humanistycznych)

ZKM_K1_W02,
ZKM_K1_W10,
ZKM_K1_W11

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja

ZKM_K1_U03,
ZKM_K1_U04,
ZKM_K1_U05,
ZKM_K1_U08,
ZKM_K1_U10,
ZKM_K1_U11

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02,
ZKM_K1_K03,
ZKM_K1_K04,
ZKM_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- przeprowadzić antropologiczną analizę wybranych
zjawisk i procesów kulturowych, - posługiwać się
podstawowymi kategoriami antropologicznymi
w ocenie zjawisk kulturowych, - dokonać wyboru
technik badawczych adekwatnych do kierunku studiów
i tematyki prowadzonych badań w kulturze i mediach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- spostrzegania konieczności interdyscyplinarności
w kontekście badań kulturowych, - wykazywania się
wrażliwością na różnorodność kulturową
współczesnego świata; - bycia otwartym na obce
kultury i ,,obce" tematy we własnej kulturze.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań empirycznych

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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- Granice i problemy poznania antropologicznego (metodologia badań
humanistycznych, problematyka badań terenowych, obiektywizm i subiektywizm
w badaniach kulturowych, etyczne problemy badania kultur i kultur
organizacyjnych).
- Muzeum etnograﬁczne jako miejsce kolekcjonowania idei i przedmiotów (kształt
instytucji kultury a idee kulturowe).
- Obrzęd i rytuał w kulturze i kulturach organizacyjnych.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w
badaniach, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, wyniki badań, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenia na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie dotyczy

Sylabusy
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Elementy teorii i historii teatru
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.130.5cc6f7f791c25.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

po zakończeniu kursu student powinien posiadać
wiedzę dotyczącą : • historii teatru, • ewolucji
gatunków dramaturgicznych, • najważniejszych
twórców teatralnych (aktorów, reżyserów,
inscenizatorów, scenografów), • najważniejszych dzieł
teatralnych, • stylów, form, technik realizacji
teatralnych,

ZKM_K1_W04,
ZKM_K1_W06,
ZKM_K1_W11

zaliczenie pisemne

ZKM_K1_U02,
ZKM_K1_U06,
ZKM_K1_U10,
ZKM_K1_U11

zaliczenie pisemne

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02,
ZKM_K1_K03,
ZKM_K1_K05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student po zakończeniu kursu powinien • umieć
dokonać samodzielnej analizy i interpretacji tekstu
dramatycznego, jak również spektaklu teatralnego, •
rozpoznać podstawowe gatunki i style teatralne, •
umiejscowić tekst dramatyczny i spektakl
w określonym nurcie i kierunku artystycznym,

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student po zakończeniu kursu powinien: • mieć
świadomość odpowiedzialności za zachowanie
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, •
umieć uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę
i umiejętności, • rozumieć i umieć oceniać krytycznie
oraz interpretować fakty kulturowe.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
57

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
92

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
teatr tańca
teatr plastyczny
teatr innych kultur
media w teatrze
teatr społeczny
publiczność w teatrze
przestrzeń teatralna

1.

architektura teatralna

W1, U1, K1

kostium i rekwizyt
teatr polityczny
metody aktorskie
teatr nieinstytucjonalny
aktualne zjawiska teatralne
performans
sylwetki współczesnych reżyserów

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna,
grywalizacja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach, znajomość podanych w trakcie zajęć lektur.
zaliczenie pisemne Zaliczenie II semestru jest możliwe jedynie po uzyskaniu zaliczenia z I
semestru.
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Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, grywalizacja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach, znajomość podawanych na bieżąco w trakcie
zaliczenie pisemne zajęć lektur. Zaliczenie II semestru jest możliwe jedynie po uzyskaniu
zaliczenia z semestru I.

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie dotyczy

Sylabusy
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Elementy teorii i historii sztuki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.130.5cc6f7f7af576.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie teoretyczne podstawy sztuki
europejskiej od starożytności do współczesności

ZKM_K1_W04,
ZKM_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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W2

Student rozumie związek myśli teoretycznej i praktyki
artystycznej.

ZKM_K1_W04,
ZKM_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

Zna terminologię z zakresu teorii sztuki

ZKM_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ osadzić w kontekście ideowym
i artystycznym dzieła sztuki omawiane na zajęciach

ZKM_K1_U02,
ZKM_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ rozpoznać autora lub krąg artystyczny,
czas i miejsce powstania omawianych na zajęciach
dzieł sztuki

ZKM_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sztuka i piękno w starożytności

W1, W2, W3, U1, U2

2.

Sztuka i piękno w średniowieczu a poglądy teologów Zachodu i Wschodu

W1, W2, W3, U1, U2

3.

Teoria i sztuka epoki renesansu

W1, W2, W3, U1, U2

4.

Podstawowe kategorie manierystycznej teorii sztuki

W1, W2, U1, U2

5.

Początki akademickiej teorii sztuki i praktyki warsztatowej

W1, W2, W3, U1, U2

6.

Teoria i sztuka klasycyzmu i romantyzmu

W1, W2, W3, U1, U2

7.

Historyzm w architekturze

W1, W2, W3, U1, U2

8.

Akademizm w XIX wieku

W1, W2, U1, U2

9.

Koncepcje realizmu i naturalizmu

W1, W2, W3, U1, U2

10.

Koncepcje symbolizmu

W1, W2, W3, U1, U2

11.

Impresjonizm i postimpresjonizm

W1, W2, U1, U2

12.

Nowoczesna teoria obrazu

W1, W2, W3, U1, U2

13.

Przełom konceptualny i jego wpływ na teorię i praktykę sztuki

W1, W2, W3, U1, U2

14.

Sztuka w systemie kultury masowej

W1, W2, W3, U1, U2

15.

Teoria architektury modernistycznej i postmodernistycznej

W1, W2, W3, U1, U2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach (dopuszczalna absencja bez usprawiedliwienia:
2/semestr)

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach (dopuszczalna absencja bez usprawiedliwienia:
2/semestr)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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laboratorium zarządzania I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.130.5cc6f7f7ca955.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

jakie są najnowsze trendy w badaniach w naukach
o zarządzaniu oraz poddać je krytycznej analizie

ZKM_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zarządzać w zakresie wyznaczonym przez
współczesne środowisko organizacji kultury i mediów

ZKM_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

diagnozować rzeczywistość i zająć własne stanowisko
w odniesieniu do rzeczywistości społecznej.

ZKM_K1_U01

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
40

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Część I.
Podstawowe dane dotyczące współcześnie prowadzonych badań w naukach o
zarządzaniu w Europie i na świecie.
Część II
Analiza studiów przypadku wybranych organizacji obrazująca współczesne
praktyki zarządzania.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę zaliczenie pisemne, praca projektowa, udział w dyskusji

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w dyskusji, praca pisemna, praca projektowa

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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laboratorium wiedzy o kulturze I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.130.5cc6f7f7e6621.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0021Umiejętność czytania, pisania i liczenia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student wyrobi nawyk bieżącego śledzenia i uczestniczenia w kulturze. Będzie orientował się w aktualnych
wydarzeniach i dyskursach w kulturze, umiał podjąć dyskusję i krytyczną analizę współczesnych zjawisk oraz
umieścić je w kontekście wiedzy akademickiej.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

jakie są najnowsze zjawiska w sferze kultury
współczesnej

ZKM_K1_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zarządzać w zakresie wyznaczonym przez
współczesne środowisko organizacji kultury i mediów

ZKM_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

diagnozować rzeczywistość i zająć własne stanowisko
w odniesieniu do rzeczywistości społecznej

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U02

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

180

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Część I.
Podstawowe dane dotyczące współcześnie prowadzonych badań w kulturze
współczesnej w Europie i na świecie.
Część II
Analiza studiów przypadku wybranych organizacji obrazująca współczesną kulturę
w praktyce.

W1, U1, U2, K1

Przykładowe zagadnienia, które mogą być omawiane w ramach zajęć:
- analiza wystaw odbywających się w Krakowie;
- dyskusja związana z premierą ﬁlmową lub teatralną;
2.

- kultura w przestrzeni miejskiej – możliwości i oddziaływanie;

W1, U1, U2, K1

- analiza wydarzeń związanych z polityką historyczną;
- działania sektora prywatnego w kulturze;
- istota i oddziaływanie dużych imprez kulturalnych.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- obecność obowiązkowa (możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności) przygotowanie się na kolejne zajęcia i realizacja zadań (w tym 1
zaliczenie na ocenę obowiązkowe wystąpienie), nieprzygotowanie oznacza wpisanie
nieobecności - uzyskanie oceny pozytywnej za esej Praca zespołowa,
zaliczenie ustne, zaliczenie pisemne, dyskusja, projekt

Semestr 2
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Praca zespołowa, zaliczenie ustne, zaliczenie pisemne, dyskusja, projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Warsztat badacza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.120.5cab067677f0a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

stylistykę pisania tekstów naukowych, metody
i techniki szukania informacji, etapy i elementy badań
naukowych, tradycyjne i elektroniczne bazy danych

ZKM_K1_W01,
ZKM_K1_W05,
ZKM_K1_W10

zaliczenie pisemne

ZKM_K1_U02,
ZKM_K1_U05,
ZKM_K1_U08,
ZKM_K1_U10

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

stosować przypisy i tworzyć bibliograﬁę, posługiwać
się stylistyką naukową, stosować cytaty oraz
parafrazę, referować i streszczać teksty naukowe,
stosować narzędzia elektroniczne w poszukiwaniu
informacji
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
rzetelnego korzystania z informacji naukowych
i umieszczania ich we własnej pracy, prezentowania
wyników własnych badań naukowych, badania zjawisk
kulturowych w kontekście zarządzania instytucjami
i organizacjami kultury

K1

ZKM_K1_K01

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do egzaminu

8

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Styl naukowy (leksyka, składnia, kompozycja), gatunki tekstów naukowych.
Literatura: źródła, bazy danych.
Bibliograﬁa, przypisy.
Logika wywodu, argumentacja, błędy logiczne.
Struktura pracy naukowej; tezy, hipotezy; temat i tytuł.
Cytowanie, referowania, parafraza, plagiat.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
grywalizacja, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, przygotowanie bibliograﬁi, przygotowanie
prezentacji.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
nie dotyczy

Sylabusy
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Nowe technologie w praktyce zarządzania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.120.5cc6f7f876bde.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

istotę praktycznego wykorzystania narzędzi
należących do domeny nowych technologii
w zarządzaniu kulturą i mediami,

ZKM_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W2

podstawowe metody i techniki wykorzystania nowych
technologii w zarządzaniu kulturą i mediami,

ZKM_K1_W10

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

samodzielnie wykorzystać narzędzia z domeny
nowych technologii przy realizacji projektów
kulturalnych i medialnych
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności
z domeny nowych technologii,

K1

ZKM_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykorzystanie narzędzi dostępnych w chmurach obliczeniowych do współpracy
zdalnej w czasie rzeczywistym oraz transferów i archiwizacji plików,

W1, W2, U1, K1

2.

Media społecznościowe jako środowisko współpracy, komunikacji i
upowszechniania treści,

W1, W2, U1, K1

3.

Darmowe narzędzia analizy ilościowej i monitoringu w internecie

W1, W2, U1, K1

4.

Dostępne narzędzia projektowania graﬁcznego i edycji wideo

W1, W2, U1, K1

5.

Nowe trendy w informatyce, technologiach zarządzaniu

W1, W2, U1, K1

6.

Reklama w internecie

W1, W2, U1, K1

7.

Blogi, vlogi i strony www.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt, praca grupowa

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Kreowanie marki w mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMZmS.140.5cc6f7ﬀ5dc4e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kreowanie marki w mediach stanowi zagadnienie, którym żywo zainteresowany jest zarówno świat praktyki, jak
i akademii. Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w specyﬁkę kreowania marki w mediach, poprzez
prezentację, omówienie i ilustrację przykładami i studiami przypadków, pojęć wyszczególnionych w zakresie
poruszanych tematów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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zagadnienia z zakresu kreowania marki w mediach,
w tym również w powiązaniu z rozwojem technologii
informacyjno-komunikacyjnych.

ZKM_K1_W03,
ZKM_K1_W08,
ZKM_K1_W09,
ZKM_K1_W10

prezentacja

W2

zasady kreowania marki w mediach.

ZKM_K1_W03,
ZKM_K1_W08,
ZKM_K1_W09,
ZKM_K1_W10

prezentacja

W3

możliwości związane z wykorzystaniem nowych
mediów w kreowaniu marki.

ZKM_K1_W03,
ZKM_K1_W08,
ZKM_K1_W09,
ZKM_K1_W10

prezentacja

prowadzić kwerendę naukową; potraﬁ wyszukiwać,
analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować
informacje pochodzące z różnych źródeł, a związane
z kreowaniem marki w mediach.

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U02,
ZKM_K1_U03,
ZKM_K1_U04,
ZKM_K1_U05,
ZKM_K1_U06,
ZKM_K1_U08,
ZKM_K1_U11

prezentacja

krytycznie zastanawiać się nad tekstami na temat
kreowania marki w mediach.

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U02,
ZKM_K1_U03,
ZKM_K1_U04,
ZKM_K1_U05,
ZKM_K1_U06,
ZKM_K1_U08,
ZKM_K1_U11

prezentacja

rozpoznać i poddać analizie krytycznej różne techniki
kreowania marki w mediach.

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U02,
ZKM_K1_U03,
ZKM_K1_U04,
ZKM_K1_U05,
ZKM_K1_U06,
ZKM_K1_U08,
ZKM_K1_U11

prezentacja

, dzięki uzyskanej wiedzy humanistycznej, opisywać
działania związane z kreowaniem marki w mediach.

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U02,
ZKM_K1_U03,
ZKM_K1_U04,
ZKM_K1_U05,
ZKM_K1_U06,
ZKM_K1_U08,
ZKM_K1_U11

prezentacja

wyjaśniać społeczną rolę kreowania marki w mediach
i podać stosowne przykłady.

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U02,
ZKM_K1_U03,
ZKM_K1_U04,
ZKM_K1_U05,
ZKM_K1_U06,
ZKM_K1_U08,
ZKM_K1_U11

prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

U4

U5

Sylabusy
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U6

diagnozować i rozwiązywać typowe problemy
związane z kreowaniem marki w mediach.

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U02,
ZKM_K1_U03,
ZKM_K1_U04,
ZKM_K1_U05,
ZKM_K1_U06,
ZKM_K1_U08,
ZKM_K1_U11

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie.

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02,
ZKM_K1_K03

prezentacja

K2

prezentowania własnych poglądów, bronienia ich,
używając logicznych argumentów, przy zachowaniu
szacunku dla poglądów i osoby interlokutora,

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02,
ZKM_K1_K03

prezentacja

K3

uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy
i umiejętności.

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02,
ZKM_K1_K03

prezentacja

K4

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02,
ZKM_K1_K03

prezentacja

K5

uczestniczenia w projektach z zakresu kreowania
marki w mediach.

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02,
ZKM_K1_K03

prezentacja

K6

pełnienia roli aktywnego propagatora wiedzy
i umiejętności związanych ze swoją specjalnością.

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02,
ZKM_K1_K03

prezentacja

K7

ZKM_K1_K01,
rozumienia i oceniania krytycznie oraz interpretowania
ZKM_K1_K02,
działań związanych z kreowaniem marki w mediach.
ZKM_K1_K03

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wprowadzenie, zajęcia organizacyjne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5, K6, K7

2.

Zarządzanie marką

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5, K6, K7

3.

Mierzenie mocy marki

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5, K6, K7

4.

Komunikacja marki - 1 (strategia, osobowość marki)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5, K6, K7

5.

Komunikacja marki - 2 (storytelling, brand hero)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5, K6, K7

6.

Identyﬁkacja wizualna

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5, K6, K7

7.

Demokratyzacja dostępu do narzędzi kreowania marki (nowe media)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5, K6, K7

8.

Marka osobista - personal brand

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5, K6, K7

9.

Marka polityczna

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5, K6, K7

10.

Marka pracodawcy - employer branding

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5, K6, K7

11.

Marka miasta, marka kraju 1

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5, K6, K7

12.

Marka miasta, marka kraju 2

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5, K6, K7

13.

Co-branding, rebranding

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5, K6, K7

14.

Kryzys marki

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5, K6, K7

15.

Podsumowanie, zaliczenie

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5, K6, K7

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia wymagane jest spełnienie kryterium obecności. * artykuł
opublikowany samodzielnie na blogu kulturoteka.tumblr.com - 15% oceny
* referat/prezentacja - 35% oceny * przygotowanie, zaangażowanie,
aktywność na zajęciach - 50% oceny Punktacja: 3 = 56-64% 3,5 = 65-73%
4 = 74-82% 4,5 = 83-91% 5 = 92-100%
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Marketing kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie kulturą

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMZkS.140.5cc6f7fd162fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student rozumie zasady działania mechanizmów
w otoczeniu organizacji kultury i nawiązywania relacji
organizacji z otoczeniem.

ZKM_K1_W08,
ZKM_K1_W09,
ZKM_K1_W10,
ZKM_K1_W11

esej

ZKM_K1_U06,
ZKM_K1_U10,
ZKM_K1_U11

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zidentyﬁkować, nazwać, pogrupować i opisać
marketingową działalnmość organizacji kultury.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

student jest gotów przedstawić krytyczne stanowisko
wobec działalności organizacji kultury oraz stosować
zasady etyki i zarządzania humanistycznego w tej
sferze.

ZKM_K1_K02,
ZKM_K1_K04

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Przygotowanie prac pisemnych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.Marketing a działalność kulturalna i artystyczna

W1, U1, K1

2.

2.Istota i pola zainteresowania marketingu kultury

W1, U1, K1

3.

3.Organizacje kultury i ich otoczenie

W1, U1, K1

4.

4.Makrootoczenie organizacji kultury - mody, trendy i megatrendy

W1, U1, K1

5.

5.Konkurencja i współpraca na rynku kultury

W1, U1, K1

6.

6.Publiczność instytucji kultury - próba segmentacji

W1, U1, K1

7.

7.Zarządzanie relacjami z publicznością

W1, U1, K1

8.

8.Tożsamość, wizerunek, reputacja organizacji kultury

W1, U1, K1

9.

9.Dobra kultury i ich podział

W1, U1, K1

10.

10.Estetyczne, społeczne i ekonomiczne znaczenie dóbr kultury

W1, U1, K1

11.

11.Dostępność dóbr kultury dla publiczności - znaczenie dystrybucji

W1, U1, K1

12.

12.Marketing doświadczeń a działalność kulturalna

W1, U1, K1

13.

13.Komunikacja marketingowa organizacji kultury

W1, U1, K1

14.

14.Artystyczne formy komunikacji marketingowej organizacji kultury

W1, U1, K1

15.

15.Komunikacja marketingowa organizacji kultury w internecie

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Opracowanie eseju wg wytycznych prowadzącego.
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Zarządzanie organizacjami mediów: studia przypadków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMZmS.140.5cc6f7ﬀ794a6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie Studentów z funkcjonowaniem organizacji medialnych w Polsce i na świecie.
Podczas zajęć omawiane będą studia przypadków różnych organizacji medialnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię z zakresu ekonomiki kultury i mediów.

ZKM_K1_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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samodzielnie przygotować wystąpienie ustne
poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką
zarządzania mediami oraz opracować case study.

U1

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U02,
ZKM_K1_U05,
ZKM_K1_U11

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02,
ZKM_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i form komunikacji.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

wykonanie ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza studiów przypadku wybranych organizacji medialnych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt realizowany według wskazówek prowadzącego podanych na
początku zajęć
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Podstawy przedsiębiorczości (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.140.5cc85940431d1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

poznanie uwarunkowań przedsiębiorczości i sposobów wspomagania jej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości

ZKM_K1_W09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

86 / 177

U1

o zdiagnozować własne kompetencje przedsiębiorcze
i potraﬁ zaprojektować i zrealizować działania służące
ich podnoszeniu.

ZKM_K1_U01

egzamin pisemny

ZKM_K1_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego budowania społecznych relacji
(networking).

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Przedmiot – podczas wykładu - prezentuje podstawowe pojęcia z zakresu
przedsiębiorczości, a podczas ćwiczeń - ich praktyczną aplikację. W trakcie zajęć
zostaną omówione, a także przećwiczone w praktyce (ćwiczenia, studia
przypadków) następujące zagadnienia:
- pojęcie przedsiębiorczości
- ekosystem przedsiębiorczości
- przedsiębiorczość społeczna
- uwarunkowania działalności start-up’ów
- proces przedsiębiorczy
- innowacyjność organizacji
- kompetencje przedsiębiorcze

W1, U1, K1

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami
dostosowanymi do potrzeb i specyﬁki słuchaczy.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe,
konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin w formie pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania organizacjami

Sylabusy
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Zarządzanie organizacjami kultury: studia przypadków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie kulturą

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMZkS.140.5cc6f7fd3356c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury,
prawa i obowiązki pracownika w instytucji kultury,
poza projektowe funkcjonowanie instytucji kultury,
sposoby obiegu dokumentów oraz dokumentowania
realizowanych projektów, prawo autorskie w instytucji
kultury

ZKM_K1_W03,
ZKM_K1_W07,
ZKM_K1_W08

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

odnaleźć odpowiednie zapisy prawne dotyczące
funkcjonowania instytucji kultury i zastosować je
w pracy, przygotować teczkę projektową, opisywać
dokumentację w instytucji kultury, odnaleźć stosowne
zapisy dotyczące praw i obowiązków pracowniczych,
przygotować umowę cywilnoprawną, przygotować
aplikację konkursową na stanowisko pracy w instytucji
kultury

ZKM_K1_U03,
ZKM_K1_U04,
ZKM_K1_U08,
ZKM_K1_U09,
ZKM_K1_U10

projekt

ZKM_K1_K03,
ZKM_K1_K04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia pracy w instytucji kultury, samodzielnego
realizowania projektów kulturalnych, pracy w zespole

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

analiza badań i sprawozdań

20

analiza i przygotowanie danych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Analiza Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Podstawy prawne funkcjonowania instytucji artystycznej - przykładowe statuty,
regulaminy organizacyjne.
Pracownik w artystycznej instytucji kultury - Kodeks pracy, Regulamin pracy,
Regulamin wynagradzania.
Pracownik w artystycznej instytucji kultury - czas pracy (pełen wymiar, sposób
liczenia, nienormowany, zadaniowy, równoważny, przerywany), charakter
nawiązanego stosunku pracy, rodzaj umowy, związki zawodowe.
Umowy w artystycznej instytucji kultury - umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa
zlecenie, umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, umowa
woluntarystyczna, staż.

1.

W1, U1, K1

Prawa i obowiązki pracownika, świadczenia socjalne, nabór pracowników,
procedury konkursowe.
Kontakt z organizatorem : plany, sprawozdania kwartalne, sprawozdania roczne
(merytoryczne i ﬁnansowe), mierniki, kontrola zarządcza.
Obieg dokumentów: rozporządzenia, okólniki, dekretacje.
Realizacja projektu: dekretacja, kosztorys wstępny, wycena, zbieranie ofert,
nawiązywanie kontaktów, negocjacja umów, podpisywanie umów, PZP, teczka
projektu, rozliczanie projektu (fv, rachunki, kosztorysy wynikowe, efekty).
Instytucja poza projektem, koszty, utrzymanie projektów, etaty, remonty,
amortyzacja.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
udział w badaniach, grywalizacja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w zajęciach, znajomość lektur, realizacja projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie dotyczy

Sylabusy
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Podstawy przedsiębiorczości (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.140.5cc8594063131.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

rozwijanie kompetencji przedsiębiorczości

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

jakie są uwarunkowania przedsiębiorczości

ZKM_K1_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wykorzystać dostępne źródła informacji dotyczące
rozpoczynania działalności gospodarczej

ZKM_K1_U01

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

doskonalenia swoich umiejętności pracy w grupie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Przedmiot – podczas wykładu - prezentuje podstawowe pojęcia z zakresu
przedsiębiorczości, a podczas ćwiczeń - ich praktyczną aplikację. W trakcie zajęć
zostaną przećwiczone w praktyce (ćwiczenia, studia przypadków) następujące
zagadnienia:
- pojęcie przedsiębiorczości
- ekosystem przedsiębiorczości
- przedsiębiorczość społeczna
- uwarunkowania działalności start-up’ów
- proces przedsiębiorczy
- innowacyjność organizacji
- kompetencje przedsiębiorcze

W1, U1, K1

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami
dostosowanymi do potrzeb i specyﬁki słuchaczy.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt - studium koncepcji rozpoczęcia własnej działalności
gospodarczej, praca w grupie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Metodologia badań w zarządzaniu (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.140.5cc8594081d71.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do prowadzania samodzielnych badań naukowych. Zajęcia mają
umożliwić zrozumienie podstaw metodologicznych nauk o zarządzaniu i nabycie praktycznych umiejętności
poprawnego projektowania badań naukowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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na poziomie podstawowym i zaawansowanym metody
badań naukowych i zasady tworzenia wybranych
instrumentów badawczych.

W1

ZKM_K1_W05

egzamin pisemny

ZKM_K1_U01

egzamin pisemny

ZKM_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
formułować problemy badawcze, wynikające
z omawianych zjawisk ekonomicznych, społecznych,
kulturowych i organizacyjnych przed którymi staje
zarządzanie instytucjami kultury i mediów oraz potraﬁ,
dobierając odpowiednie metody i narzędzia badawcze,
analizować owe problemy.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy
i umiejętności.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach konwersatorium poruszone zostaną tematy związane z metodologią
badawczą, prowadzeniem badań oraz wybranymi metodami badawczymi.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w badaniach, grywalizacja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny zawierające pytania problemowe i testowe
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Metodologia badań w zarządzaniu (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.140.5cc859409be71.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do prowadzania samodzielnych badań naukowych. Zajęcia mają
umożliwić zrozumienie podstaw metodologicznych nauk o zarządzaniu i nabycie praktycznych umiejętności
poprawnego projektowania badań naukowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

na poziomie podstawowym i zaawansowanym metody
badań naukowych i zasady tworzenia wybranych
instrumentów badawczych.

ZKM_K1_W05

projekt

ZKM_K1_U01

projekt

ZKM_K1_K01

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

formułować problemy badawcze, wynikające
z omawianych zjawisk ekonomicznych, społecznych,
kulturowych i organizacyjnych przed którymi staje
zarządzanie instytucjami kultury i mediów oraz potraﬁ,
dobierając odpowiednie metody i narzędzia badawcze,
analizować owe problemy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy
i umiejętności.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie pracy dyplomowej

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach ćwiczeń poruszone zostaną tematy związane z metodologią badawczą,
prowadzeniem badań oraz wybranymi metodami badawczymi.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w badaniach, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt
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Nauka o organizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.140.5cc6f7f94f361.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie się ze wspołczesnymi sposobami rozumienia organizacji, a także ukazanie, w jaki
sposób można nimi zarządzać i pojmować twórczo.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

kategorie organizacji i zarządzania

ZKM_K1_W02,
ZKM_K1_W04,
ZKM_K1_W07

zaliczenie pisemne,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

myśleć w kategoriach teorii organizacji i zarządzania

ZKM_K1_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

łączyć wiedzę z zakresu nauk organizacji z wiedzą
humanistyczną.

ZKM_K1_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

ZKM_K1_K01

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
korzystania z najnowszego dorobku dyscypliny
i zapewnić wiedzę potrzebną do samodzielnego
i twórczego radzenia sobie we współczesnej
rzeczywistości organizacyjnej

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wiedza z zakresu nauk o organizacji

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, prezentacja Projekt przygotowany wg wytycznych prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie dotyczy

Sylabusy
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Filozoﬁa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.1C0.5cac67d9e452a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z podstawowymi problemami poruszanymi w obrębie ﬁlozoﬁi lub przy pomocy ﬁlozoﬁcznej
pojęciowości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna podstawowe problemy poruszane przez
ﬁlozoﬁę od starożytności aż po współczesność.

ZKM_K1_W04

raport, esej

ZKM_K1_U10

raport, esej

ZKM_K1_K02

raport, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

użyć pojęciowości ﬁlozoﬁcznej do opisu zjawisk
kultury.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student z krytycyzmem podchodzi do wszelkich
zjawisk kulturowych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

analiza problemu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Filozoﬁa starożytna:
1.

a) specyﬁka greckiej ﬁlozoﬁi:

W1, U1, K1

– jej źródła i narodziny (agon i zagadka)
Filozoﬁa starożytna:
2.

a) specyﬁka greckiej ﬁlozoﬁi:

W1, U1, K1

– stosunek do mitu, religii, społeczeństwa i polityki,
Filozoﬁa starożytna:
3.

W1, U1, K1
b) apollińskość i dionizyjskość,
Filozoﬁa starożytna:

4.

W1, U1, K1
c) znaczenie i status Sokratesa – co znaczy nie wiedzieć?
Filozoﬁa starożytna:

5.

W1, U1, K1
d) spór Platona z soﬁstami o naturę poznania,
Filozoﬁa starożytna:

6.

W1, U1, K1
e) istota greckiej polityczności,
Filozoﬁa starożytna:

7.

W1, U1, K1
f) etyka jako praktyka troski o siebie.
2. Filozoﬁa nowożytna i współczesna:

8.

W1, U1, K1
a) pojęcie rozumu i natura poznania u progu nowożytności,
2. Filozoﬁa nowożytna i współczesna:
b) człowiek wobec transcendencji:

9.

– wiara a rozum,

W1, U1, K1

– religijność a etyka,
– chrześcijaństwo a judaizm,
10.

a) kontraktualizm w teorii polityki

W1, U1, K1

b) pojęcie oświecenia:
11.

– sfera publiczna a sfera prywatna,

W1, U1, K1

– opanowanie natury,
12.

o prymacie rozumu praktycznego

W1, U1, K1

13.

pojęcie zapośredniczenia a istota nowoczesności

W1, U1, K1

Sylabusy
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materializm historyczny:
– natura kapitalizmu
14.

W1, U1, K1
– czym jest towar?
– co znaczy konsumować?

15.

natura współczesnej władzy

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
raport, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na wykładzie, napisanie eseju, ewentualnie rozmowa
uzupełniająca, ewentualnie sprawozdanie z lektury

Semestr 4
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
raport, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
takie jak w semestrze zimowym

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Dzieje kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.1C0.5cc6f7f97535f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dzieje kultury

ZKM_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opisywać świat kultury

ZKM_K1_U10

egzamin pisemny

ZKM_K1_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

troski o dziedzictwo kulturowe

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozumienie kultury

W1

2.

Kultura oralna

W1, U1

3.

Kultura piśmienna

W1, U1, K1

4.

Kultura wizualna

W1, U1, K1

5.

Cywilizacja Zachodu

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Inne modele cywilizacji

W1, U1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.140.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Założeniem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej poprzez
omówienie w szczególności podstawowych zagadnień z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego

ZKM_K1_W03

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

odróżnić osobiste prawo autorskie od majątkowego
prawa autorskiego; potraﬁ czytać ze zrozumieniem
akty prawne i posługiwać się językiem prawniczym;
posiada umiejętność interpretowania wybranych
aktów prawnych

ZKM_K1_U06

egzamin pisemny

ZKM_K1_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceniać negatywne skutki nieprzestrzegania
przepisów związanych z ochroną praw autorskich

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

W1, K1

2.

Podmiot prawa autorskiego

W1, K1

3.

Zakres i czas autorskich praw majątkowych

W1, U1, K1

4.

Autorskie prawa osobiste

W1, U1, K1

5.

Ograniczenia treści autorskich praw majątkowych

W1, U1, K1

6.

Prawa pokrewne

W1, U1, K1

7.

Ochrona wizerunku

W1, U1, K1

8.

Prawo patentowe

W1, U1, K1

9.

Prawo znaków towarowych

W1, U1, K1

10.

Prawo znaków przemysłowych i wzorów użytkowych

W1, U1, K1

11.

Prawo oznaczeń geograﬁcznych

W1, U1, K1

Sylabusy
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12.

Ochrona baz danych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin składający się z pytań problemowych i testowych
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Źródła współczesności. Wprowadzenie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.1340.5cc6f7f995773.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć (sem. 3 i 5) jest wprowadzenie w problem genezy współczesnych zjawisk kulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student (sem. 3 i 5) zna źródła współczesnych zjawisk
w kulturze.

ZKM_K1_W02,
ZKM_K1_W04,
ZKM_K1_W06

raport, prezentacja

ZKM_K1_U02,
ZKM_K1_U10

raport, prezentacja

ZKM_K1_K02

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student (sem. 3 i 5) potraﬁ dokonać krytycznej
reﬂeksji na temat genezy współczesnego świata.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student (sem. 3 i 5) potraﬁ wykorzystać zdobytą
wiedzę do analizy współczesnego świata.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie raportu

20

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie raportu

20

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie raportu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Semestr 3: wiek XXI jako spadek po wieku XX - kultura popularna i wysoka - kino a
rzeczywistość - Ameryka i mit amerykańskości - losy uczuć i emocji - władza,
przemoc, kontrola - apokaliptyczny ton analiz współczesności - dzieciństwo a
młodość - śmierć, starość, umieranie.
W1, U1, K1
Semestr 5: miejsce i status sztuki w XX wieku - twórcy i odbiorcy kultury - sztuka
społeczna i problem autonomii - upowszechnienie narzędzi produkcji artystycznej
- przeciw interpretacji - naukowe czy poznawcze ambicje sztuki - sztuka na
sprzedaż - sztuka jako język.

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
raport, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
sprawozdania, ewentualnie prezentacja, obecność na zajęciach (dwie
dopuszczalne nieobecności)
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Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
raport, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
sprawozdania, ewentualnie prezentacja, obecność na zajęciach (dwie
dopuszczalne nieobecności)

Semestr 6
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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laboratorium zarządzania II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.1C0.5cc6f7f9b31da.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

jakie są najnowsze trendy w badaniach w naukach
o zarządzaniu oraz poddać je krytycznej analizie.

ZKM_K1_W01,
ZKM_K1_W02,
ZKM_K1_W10

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zarządzać w zakresie wyznaczonym przez
współczesne środowisko organizacji kultury i mediów
oraz diagnozować rzeczywistość i zająć własne
stanowisko w odniesieniu do rzeczywistości
społecznej.

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U02

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej pracy nad zdobywaniem wiedzy
i umiejętności

Bilans punktów ECTS
Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Część I.
Podstawowe dane dotyczące współcześnie prowadzonych badań w naukach o
zarządzaniu w Europie i na świecie.
Część II
Analiza studiów przypadku wybranych organizacji obrazująca współczesne
praktyki zarządzania.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca projektowa, zaliczenie pisemne, dyskusja

Semestr 4
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca projektowa, dyskusja, zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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laboratorium wiedzy o kulturze II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.1C0.5cc6f7f9cf914.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0021Umiejętność czytania, pisania i liczenia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

jakie są najnowsze zjawiska w sferze kultury
współczesnej

ZKM_K1_W11

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zarządzać w zakresie wyznaczonym przez
współczesne środowisko organizacji kultury i mediów,
potraﬁć diagnozować rzeczywistość i zająć własne
stanowisko w odniesieniu do rzeczywistości
społecznej.

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U11

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności

Bilans punktów ECTS
Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

120 / 177

Część I.
Podstawowe dane dotyczące współcześnie prowadzonych badań nad kulturą
współczesną w Europie i na świecie.
Część II
Analiza studiów przypadku wybranych organizacji obrazująca współczesną kulturę
w praktyce.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt, aktywność, dyskusja

Semestr 4
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt, aktywność, dyskusja
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Praktyka studencka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.180.5cc6f7fa4c035.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

absolwent zna i rozumie warunki funkcjonowania
organizacji kultury i medialnych oraz procesy w nich
zachodzące.

ZKM_K1_W07,
ZKM_K1_W09,
ZKM_K1_W10,
ZKM_K1_W11

zaliczenie

W2

absolwent rozumie znaczenie kultury organizacyjnej
w organizacjach kultury i medialnych.

ZKM_K1_W07,
ZKM_K1_W09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

nabyte podczas praktyki umiejętności pozwalają
na rozwiązywanie podstawowych problemów
związanych z zarządzaniem w organizacjach kultury
i medialnych.

ZKM_K1_U04,
ZKM_K1_U05,
ZKM_K1_U09

zaliczenie

U2

praktyka pozwala na zdobycie umiejętności
praktycznego wykorzystania narzędzi i metod
stosowanych w zarządzaniu organizacjami kultury
i medialnymi.

ZKM_K1_U09,
ZKM_K1_U11

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do rozwijania współpracy
w zespole, organizacji pracy własnej
i odpowiedzialności za powierzone zadania.

ZKM_K1_K03,
ZKM_K1_K04

zaliczenie

K2

absolwent jest gotów do podejmowania decyzji
w ramach posiadanych kompetencji.

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści ustalane indywidualnie w miejscu odbywania praktyk przez opiekuna
praktykanta.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenia praktyk dokonuje ich opiekun wyznaczony z ramienia Instytutu
Kultury. Zaliczenia dokonuje się na podstawie niezbędnych dokumentów,
których wykaz znajduje się na stronie Instytutu Kultury:
https://kultura.uj.edu.pl/studia/praktyki-studenckie
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Podstawy przedsiębiorczości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.180.5cc6f7f90f9fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

jakie są uwarunkowania przedsiębiorczości

ZKM_K1_W09

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_U01

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać dostępne źródła informacji dotyczące
rozpoczynania działalności gospodarczej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

doskonalenia swoich umiejętności pracy w grupie
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot – podczas wykładu - prezentuje podstawowe pojęcia z zakresu
przedsiębiorczości, a podczas ćwiczeń - ich praktyczną aplikację. W trakcie zajęć
zostaną omówione, a także przećwiczone w praktyce (ćwiczenia, studia
przypadków) następujące zagadnienia: - pojęcie przedsiębiorczości - ekosystem
przedsiębiorczości - przedsiębiorczość społeczna - uwarunkowania działalności
start-up’ów - proces przedsiębiorczy - innowacyjność organizacji - kompetencje
przedsiębiorcze Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi
przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyﬁki słuchaczy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt, studium przypadku, praca w grupie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie pierwszego semestru ćwiczeń z Podstaw przedsiebiorczości

Sylabusy
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Etyka zarządzania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.180.5cc6f7fa6bfa4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest rozwój umiejętności niezbędnych do zrozumienia i moralnej oceny procesów zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu
(wykazuje zdolność krytycznego ich omawiana)

ZKM_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

potraﬁ poddać krytycznej analizie informacje
pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na ich
podstawie samodzielne wnioski

ZKM_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ samodzielnie przygotować wystąpienie ustne
i pisemne poświęcone zagadnieniom związanym
z problematyką zarządzania, w tym potraﬁ podczas
wystąpienia dokonać oryginalnej, krytycznej analizy
różnych koncepcji i wypracować własne stanowisko
normatywne

ZKM_K1_U11

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ współdziałać w grupie i twórczo animować
zespół

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

analiza problemu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Etyczny wymiar epistemologii zarządzania

W1, U1, U2, K1

2.

Fałszywy humanizm w organizacjach

W1, U1, U2, K1

3.

Posłuszeństwo w organizacjach

W1, U1, U2, K1

4.

Nurt krytyczny w zarządzaniu i zarządzanie humanistyczne

W1, U1, U2, K1

5.

Dobrobyt bez wzrostu i względność ekonomii

W1, U1, U2, K1

6.

Klimatyczne fakty i mity w kontekście zarządzania

W1, U1, U2, K1

7.

Zarządzanie organizacjami i nierówności społeczne

W1, U1, U2, K1

8.

Krytyczna teoria nowych mediów

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda projektów, analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt realizowany według wskazówek prowadzącego podanych na
początku zajęć
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Zarządzanie informacją w mediach społecznościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMZmS.1100.5cc6f7fd85db3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami zarządzania informacją
w cyberprzestrzeni, a przede wszystkim zapoznanie ich ze sposobami zwiększania efektywność zarządzania
informacją, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa online.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie rolę Internetu
w kształtowaniu kultury, stosunków społecznych
i ekonomicznych na poziomie lokalnym i globalnym

ZKM_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W2

absolwent zna podstawy bezpieczeństwa sieci
internetowych

ZKM_K1_W10

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_U08

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ użyć narzędzi internetowych dla
efektywnej komunikacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent potraﬁ uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Informacja jako zasób i jej znaczenie w społeczeństwie informacyjnym

W1

2.

Cyberprzestrzeń jako obszar zarządzania informacją

W1

3.

Rola nowych mediów w procesach związanych z zarządzaniem informacją i wiedzą W1, W2

4.

Sieć jako globalna platforma informacyjna

W1

5.

Indywidualne zarządzanie informacją w nowych mediach (w zakresie jej
pozyskiwania, udostępniania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania):

U1, K1

6.

Zarządzanie i ochrona prywatności online

U1, K1

Sylabusy
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7.

Bariery w procesach zarządzania informacją

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, udział w
badaniach
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Projekt realizowany według wskazówek podanych przez prowadzącego na
początku zajęć
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Zarządzanie informacją w mediach społecznościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie kulturą

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMZkS.1100.5cc6f7fd85db3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami zarządzania informacją
w cyberprzestrzeni, a przede wszystkim zapoznanie ich ze sposobami zwiększania efektywność zarządzania
informacją, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa online.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie rolę Internetu
w kształtowaniu kultury, stosunków społecznych
i ekonomicznych na poziomie lokalnym i globalnym

ZKM_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W2

absolwent zna podstawy bezpieczeństwa sieci
internetowych

ZKM_K1_W10

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_U08

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ użyć narzędzi internetowych dla
efektywnej komunikacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent potraﬁ uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Informacja jako zasób i jej znaczenie w społeczeństwie informacyjnym

W1

2.

Cyberprzestrzeń jako obszar zarządzania informacją

W1

3.

Rola nowych mediów w procesach związanych z zarządzaniem informacją i wiedzą W1, W2

4.

Sieć jako globalna platforma informacyjna

W1

5.

Indywidualne zarządzanie informacją w nowych mediach (w zakresie jej
pozyskiwania, udostępniania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania):

U1, K1

6.

Zarządzanie i ochrona prywatności online

U1, K1

Sylabusy

133 / 177

7.

Bariery w procesach zarządzania informacją

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, udział w
badaniach
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt zaliczeniowy według wskazań podanych przez prowadzącego na
początku zajęć
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.1300.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu (wykazuje
zdolność krytycznego ich omawiana).

ZKM_K1_W02,
ZKM_K1_W05,
ZKM_K1_W10

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poddać krytycznej analizie informacje pochodzące
z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie
samodzielne wnioski

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U05

zaliczenie

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać
umiejętności badawcze

ZKM_K1_U05

zaliczenie

U3

integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie
nauk o zarządzaniu

ZKM_K1_U05

zaliczenie

U4

samodzielnie przygotować wystąpienie ustne
i pisemne poświęcone zagadnieniom związanym
z problematyką zarządzania, w tym potraﬁ podczas
wystąpienia dokonać oryginalnej, krytycznej analizy
różnych koncepcji i wypracować własne stanowisko
normatywne

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałać w grupie i twórczo animować zespół

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K03

zaliczenie

K2

efektywnie organizować własną pracę i krytycznie
oceniać jej stopień zaawansowania

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02

zaliczenie

K3

samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę
i umiejętności, rozszerzone o wymiar
interdyscyplinarny

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie pracy dyplomowej

300

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
330

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

30
Liczba godzin
30

ECTS
7.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy nauk metodologicznych

W1, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca licencjacka – warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest
pozytywna ocena pierwszego rozdziału pracy oraz wprowadzenia do
pracy.

Semestr 6
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca licencjacka – warunkiem zaliczenia semestru letniego jest
pozytywna ocena całej pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie problematyką zgodnie z tematyką proponowana przez prowadzącego seminarium

Sylabusy
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Podstawy przekazu reklamowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMZmS.1100.5cc6f7ﬀd7ec9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna techniki tworzenia przekazu reklamowego

ZKM_K1_W08

projekt

ZKM_K1_U03

projekt

ZKM_K1_K02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stworzyć przekaz reklamowy dostosowany do grupy
docelowej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

samodzielnej interpretacji przekazów reklamowych
oraz dokonania ich krytycznej oceny
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie eseju

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rola przekazu reklamowego

K1

2.

Cele tworzenia przekazów reklamowych

W1, K1

3.

Cechy przekazu reklamowego

K1

4.

Metody tworzenia przekazu reklamowego

W1, U1

5.

Percepcja przekazu reklamowego oraz jego oddziaływanie na konsumenta

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt wg wytycznych prowadzącego.
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Współpraca w obszarze kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie kulturą

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMZkS.1100.5cc6f7fda1949.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami zarządzania w kulturze, poznania metod
ich wdrażania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie •
rozumie zasady współpracy w grupie • potraﬁ
prawidłowo rozpoznać hierarchię celów cząstkowych
służących realizacji określonego zadania • jest
przygotowany do uczestniczenia w projektach
społecznych (kulturalnych, obywatelskich,
gospodarczych), uwzględniając aspekty prawne
i ekonomiczne

ZKM_K1_W07,
ZKM_K1_W08,
ZKM_K1_W09,
ZKM_K1_W11

prezentacja

W2

• ma pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania
organizacji • zna literaturę przedmiotu

ZKM_K1_W08,
ZKM_K1_W09,
ZKM_K1_W11

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_U02,
ZKM_K1_U03,
ZKM_K1_U04,
ZKM_K1_U05,
ZKM_K1_U06

esej

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02,
ZKM_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• umie prowadzić kwerendę naukową; potraﬁ
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje pochodzące z różnych źródeł •
potraﬁ pod kierunkiem opiekuna naukowego rozwijać
umiejętności badawcze oraz samodzielnie zdobywać
wiedzę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie •
rozumie zasady współpracy w grupie • potraﬁ
prawidłowo rozpoznać hierarchię celów cząstkowych
służących realizacji określonego zadania • jest
przygotowany do uczestniczenia w projektach
społecznych (kulturalnych, obywatelskich,
gospodarczych), uwzględniając aspekty prawne
i ekonomiczne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

konsultacje

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Na zajęciach zostaną przeanalizowane różne zagadnienia tematyczne:
• Tworzenie warunków dla współpracy – polityki publiczne. Menedżer kultury a
polityka publiczna. Informacja w kulturze.
• Współpraca jednostek samorządu terytorialnego, publicznych instytucji kultury
oraz organizacji pozarządowych
• Współpraca w kontekście prowadzenia działań kulturalnych

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

aktywny udział w zajęciach oraz w pracach grup
zaliczenie na ocenę, esej, prezentacja prezentacja prac grupy na forum uczestników całego
kursu
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Podstawy ekonomii (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.1100.5cc8594198b01.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane aspekty ekonomiczne rozwoju współczesnej
cywilizacji

ZKM_K1_W02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

formułować problemy badawcze, wynikające
z omawianych zjawisk ekonomicznych oraz potraﬁ,
dobierając odpowiednie narzędzia, analizować je

ZKM_K1_U01

egzamin pisemny

ZKM_K1_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pełnienia ról zawodowych, wymagających
podstawowej wiedzy ekonomicznej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie do egzaminu

50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot ekonomii. Gospodarowanie jako proces dokonywania wyboru. Koszt
alternatywny. Krzywa możliwości produkcyjnych.

W1, U1, K1

2.

Narzędzia analizy ekonomicznej. Rodzaje systemów gospodarczych.

W1, U1, K1

3.

Teoria rynku. Popyt, podaż i cena. Równowaga rynkowa. Determinanty zmian
popytu i podaży.

W1, U1, K1

4.

Funkcje gospodarstwa domowego.

W1, K1

5.

Teoria produkcji. Przedsiębiorstwo (cel, funkcje, rodzaje, składniki).
Przedsiębiorczość. Utarg. Koszt. Zysk.

W1, U1, K1

6.

Metody pomiaru PKB. Wzrost gospodarczy.

W1, K1

7.

Państwo w gospodarce. Ruch okrężny. Budżet państwa.

W1, K1

8.

Inﬂacja. Bezrobocie.

W1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test jednokrotnego wyboru
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Podstawy ekonomii (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.1100.5cc85941b41ba.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane aspekty ekonomiczne rozwoju współczesnej
cywilizacji.

ZKM_K1_W02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

formułować problemy badawcze, wynikające
z omawianych zjawisk ekonomicznych oraz potraﬁ,
dobierając odpowiednie narzędzia, analizować je.
Student potraﬁ poddać krytycznej analizie informacje
ekonomiczne pochodzące z różnych źródeł oraz
formułować na ich podstawie samodzielne wnioski.

ZKM_K1_U01

zaliczenie pisemne

ZKM_K1_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do myślenia i działania
w sposób przedsiębiorczy, potraﬁ komunikować się
z ludźmi w miejscu pracy i poza nim stosując pojęcia
ekonomiczne, jest zainteresowany poszerzaniem
wiedzy z zakresu ekonomii.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe zagadnienia ekonomii.

W1, U1, K1

2.

Krzywa możliwości produkcyjnych.

W1, U1, K1

3.

Teoria rynku.

W1, U1, K1

4.

Elastyczność popytu (cenowa, dochodowa, mieszana) i podaży i ich praktyczne
wykorzystanie.

W1, U1, K1

5.

Rekapitulacja, kolokwium zaliczeniowe.

W1, U1, K1

6.

Teoria wyboru konsumenta.

W1, U1, K1

7.

Teoria produkcji. Proces produkcji.

W1, U1, K1

8.

Teoria kosztów.

U1, K1

9.

Ruch okrężny w gospodarce. Rachunek dochodu narodowego.

W1, U1, K1

10.

Pieniądz, polityka monetarna, kryptowaluty.

W1, U1, K1

Sylabusy
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11.

Inﬂacja.

W1, U1, K1

12.

Państwo w gospodarce.

W1, U1, K1

13.

Rynek pracy.

W1, U1, K1

14.

Kolokwium zaliczeniowe.

W1, U1, K1

15.

Struktury rynku.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie dwóch kolokwiów pisemnych ze zróżnicowaną strukturą zadań:
zadania opisowe, zadania obliczeniowe, test wyboru, test uzupełnień. Na
zaliczenie pisemne
ocenę wpływ ma również udział w zajęciach i aktywność podejmowana w
ich trakcie.
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Elementy teorii i historii muzyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.1300.5cc6f7fb03bc6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs poświęcony jest najważniejszym zjawiskom z dziejów muzyki, nie tylko tzw. artystycznej: od jej początków
po wiek XX - w semestrze zimowym, oraz współczesnej kulturze muzycznej - w semestrze letnim. Jego celem jest
uświadomienie studentom związku między przemianami muzyki a historią kultury i zaznajomienie ich
z elementarną terminologią muzykologiczną oraz wybranymi dziełami muzycznymi.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student rozumie związki między muzyką
a przemianami ogólnokulturowymi (z uwzględnieniem
przemian technologicznych); ma ogólną wiedzę
o dziejach muzyki do początku XX wieku; rozpoznaje
główne style i formy muzyczne i potraﬁ je umieścić
we właściwych kontekstach; orientuje się w twórczości
najważniejszych kompozytorów działających między
XVII a początkiem XX wieku; zna podstawową
terminologię muzykologiczną; ma ogólna wiedzę
o funkcjonowaniu muzyki w poszczególnych epokach.
W związku z klasyką muzyczną omawiane są takie
zagadnienia, jak „elementy” muzyki (melodyka,
harmonika, rytm itp.), instrumenty muzyczne, typy
zespołów wykonawczych i główne formy muzyczne
(instrumentalne i wokalne).

ZKM_K1_W06,
ZKM_K1_W11

egzamin pisemny

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U10,
ZKM_K1_U11

egzamin pisemny,
prezentacja

ZKM_K1_K03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student umie integrować wiedzę o muzyce
z pokrewnymi dziedzinami wiedzy o kulturze (historią
kultury, historią sztuki); potraﬁ wyszukiwać, oceniać
i selekcjonować pochodzące z różnych źródeł
informacje na temat muzyki. Uzyskana wiedza ma
zachęcić studentów do świadomego słuchania muzyki
i ułatwić im wypowiadanie się na jej temat.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student docenia tradycję muzyki jako dziedzictwo
kulturowe; w sposób świadomy i krytyczny dokonuje
wyboru z dostępnej oferty kulturalnej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. ELEMENTY MUZYCZNE
Analiza warstwy dźwiękowej krótkiego ﬁlmu. Melodyka, harmonika / rytm, metrum, tempo (agogika) / dynamika, kolorystyka, artykulacja.
2. 1.ŹRÓDŁA MUZYKI
Co i skąd wiemy o najstarszych dziejach muzyki? Archeomuzykologia. Funkcje muzyki i instrumenty w starożytności.
2.STAROŻYTNOŚĆ (Mezopotamia, Izrael, Grecja)
Dwie antyczne idee: muzyka jako wyraz harmonii wszechświata / jako narzędzie pobudzania uczuć i kształtowania osobowości.
3. ŚREDNIOWIECZE
Muzyka jako dziedzina wiedzy i narzędzie poznania. Typologia wg Boecjusza: musica mundana, musica humana i musica instrumentalis. Okres monodii (VI-Xw.) i rozwój polifonii (XI-XVw.).
Udoskonalenie notacji i jego wpływ na rozwój techniki kompozytorskiej. Twórczość Hildegardy z Bingen: muzyka jako droga do Boga
3. 1. OD RENESANSU DO BAROKU
Z kościołów na dwory: sekularyzacja muzyki jako skutek przemian społecznych. Polifonia renesansowa. Zmiana paradygmatu: powrót do antycznej idei muzyki jako wyrazu uczuć
2. CLAUDIO MONTEVERDI
Twórczość Monteverdiego: od późnorenesansowej polifonii do wczesnobarokowej homofonii
3. OPERA BAROKOWA
Rok 1600: opera jako reaktywacja domniemanej tragedii greckiej. Ośrodki: Włochy i Francja.
4-5. BAROKOWA MUZYKA INSTRUMENTALNA
Rozwój instrumentów i muzyki instrumentalnej. Antonio Vivladi - cykl koncertów skrzypcowych „Cztery pory roku”. Georg Friedrich Händel. Jan Sebastian Bach. Fuga jako koronna forma baroku.
6-7. ROKOKO. KLASYCYZM (1): W.A. MOZART
Rokoko w malarstwie (A. Watteau), architekturze i muzyce. Klawesyniści francuscy i klawesynowe miniatury programowe. Klasycy wiedeńscy (ogólnie). Joseph Haydn. Instrumentalna i operowa
twórczość W.A. Mozarta.
[L: -D. Gwizdalanka, Historia muzyki 2, s. 124-132 (klasycyzm).
-N. Elias, Mozart. Portret geniusza, Warszawa 2006, s. 42-59.]
-Do obejrzenia w całości: ﬁlm "Amadeusz" Miloša Formana, 1984.
8. KLASYCYZM (2). LUDWIG van BEETHOVEN
Beethoven na pograniczu klasycyzmu i romantyzmu. Przemiany statusu kompozytora. Kształtowanie się nowoczesnej infrastruktury życia muzycznego.
[L. nieobowiązkowa: G.R. Marek, Beethoven. Biograﬁa geniusza, Warszawa 2009.]
- Do obejrzenia w całości: Film "Kopia mistrza" Agnieszki Holland, 2006.
9. ROMANTYZM (1)
Muzyka „autobiograﬁczna”: „Symfonia fantastyczna. Epizod z życia artysty” Hectora Berlioza (1831). Franz Schubert.
L. OBOWIĄZKOWA: A. Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu, Kraków 2009, s. 9-80 (r. I: Ogólna charakterystyka romantyzmu).
10. (10 XII) ROMANTYZM (2)
Bogactwo romantyzmu: od miniatur do wielkich form. Robert Schumann i muzyka „prywatna” (cykl „Karnawał”). Kult wirtuozów: Franz Liszt. Piotr Czajkowski: twórczość symfoniczna i baletowa.
11. ROMANTYZM (3): FRYDERYK CHOPIN
1.

W1, U1, K1
Twórczość Chopina na tle epoki. Filmowe biograﬁe Chopina i wykorzystanie jego muzyki w kinie.
[L. nieobowiązkowa: A. Zamoyski, Chopin powściągliwy romantyk, Kraków 2002]
12-13. 1. OPERA W XIX w.
2. DRAMATY MUZYCZNE WAGNERA (1)
Gioacchino Rossini. Georges Bizet i „Carmen” (1875). Giuseppe Verdi jako patron zjednoczenia Włoch. Giacomo Puccini i koniec tradycyjnej opery. Wagnerowska idea dramatu muzycznego. Słownik
wagnerowski: Unendliche Melodie, Gesamtkunstwerk, Leitmotiv. Dramaty muzyczne Wagnera jako projekt polityczny.
[L. nieobowiązkowe: 1. D. Gwizdalanka, Muzyka i polityka, Kraków 1999, s. 82-102 (r. Opera – gatunek pod specjalnym nadzorem)
2. B. Pociej, Wagner, Kraków 2005, s. 93-103 (o Tristanie i Izoldzie)]
14-15. PRZEŁOM XIX/XX w.: W POSZUKIWANIU NOWEJ MUZYKI.
Gustav Mahler. Igor Strawiński (i Arnold Schönberg). Erik Satie. Ekspansja muzyki popularnej. Rozwój przemysłu muzycznego.
1. PRZEŁOM XIX i XX w.: NOWE ŹRÓDŁA INSPIRACJI
Paryż po I wojnie: jazz, kabarety, dadaizm i surrealizm. Erik Satie: cykle (1890) i Trois gymnopédies. Maurice Ravel: Bolero (1928).
L. OBOWIĄZKOWA (na kolokwium w semestrze letnim): A. Ross, Reszta jest hałasem. Słuchając dwudziestego wieku, Warszawa 2011, s. 13-132 (r. I, II i III).
2. ŹRÓDŁA JAZZU. „BIAŁY” JAZZ lat 20. JAZZOWE INSPIRACJE – GEORGE GERSHWIN
3. (10.03) ERA SWINGU i JAZZ POWOJENNY
Wielki Kryzys i epoka swingu (1930-1946). Mistrzowie: Benny Goodman, Glenn Miller.Od big bandów do jam sessions. Jazz jako sztuka nieużytkowa: Charlie Parker, Dizzy Gillespie i bebop.
4. JAZZ W WERSJI COOL. Połowa lat 50.: EKSPLOZJA ROCK&ROLLA
Reakcja na skomplikowanie i elitarność modern jazzu: Miles Davis i cool. Kino i modern jazz. Pokoleniowa polaryzacja muzyki. Rock&roll i jego wczesne manifestacje. Rock – muzyka epoki kontestacji.
Rolling Stones i The Beatles.
L (nieobowiązkowa): T. Szachowski, Amerykański jazz i blues. Korzenie, rozkwit, współczesność, w: Nowa muzyka amerykańska, red. J. Topolski, Kraków 2010, s. 26-36. (czyt)
5. WOKÓŁ ROCKA i POPU
Przemysł muzyczny. Muzyka a kontestacja. Muzyka jako narzędzie ekspresji pokoleniowej.
6. PRZESUWANIE GRANIC: amerykańska awangarda - JOHN CAGE
7. MINIMALIZM: PHILIP GLASS, STEVE REICH
8. MINIMALIZM c.d. WYKORZYSTANIE MUZYKI MINIMALISTYCZNEJ W KINIE. MUZYKA ELEKTROAKUSTYCZNA (Eugeniusz Rudnik). OSOBNY Arvo Pärt
9-10. MUZYKA FILMOWA: konwencje, historia i współczesność
Deﬁnicja muzyki ﬁlmowej. Konwencje klasycznej muzyki ﬁlmowej. Periodyzacja: okres klasyczny (ok. 1930-1955), okres „modernistyczny” (ok. 1955-1975: nowe źródła – jazz, rock’n’roll, muzyka
popularna), przemiany warstwy dźwiękowej ﬁlmu po 1975 r.
11. MUZYKA I OPÓR
Dyskursy genderowe, etniczne i antykorporacyjne.
[L. nieobowiązkowa: I. Kowalczyk, Karmieni własnym lękiem – estetyka subwersji i przemocy we współczesnej muzyce rockowej, w: Między duszą a ciałem, red. W.J. Burszta, M. Rychlewski, Warszawa
2003, s. 202-216.]
12-13.MUZYKA POLSKA XX w. Szymanowski, Górecki, Penderecki, Mykietyn. Młode pokolenie polskich kompozytorów.
14-15. MUZYKA ELEKTRONICZNA i Kultura remiksu

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywna obecność na zajęciach

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywna obecność, egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Elementy teorii i historii mediów (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.1100.5cc85941d2a3b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi teoriami z obszaru mediów i komunikowania
masowego, a także z elementami historii mass mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

absolwent zna i rozumie historyczny rozwój mediów

ZKM_K1_W02

egzamin pisemny / ustny
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W2

absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu
komunikacji społecznej w kontekście rozwoju
historycznego, społeczno-kulturowego, jak również
w powiązaniu z rozwojem technologii informacyjnokomunikacyjnych

ZKM_K1_W08

egzamin pisemny / ustny

W3

absolwent umie ocenić zakres odpowiedzialności
społecznej mediów i stopień jej stosowania

ZKM_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

ZKM_K1_U11

egzamin pisemny / ustny

ZKM_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent wyjaśnia społeczną rolę mediów i potraﬁ
podać stosowne przykłady

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dzięki zdobytej wiedzy Absolwent rozumie i potraﬁ
oceniać krytycznie oraz interpretować wydarzenia
kulturalne oraz przekazy medialne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki mediów i komunikowania masowego

W1

2.

Początki mediów masowych (media drukowane)

W1

3.

Media elektroniczne – powstanie radia i telewizji

W1

4.

Media masowe – najważniejsze paradygmaty teoretyczne i orientacje badawcze

W2

5.

Media masowe a społeczeństwo

W3

6.

Media masowe a kultura

K1

7.

Nowe media – charakterystyka, historia, uwarunkowania i zasady funkcjonowania

W2

Sylabusy
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8.

Wpływ mediów na odbiorcę (widownia – teorie i tradycje badawcze)

U1

9.

Internet – jego rozwój i rola w procesach komunikowania masowego

W2

10.

Perspektywy rozwoju mediów masowych

W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny zawierający pytania testowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Elementy teorii i historii mediów (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.1100.5cc85941ed53d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu
komunikacji społecznej w kontekście rozwoju
historycznego, społeczno-kulturowego, jak również
w powiązaniu z rozwojem technologii informacyjnokomunikacyjnych

ZKM_K1_W02

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_U08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić społeczną rolę mediów i potraﬁ podać
stosowne przykłady

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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dzięki zdobytej wiedzy student rozumie i potraﬁ
oceniać krytycznie oraz interpretować wydarzenia
kulturalne oraz przekazy medialne

K1

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

rozwiązywanie zadań

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rola i znaczenie mediów tradycyjnych we współczesnym świecie

W1

2.

Rola i znaczenie mediów dla procesów kulturowych

U1

3.

Rola i znaczenie mediów dla procesów politycznych

U1

4.

Manipulacja medialna i sposoby jej rozpoznawania

K1

5.

Rola i znaczenie nowych mediów we współczesnym świecie

W1, U1, K1

6.

Krytyczna ocena treści medialnych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt realizowany według wskazówek prowadzącego podanych na
początku zajęć
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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laboratorium zarządzania III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.1300.5cc6f7fb45c23.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

jakie są najnowsze trendy w badaniach w naukach
o zarządzaniu oraz poddać je krytycznej analizie.

ZKM_K1_W01,
ZKM_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zarządzać w zakresie wyznaczonym przez
współczesne środowisko organizacji kultury i mediów,
diagnozować rzeczywistość i zająć własne stanowisko
w odniesieniu do rzeczywistości społecznej.

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U02

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ego uzupełniania wiedzy i umiejętności

Bilans punktów ECTS
Semestr 5
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Część I.
Podstawowe dane dotyczące współcześnie prowadzonych badań w naukach o
zarządzaniu w Europie i na świecie.
Część II
Analiza studiów przypadku wybranych organizacji obrazująca współczesne
praktyki zarządzania.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca projektowa, dyskusja

Semestr 6
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt, dyskusja
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laboratorium wiedzy o kulturze III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMS.1300.5cc6f7fb627d3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0021Umiejętność czytania, pisania i liczenia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

jakie są najnowsze zjawiska w sferze kultury
współczesnej

ZKM_K1_W11

zaliczenie na ocenę

163 / 177

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zarządzać w zakresie wyznaczonym przez
współczesne środowisko organizacji kultury i mediów,
potraﬁć diagnozować rzeczywistość i zająć własne
stanowisko w odniesieniu do rzeczywistości
społecznej.

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U02

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności

Bilans punktów ECTS
Semestr 5
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Część I.
Podstawowe dane dotyczące współcześnie prowadzonych badań nad kulturą w
Europie i na świecie.
Część II
Analiza studiów przypadku wybranych organizacji obrazująca współczesne
praktyki w kulturze

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt, dyskusja

Semestr 6
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt, dyskusja
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Zarządzanie mediami społecznościowymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMZmS.1200.5cc6f7fe033ce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania mediami społecznościowymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wybrane sposoby wykorzystania mediów
społecznościowych w działalności kulturalnej
i medialnej

ZKM_K1_W08

projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się wybranymi aplikacjami
wspomagającymi proces zarządzania mediami
społecznościowymi

ZKM_K1_U09

projekt

U2

tworzyć różnego typu treści specyﬁczne dla
środowiska internetowego

ZKM_K1_U09

projekt

ZKM_K1_K02

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

identyﬁkowania oraz formułowania własnej oceny
działań związanych z wykorzystaniem mediów
społecznościowych w działalności kulturalnej
i medialnej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do zagadnień z obszaru zarządzania mediami społecznościowymi:
podstawowe terminy, wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności
kulturalnej i medialnej, analiza wybranych przykładów

W1, K1

2.

Strategia i polityka mediów społecznościowych

U1, U2

3.

Omówienie wybranych mediów społecznościowych oraz sposobów ich
wykorzystania w działalności kulturalnej i medialnej

W1, U1, K1

4.

Omówienie wybranych aplikacji wspomagających procesy zarządzania mediami
społecznościowymi

U1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt wg wytycznych prowadzącego.
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Zarządzanie mediami społecznościowymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie kulturą

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMZkS.1200.5cc6f7fe033ce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania mediami społecznościowymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wybrane sposoby wykorzystania mediów
społecznościowych w działalności kulturalnej
i medialnej

ZKM_K1_W08

projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się wybranymi aplikacjami
wspomagającymi proces zarządzania mediami
społecznościowymi

ZKM_K1_U09

projekt

U2

tworzyć różnego typu treści specyﬁczne dla
środowiska internetowego

ZKM_K1_U09

projekt

ZKM_K1_K02

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

identyﬁkowania oraz formułowania własnej oceny
działań związanych z wykorzystaniem mediów
społecznościowych w działalności kulturalnej
i medialnej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do zagadnień z obszaru zarządzania mediami społecznościowymi:
podstawowe terminy, wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności
kulturalnej i medialnej, analiza wybranych przykładów

W1, K1

2.

Strategia i polityka mediów społecznościowych

U1, U2

3.

Omówienie wybranych mediów społecznościowych oraz sposobów ich
wykorzystania w działalności kulturalnej i medialnej

W1, U1, K1

4.

Omówienie wybranych aplikacji wspomagających procesy zarządzania mediami
społecznościowymi

U1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w ćwiczeniach
(dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności), aktywny udział w
zajęciach (dyskusja, przygotowanie do zajęć), wykonanie wszystkich
zadań cząstkowych oraz końcowego projektu indywidualnego.
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Zarządzanie relacjami z klientem
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMZmS.1200.5cc2edf94b683.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawienie tematyki związanej z kreowaniem i zarządzaniem procesem budowy relacjami z klientami
z otoczenia biznesowego, społecznego i administracji publicznej. Studenci zapoznają się z technikami i metodami
strategicznego podejścia do biznesu oraz skutecznego i profesjonalnego komunikowaniasię z klientami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

aspekty zarządzania relacjami z klientem
z perspektywy środowiska biznesowego, społecznego
i administracji publicznej

ZKM_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

techniki i narzędzia strategii biznesu oraz
profesjonalnego podejścia do klienta

ZKM_K1_W01,
ZKM_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W3

jak pozyskiwać nowych klientów oraz budować stałe
relacje z klientem, wykorzystując swoje kompetencje
menadżerskie

ZKM_K1_W01,
ZKM_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

budować długofalowe relacje w oparciu o wybrane
techniki i narzędzia

ZKM_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

w oparciu o nabyte kompetencje menadżerskie potraﬁ
sformułować elementy profesjonalnej obsługi klienta

ZKM_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U3

skutecznie się komunikować z klientem
z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego,
politycznego i społecznego.

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U4

w profesjonalny sposób analizować i spełniać
oczekiwania swoich klientów oferując im konkretną
propozycję wartości

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U02

zaliczenie na ocenę

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K02,
ZKM_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania
swoich uwag oraz udzielania i przyjmowania
profesjonalnego feedbacku

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Marketing relacji – od tradycyjnego po nowoczesny model

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Sylabusy
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2.

Komunikacja jako podstawa budowania relacji z otoczeniem

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

3.

Gdzie jestem dokąd zmierzam – moja rola w zarządzaniu relacjami z klientem

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

4.

Rola komunikacji marketingowe w budowaniu relacji z perspektywy środowiska
branżowego oraz potencjalnego klienta działającego w biznesie, administracji
publicznej i organizacji społecznej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

5.

Zarządzanie relacjami z klientem jako nowa koncepcja funkcjonowanie ﬁrmy we
współczesnym świecie biznesu

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

6.

Kreatywne i nowatorskie podejście wbudowaniu relacji z klientami

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

7.

Profesjonalna obsługa klienta – tworzenie wartości dla klienta opartej o jego
potrzeby i oczekiwania

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

8.

Marketing wewnętrzny a poprawa komunikacji z klientem

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody
e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę • obecność na zajęciach • przygotowanie projektu zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zarządzanie relacjami z publicznością/Audience Development
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie kulturą i mediami

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie kulturą

Kod przedmiotu
UJ.WZZKMZkS.1200.5cc6f7fe1f612.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami zarządzania w kulturze, poznania metod
ich wdrażania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

• zna i rozumie genezę różnych deﬁnicji kultury •
wykazuje orientację we współczesnym życiu
kulturalnym •

ZKM_K1_W02,
ZKM_K1_W08,
ZKM_K1_W09

projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• umie prowadzić kwerendę naukową; potraﬁ
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje pochodzące z różnych źródeł •
potraﬁ pod kierunkiem opiekuna naukowego rozwijać
umiejętności badawcze oraz samodzielnie zdobywać
wiedzę • posiada umiejętność przygotowania typowej
pracy pisemnej dotyczącej wybranych obszarów
zarządzania kulturą • posiada umiejętność krytycznej
reﬂeksji nad tekstami na temat zarządzania, dziejów
kultury oraz mediów

ZKM_K1_U01,
ZKM_K1_U03,
ZKM_K1_U04,
ZKM_K1_U05,
ZKM_K1_U06,
ZKM_K1_U08,
ZKM_K1_U09

esej

ZKM_K1_K01,
ZKM_K1_K03,
ZKM_K1_K04,
ZKM_K1_K05

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie •
rozumie zasady współpracy w grupie • potraﬁ
prawidłowo rozpoznać hierarchię celów cząstkowych
służących realizacji określonego zadania • jest
przygotowany do uczestniczenia w projektach
społecznych (kulturalnych, obywatelskich,
gospodarczych), uwzględniając aspekty prawne
i ekonomiczne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

przeprowadzenie badań empirycznych

30

rozwiązywanie zadań problemowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Audience development – podstawy. Umiejscowienie w naukach o zarządzaniu:
komunikacja, promocja, marketing, zarządzanie strategiczne.
Podstawowe założenia audience development, tj. pozyskania/ utrzymania
publiczności oraz budowania, wzmacniania, pracy z publicznością.
Desk research.Wykorzystywane narzędzia zarządzania.
Sektor publiczny i prywatny.
Mapowanie dobrych praktyk.
Audience development w strategii rozwoju organizacji. Wnioski dla praktyki.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja prac pisemna praca aktywny udział w zajęciach
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku:

zarządzanie mediami i reklamą

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o zarządzaniu i jakości

57%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 17%
Nauki prawne

10%

Filozoﬁa

7%

Ekonomia i ﬁnanse

5%

Nauki o sztuce

4%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek „Zarządzanie mediami i reklamą” jest interdyscyplinarnym i unikatowym kierunkiem, łączącym nauczanie w
ramach nauk o zarządzaniu i jakości z naukami o komunikacji społecznej i mediach, a także prawem, ekonomią i ﬁnansami.
Integralny element studiów stanowią również przedmioty z zakresu ﬁlozoﬁi oraz nauk o sztuce. Kierunek ten stanowi
odpowiedź na zmieniające się warunki społeczne, w tym zwłaszcza szeroko rozumianą mediatyzację, rozwój struktur
społeczeństwa informacyjnego, zwiększającą się rolę instytucji medialnych w życiu społecznym i gospodarczym oraz wzrost
znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Ukończenie studiów na kierunku
zarządzanie mediami i reklamą stwarza możliwości podjęcia pracy administracyjnej lub kierowniczej w funkcjonujących na
skalę regionalną i międzynarodową instytucjach medialnych (m.in. agencjach reklamy, sektorze przemysłów kreatywnych,
stacjach radiowych i telewizyjnych) oraz dostarcza umiejętności niezbędnych do realizacji zakrojonych na szeroką skalę
projektów.

Koncepcja kształcenia
Proponowane w ramach studiów moduły kształcenia są zgodne z efektami uczenia się pod względem wiedzy, umiejętności i
kompetencji. Podstawowe moduły obejmują zarządzanie strategiczne, zarządzanie różnorodnością w organizacji, ekonomię,
HR w organizacjach, a także najważniejsze współcześnie zjawiska w przestrzeni medialnej. Studia zapewniają również wiedzę
dotyczącą prawa autorskiego oraz źródeł współczesności, marketing, a także specjalistyczną wiedzę dotyczącą nowych
mediów i zarządzania informacją w Internecie, co jest współcześnie szczególnie istotne. Interdyscyplinarny charakter studiów
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rozwija otwartość na różne idee, uczy poszukiwania i uwzględniania różnych rodzajów argumentacji.
Absolwent nabywa wiedzy nie tylko teoretycznej, ale także praktycznej, dzięki zajęciom realizowanym przez praktyków oraz
samodzielnie przygotowywanym projektom. Absolwent potraﬁ również dokonać krytycznej oceny pracy organizacji
medialnych, właściwie zdiagnozować i rozwiązać problemy w procesie zarządzania oraz dokonać krytycznej oceny
problemów obecnych w przestrzeni medialnej. Studenci mają także możliwość studiowania za granicą w ramach licznych
programów współpracy międzynarodowej (m.in. Erasmus+) korzystając z szerokiej sieci współpracy akademickiej Instytutu
Kultury.
Studenci kończący studia na kierunku „Zarządzanie mediami i reklamą” mają stać się kreatorami, opiekunami, badaczami i
osobami odpowiedzialnie zarządzającymi organizacjami sektora mediów i reklamy. W tym wymiarze związek programu
kształcenia jest nierozerwalny z Misją UJ, w której czytamy m.in., że Uniwersytet: „kontynuuje swe wielowiekowe dziedzictwo
w służbie nauki i nauczania przez prowadzenie badań naukowych, poszukiwanie prawdy i jej głoszenie w poczuciu
odpowiedzialności moralnej wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej”.

Cele kształcenia
Pogłębienie przez studenta wiedzy z zakresu zarządzania oraz dyscyplin komplementarnych
Pogłębienie przez studenta wiedzy z zakresu nauk o mediach, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania organizacji
medialnych
Wypracowanie kompetencji społecznych, w szczególności potrzeby nieustannego doskonalenia wiedzy i umiejętności
Nabycie kompetencji niezbędnych do inicjowania, planowania, realizacji i ewaluacji przedsięwzięć medialnych i reklamowych
Nabycie kompetencji niezbędnych do krytycznej analizy przekazów medialnych i reklamowych
Nabycie umiejętności niezbędnych do współdziałania w grupie i twórczej animacji zespołów
Przygotowanie studentów do uczestniczenia w różnych formach partycypacji społecznej, prowadzenia debaty oraz
prezentowania własnego punktu widzenia
Przygotowanie studentów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym
Wykształcenie u studentów e-kompetencji i e-umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania informacją w zakresie
jej pozyskiwania i udostępniania

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Kierunek Zarządzanie mediami i reklamą stawia sobie za cel przygotować absolwenta do wymagań współcześnie stawianych
na rynku pracy, który cechuje się szybkim tempem przemian oraz wzrostem znaczenia nowych technologii. Program studiów
zapewnia pozyskanie specjalistycznej wiedzy i osiągnięcie szeregu praktycznych umiejętności, przez co dostosowany jest do
wymagań gospodarki opartej na wiedzy.
Organizacje sektora mediów i reklamy w ostatnich latach rozwijają się bardzo intensywnie. Zgodnie z obowiązującymi
typologiami można zaliczyć do sektora tzw. przemysłów kreatywnych. Znaczenie tego sektora, który wspólnie z przemysłami
czasu wolnego stanowią jedną z kluczowych RSI w gospodarce Małopolski, a także Polski wzrasta w ostatnich latach. Mimo, iż
brak jest aktualnych opracowań dotyczących analizy ilościowej przemysłów kreatywnych w Małopolsce oraz w Polsce warto
zwrócić uwagę, iż wg raportu Potencjał małopolskich przemysłów kreatywnych opracowanych przez Departament Polityki
Regionalnej UM Województwa Małopolskiego. z 2012 r. już 6,5% podmiotów zarejestrowanych w REGON należało do sektora
kreatywnego, a wśród nowo zarejestrowanych podmiotów udział sektora kreatywnego był jeszcze większy i wynosił blisko
9%. Dla wzmocnieniem przem. kreatywnych w Małopolsce. konieczne jest więc wzmocnienie potencjału kadrowego,
kształconego na jego potrzeby. Pracodawcy ci wg raportu, wymagają do swoich pracowników kompetencji wynikających z
osiągniętych efektów uczenia się podczas edukacji na poziomie wyższym, m.in.:
- wiedzy w zakresie struktury rynku mediów i reklamy, funkcjonowania organizacji medialnych oraz agencji kreatywnych,
prawa autorskiego
- umiej. w zakresie zarządzania projektami, projektowania i realizacji wydarzeń medialnych i kampanii reklamowych
- kompetencji w zakresie krytycznej oceny organizacji
- aktualnej wiedzy na temat świata kultury oraz umiejętności jej krytycznej analizy (na podstawie wywiadów
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przeprowadzonych z pracodawcami przez pracowników IK w okr.03-05.2016, raportu Diagnoza sektora branż
kreatywnych…), a także umiejętności ich wykorzystania do zarządzania organizacjami sektorów mediów i reklamy.
Tym samym niezbędne jest zapewnienie możliwości kształcenia kadr sektorów mediów i reklamy na poziomie wyższym,
które przygotują je do pracy we współczesnych organizacjach. Kierunek studiów II stopnia „zarządzania mediami i reklamą”
w pełni zaspokaja potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego w tym zakresie.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Rozwój struktur społeczeństwa informacyjnego wymusza konieczność ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i
poszerzania wiedzy. Szczególnie istotne współcześnie są tzw. kompetencje miękkie, a także umiejętność bezpiecznego i
efektywnego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Konieczne jest więc wzmocnienie potencjału
kadrowego, kształconego na potrzeby współczesnego rynku pracy. Efekty uczenia się osiągane przez absolwentów studiów II
stopnia „zarządzania mediami i reklamą” są w pełni zgodne z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, gdyż studia
przygotowują studentów m.in. do:
- wiedzy w zakresie struktury rynku mediów, funkcjonowania organizacji medialnych, prawa autorskiego;
- inicjowania, planowania, realizacji i ewaluacji przedsięwzięć medialnych i kampanii reklamowych;
- zarządzania informacją;
- krytycznej analizy różnego rodzaju przekazy kultury współczesnej;
- umiejętności inicjowania oraz uczestniczenia w różnych formach partycypacji społecznej.
Jednocześnie dostarczają mu pogłębionej wiedzy z zakresu funkcjonowania współczesnych organizacji z jednoczesnym
przygotowaniem praktycznym do rozwiązywania jej problemów, m.in. poprzez udział studentów w różnych projektach
naukowych, dydaktycznych i kulturalnych w trakcie studiów.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W Instytucie Kultury prowadzone są badania naukowe ściśle odpowiadające problematyce i obszarowi wiedzy związanymi z
obszarem kształcenia właściwym dla kierunku zarządzanie mediami i reklamą. Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i
Reklamy jest jedną z nielicznych w Polsce jednostek, w których tego typu analizy prowadzone są już od kilku lat. W Instytucie
Kultury prowadzone są badania w zakresie: funkcjonowania organizacji medialnych (zwłaszcza w ujęciu systemowym),
przywództwa w mediach, zarządzania w środowisku internetu, zarządzania informacją w mediach społecznościowych, eadministracji, zarządzania prywatnością w internecie.
Ponadto pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Kultury podejmują w swojej działalności naukowej, takie tematy jak:
zarządzanie instytucjami kultury - badania zasobów i potencjału oraz rola edukacji krytycznej w zarządzaniu zmianą w
uniwersytecie. Istotnym elementem specjalizacji Instytutu są również badania ﬁlozoﬁczne nad kulturą, kulturą cyfrową,
przyszłością zarządzania, a także zarządzania różnorodnością w organizacjach.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Rozwój badań naukowych w wymienionych specjalizacjach zapewnia wysokie kompetencje kadry dydaktycznej w realizacji
celów kształcenia. Zaletą projektów badawczych prowadzonych w Instytucie Kultury w kontekście realizowanego procesu
dydaktycznego jest fakt, że są one bezpośrednio powiązane z licznymi modułami kształcenia realizowanymi w ramach
kierunku „Zarządzanie mediami i reklamą” w istotny sposób zwiększając bazę materiałów źródłowych niezbędnych dla
realizacji zajęć. Wyniki najnowszych badań prowadzonych w Instytucie Kultury są m.in. podstawą dla corocznie
aktualizowanego katalogu zajęć fakultatywnych, które są realizowane w ramach planu studiów. Warto podkreślić, że
pracownicy Instytutu Kultury stale podnoszą swoje kompetencje dydaktyczne biorąc udział w licznych projektach, tak aby
wiedzę przekazywać w jak najatrakcyjniejszy i przystępny sposób.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
zajęcia realizowane są w nowoczesnych salach dydaktycznych (wykładowych i ćwiczeniowych) Wydziału Zarządzania i
Komunikacji Społecznej UJ. Wszystkie sale, w których realizowane są zajęcia są wyposażone w sprzęt audiowizualny, część z
nich ma bezprzewodowy dostęp do Internetu. Na potrzeby realizacji zajęć wykorzystywana jest również nowoczesna
pracownia informatyczna. Część zajęć realizowana jest również w wybranych organizacjach mediów i reklamy. W ramach
zajęć studenci mogą korzystać z dostępnych na wydziale pracowni, m.in. specjalistycznej pracowni, która wyposażona jest w
sprzęt umożliwiający badania w zakresie neuromarketingu oraz studia ﬁlmowego. Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej UJ dysponuje również bogatym zbiorem bibliotecznym w zakresie literatury z zakresu zarządzania kulturą i
mediami oraz za pośrednictwem Biblioteki Jagiellońskiej umożliwia studentom oraz pracownikom bezpłatny dostęp do
kilkudziesięciu międzynarodowych baz danych publikacji. Do dyspozycji studentów jest również nowoczesna czytelnia
wyposażona w sprzęt multimedialny.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:
Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program studiów na kierunku „zarządzanie mediami i reklamą” jest unikatowym, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów II
stopnia, na który składa się szerokie spektrum różnorodnych zajęć podzielonych na następujące grupy:
1) grupę zajęć obligatoryjnych, która obejmuje przede wszystkim zajęcia z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości,
nauk prawnych, ekonomii i ﬁnansów oraz ﬁlozoﬁi
2) grupę zajęć fakultatywnych, która obejmuje laboratoria z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o komunikacji
społecznej i mediach oraz nauk o sztuce Każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronach internetowych
Instytutu Kultury będzie publikowany katalog dostępnych w danym roku akademickim laboratoriów, spośród których
studenci wybierają zajęcia odpowiadające ich indywidualnym zainteresowaniom. Zapisy na laboratoria realizowane są na
początku danego roku akademickiego zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Studenci w toku studiów są zobowiązani do
realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 12 ECTS, z założeniem że 6 ECTS będzie zrealizowanych w ramach zajęć
fakultatywnych z zakresu zarządzania i z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz 6 ECTS z zajęć
fakultatywnych z zakresu nauk o sztuce.
3) trzy grupy zajęć specjalizacyjnych:
a) „zarządzanie mediami”
b) „zarządzanie reklamą”
c) "zarządzanie organizacjami kultury"
Studenci w toku studiów II stopnia wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych. W ramach wybranej grupy zajęć
specjalizacyjnych są zobowiązani do zdobycia 30 ECTS w toku studiów. Wyboru grupy zajęć specjalizacyjnych dokonują na
początku I roku studiów II stopnia zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń.
Student zobowiązany jest do zdobycia w ramach zajęć obligatoryjnych, fakultatywnych i specjalistycznych min. 60 ECST w
każdym roku akademickim, a w toku studiów min. 121 ECTS.
W toku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym trwającym trzy semestry. Seminarium kończy się
egzaminem i obroną pracy magisterskiej. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznym obejmują wkłady, ćwiczenia,
konwersatoria i laboratoria. Formami zaliczenia są egzaminy ustne oraz pisemne, a także zaliczenie na ocenę oraz zaliczenia
bez oceny.
W trakcie I roku studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie mediami i reklamą studenci, którzy nie ukończyli studiów
I stopnia z zakresu zarządzania są zobowiązani do zdania egzaminu z przedmiotu: Podstawy zarządzania (istnieje możliwość
uczestniczenia w wykładach ze studentami studiów pierwszego stopnia).

Liczba punktów ECTS

Program
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konieczna do ukończenia studiów

121

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

80

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

42

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

4

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

17

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 964

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Praktyki zawodowe realizowane w wymiarze 90h w trakcie I roku studiów II stopnia. Studenci realizują praktykę studencką w
dowolnie wybranej organizacji (mogą skorzystać z listy tych organizacji, znajdującej się w Instytucie Kultury lub wybrać
instytucję spoza listy, wówczas jednak muszą uzyskać akceptację dla przedstawionego wyboru osoby opiekującej się
praktykami studenckimi w Instytucie). Praktyki odbywają się na podstawie umowy podpisanej przez Instytut Kultury oraz
daną organizację kultury. Student zobowiązany jest po zakończeniu praktyki przedłożyć stosowne zaświadczenie.
Praktyka studencka jest integralną częścią programu studiów, niemniej jednak jest traktowana jako przedmiot fakultatywny,
ponieważ student ma prawo do zastąpienia praktyki stażem lub wolontariatem (każda sprawa jest rozpatrywana
indywidualnie i wymaga akceptacji Zastępcy Dyrektora IK ds. studiów).

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
a. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przewidzianych planem studiów zajęć
b. Pozytywna ocena pracy dyplomowej
c. Egzamin dyplomowy

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

ZMR_K2_W01

Absolwent zna i rozumie posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą miejsca i znaczenia
zarządzania organizacjami mediów na gruncie nauk społecznych, aktualnego stanu i
kierunków rozwoju (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiania)

P7S_WG

ZMR_K2_W02

Absolwent zna i rozumie rolę Internetu w kształtowaniu kultury, stosunków
społecznych i ekonomicznych na poziomie lokalnym i globalnym, umie stosować jego
technologie, ma wiedzę na temat teorii tego medium oraz historii jego powstania i
rozwoju

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

ZMR_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu znaczenie zasad, reguł, misji i celów
organizacji medialnych zarówno publicznych, jak i prywatnych

P7U_W, P7S_WK

ZMR_K2_W04

Absolwent zna i rozumie wybrane przyczyny i skutki ekonomiczne, społeczne,
środowiskowe i kulturowe rozwoju współczesnej cywilizacji w kontekście lokalnym i
globalnym

P7U_W, P7S_WK

ZMR_K2_W05

Absolwent zna i rozumie wiodące współczesne koncepcje przywództwa i zarządzania
organizacjami

P7U_W, P7S_WG

ZMR_K2_W06

Absolwent zna i rozumie prawne uwarunkowania funkcjonowania mediów

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

ZMR_K2_W07

Absolwent zna i rozumie współczesną myśl humanistyczną w pogłębionym zarysie, co
P7U_W, P7S_WG
pozwala na świadome odnoszenie się do zjawisk świata kultury i mediów

ZMR_K2_W08

Absolwent zna i rozumie czynniki kształtujące przestrzeń medialną

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

ZMR_K2_W09

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu historię rozwoju myśli etycznej
dotyczącej zarządzania i organizowania

P7U_W, P7S_WK

ZMR_K2_W10

Absolwent zna i rozumie różnorodne formy działania kulturalnego, instytucjonalne
ramy tych działań, sposoby funkcjonowania oraz organizowania poprzez praktyczne
uczestnictwo w projektach

P7S_WG

ZMR_K2_W11

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób miejsce i znaczenie zarządzania
organizacjami mediów na gruncie nauk społecznych, aktualnego stanu i kierunków
rozwoju (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiania).

P7S_WG

ZMR_K2_W12

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób metodologię nauk społecznych (z
uwzględnieniem nauk o zarządzaniu i jakości)

P7S_WG

Kod

Treść

PRK

ZMR_K2_U01

Absolwent potraﬁ formułować i analizować problemy badawcze wynikające z
omawianych zjawisk ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, kulturalnych i
P7U_U, P7S_UW,
organizacyjnych, przed którymi stają organizacje oraz dobierać odpowiednie metody i P7S_UU
narzędzia ich rozwiązywania, wykorzystując dobór odpowiednich informacji

ZMR_K2_U02

Absolwent potraﬁ poddać krytycznej obserwacji organizacje medialne oraz wyciągać
z niej wnioski

Umiejętności

Efekty uczenia się

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU
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Kod

Treść

PRK

ZMR_K2_U03

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności
badawcze

P7U_U

ZMR_K2_U04

Absolwent potraﬁ integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk
społecznych oraz humanistycznych

P7U_U, P7S_UU

ZMR_K2_U05

Absolwent potraﬁ samodzielnie zakreślić opracowywany zakres badawczy, postawić i
zweryﬁkować tezy, dobrać odpowiednią bibliograﬁę oraz dokonać selekcji źródeł, jak
również skutecznie przeprowadzić badania przez fazę realizacji

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU

ZMR_K2_U06

Absolwent potraﬁ interpretować zjawiska medialne w kontekście wybranych
koncepcji teoretycznych

P7S_UK

ZMR_K2_U07

Absolwent potraﬁ samodzielnie dokonać analizy i porównania zjawisk medialnych z
punktu widzenia poszczególnych dyscyplin naukowych

P7U_U, P7S_UK

ZMR_K2_U08

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne
poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania, w tym potraﬁ
podczas wystąpienia dokonać oryginalnej, krytycznej analizy różnych koncepcji i
wypracować własne stanowisko normatywne

P7S_UK

ZMR_K2_U09

Absolwent potraﬁ formułować i analizować problemy badawcze wynikające z
umawianych zjawisk ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, kulturalnych i
P7U_U, P7S_UW,
organizacyjnych, przed którymi stają organizacje oraz dobierać odpowiednie metody i P7S_UU
narzędzia ich rozwiązywania, wykorzystując dobór odpowiednich informacji

ZMR_K2_U10

Absolwent potraﬁ diagnozować przy pomocy kategorii etycznych rozwiązania
stosowane w praktyce życia organizacyjnego

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UU

ZMR_K2_U11

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne
poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania, w tym, podczas
wystąpienia dokonać oryginalnej, krytycznej analizy różnych koncepcji i wypracować
własne stanowisko normatywne.

P7S_UK

ZMR_K2_U12

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem na poziomie B2+ Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego

P7S_UK

ZMR_K2_U13

Absolwent potraﬁ poddać krytycznej analizie różnego rodzaju przekazy kultury
współczesnej, analizując je pod różnym kątem (język, kontekst kulturowy, treści
merytoryczne, wymiar estetyczny, kontekst prawny)

P7U_U, P7S_UK,
P7S_UW

ZMR_K2_U14

Absolwent potraﬁ planować i organizować pracę samodzielną oraz w zespole

P7S_UO

ZMR_K2_U15

Absolwent potraﬁ uczestniczyć w różnych formach partycypacji społecznej, prowadzić
P7S_UK
debaty oraz prezentować własny punkt widzenia

ZMR_K2_U16

Absolwent potraﬁ wyjaśnić charakterystyczne cechy dyskursu kultury współczesnej

P7S_UW, P7S_UK

ZMR_K2_U17

Absolwent potraﬁ użyć narzędzi internetowych dla współdziałania wewnątrz grupy na
poziomie globalnym

P7S_UK

ZMR_K2_U18

Absolwent potraﬁ współdziałać w grupie i twórczo animować zespół

P7S_UO

ZMR_K2_U19

Absolwent potraﬁ przeciwdziałać nielegalnym zabiegom pozyskiwania informacji i zna
P7S_UW, P7S_UK
niebezpieczeństwa z tym związane

ZMR_K2_U20

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne
poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania, w tym, podczas
wystąpienia, dokonać oryginalnej, krytycznej analizy różnych koncepcji i wypracować
własne stanowisko normatywne

P7S_UK

Kompetencje społeczne

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

ZMR_K2_K01

Absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie, potraﬁ inspirować oraz
organizować proces uczenia się innych osób

P7U_K, P7S_KK

ZMR_K2_K02

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

P7S_KO, P7S_KR

ZMR_K2_K03

Absolwent jest gotów do systematycznego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
interesuje się bieżącymi wydarzeniami artystyczno-kulturalnymi oraz nowymi
zjawiskami w sztuce

P7S_KR

ZMR_K2_K04

Absolwent jest gotów do przyjęcia rolę moderatora dyskusji, w której prezentowane
są różne poglądy, dbając o zachowanie wysokiego poziomu merytorycznego

P7U_K, P7S_KK,
P7S_KO

ZMR_K2_K05

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny i interpretacji wydarzeń kulturalnych

P7S_KK, P7S_KO

ZMR_K2_K06

Absolwent jest gotów do organizowania zespołów zadaniowych i przewodzenia im w
celu realizacji wspólnego projektu zarówno na poziomie lokalnym i globalnym

P7U_K

ZMR_K2_K07

Absolwent jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i
umiejętności, rozszerzonego o wymiar interdyscyplinarny

P7U_K, P7S_KK

ZMR_K2_K08

Absolwent jest gotów do podejmowania różnorodnych zadań w ramach projektów
kulturalnych

P7S_KR

ZMR_K2_K09

Absolwent jest gotów do aktywnej realizacji idei dzielenia się wiedzą i pracy
oświatowej jako istotnego działania kulturotwórczego

P7S_KO, P7S_KR

ZMR_K2_K10

Absolwent jest gotów do efektywnej organizacji własnej pracy i krytycznej oceny jej
stopnia zaawansowania

P7S_KR

ZMR_K2_K11

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

P7S_KO

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

BHK

4

-

zaliczenie

Wykład monograﬁczny w j. angielskim

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Prawo autorskie w praktyce

30

4,0

egzamin

Zarządzanie różnorodnością w organizacji

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Prawo pracy

15

2,0

egzamin

O

Prawo zamówień publicznych

15

2,0

egzamin

O

Przedmiot

O

O

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Culture and Media Management B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Culture and Media Management C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: Zarządzanie mediami
Studenci w toku studiów wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych: zarządzanie mediami lub zarządzanie reklamą. W
ramach wybranej grupy zajęć specjalizacyjnych są zobowiązani do zdobycia 30 ECTS w toku studiów. Wyboru grupy zajęć
specjalizacyjnych dokonują na początku I roku studiów II stopnia.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy marketingu w mediach (konwersatorium)

30

4,0

zaliczenie

F

Podstawy marketingu w mediach (ćwiczenia)

30

4,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Ścieżka: Zarządzanie organizacjami kultury
Studenci w toku studiów wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych: kultura współczesna lub zarządzanie organizacjami
kultury. W ramach wybranej grupy zajęć specjalizacyjnych są zobowiązani do zdobycia 30 ECTS w toku studiów. Wyboru
grupy zajęć specjalizacyjnych dokonują na początku I roku studiów II stopnia.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym (wykład)

30

4,0

egzamin

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym (ćwiczenia)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia organizacji (konwersatorium)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

F
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Przedmiot
Antropologia organizacji (ćwiczenia)

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: Zarządzanie reklamą
Studenci w toku studiów wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych: zarządzanie mediami lub zarządzanie reklamą. W
ramach wybranej grupy zajęć specjalizacyjnych są zobowiązani do zdobycia 30 ECTS w toku studiów. Wyboru grupy zajęć
specjalizacyjnych dokonują na początku I roku studiów II stopnia.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Marketing w organizacji (konwersatorium)

15

2,0

egzamin

F

Marketing w organizacji (ćwiczenia)

30

3,0

zaliczenie

F

Socjotechnika reklamy

30

4,0

zaliczenie

F

Etyka reklamy i problemy konsumpcji

30

4,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Projektowanie badań naukowych

30

3,0

egzamin

O

Seminarium dyplomowe

30

3,0

zaliczenie

O

Praktyka zawodowa

90

3,0

zaliczenie

O

Zarządzanie strategiczne (konwersatorium)

15

3,0

egzamin

O

Zarządzanie strategiczne (ćwiczenia)

30

3,0

zaliczenie

O

Projekty miejskie

30

3,0

zaliczenie

O

Źródła współczesności

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Culture and Media Management B2+

30

4,0

egzamin

F

English for Culture and Media Management C1+

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo mediów

30

4,0

zaliczenie

Zarządzanie organizacją medialną

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Analiza audytoriów medialnych (konwersatorium)

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Analiza audytoriów medialnych (ćwiczenia)

15

2,0

zaliczenie

Ścieżka: Zarządzanie mediami
Przedmiot

Plany studiów

F

F
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Ścieżka: Zarządzanie organizacjami kultury
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kultura cyfrowa: literatura elektroniczna, demoscena, gry, sztuka
mediów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo kultury (konwersatorium)

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo kultury (ćwiczenia)

15

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy reklamy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo reklamy

15

3,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ekonomia (konwersatorium)

15

4,0

egzamin

O

Ekonomia (ćwiczenia)

30

4,0

zaliczenie

O

Seminarium dyplomowe

30

7,0

zaliczenie

O

Źródła współczesności

30

4,0

zaliczenie

O

Współczesne trendy w zarządzaniu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne trendy w kulturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

5,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Marketing i organizacja wydarzeń

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Publiczne i prywatne ﬁnanse kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Ścieżka: Zarządzanie reklamą
Przedmiot

F

Semestr 3
Przedmiot

Ścieżka: Zarządzanie mediami
Przedmiot
Projektowanie i realizacja kampanii medialnej

F

Ścieżka: Zarządzanie organizacjami kultury
Przedmiot

Plany studiów
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Ścieżka: Zarządzanie reklamą
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

5,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium dyplomowe

30

10,0

zaliczenie

O

HR w organizacjach

30

5,0

zaliczenie

O

Źródła współczesności

30

4,0

zaliczenie

O

Współczesne trendy w zarządzaniu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne trendy w kulturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

5,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
Warsztat reklamy

F

Semestr 4
Przedmiot

Ścieżka: Zarządzanie mediami
Przedmiot
Tworzenie strategii nowego biznesu/nowej marki

F

Ścieżka: Zarządzanie reklamą
Przedmiot
Planowanie i organizacja kampanii reklamowej

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym (wykład)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie organizacjami kultury

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzkuS.210.5cc859496d4f5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0410Biznes i administracja nie określone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

Sylabusy
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C1

Podstawowym problemem w kontekście dziedzictwa opisywanego z perspektyw nauk o zarządzaniu pozostaje
kwestia celów, które mają zostać osiągnięte w tym procesie. Zarządzanie, bez względu na to, do jakiej szkoły
sięgniemy, jest zawsze przemyślanym działaniem mającym prowadzić do osiągnięcia jakiegoś celu. Nawet
najbardziej klasyczne deﬁnicje zarządzania niosą ze sobą – w kontekście zarządzania dziedzictwem – wiele
komplikacji. Monika Kostera, pisze, że zarządzanie to „proces planowania, organizowania, motywowania
i kontrolowania pracy organizacji i jej uczestników oraz wykorzystywania wszystkich dostępnych zasobów dla
osiągnięcia celów organizacji” . Wobec powyższego konieczne jest postawienie pytania, jak odnieść do tego
klasycznego modelu dziedzictwo. Kluczowe znaczenie dla zarządzania dziedzictwem miało powszechne uznanie
go za zasób. Paradoksalnie myślenie takie nie zrodziło się w ramach reﬂeksji na temat kultury, ale było owocem,
swoistym efektem ubocznym, działania różnego rodzaju ruchów proekologicznych. Początek lat 70. XX w.
przyniósł reﬂeksję na temat dotychczasowego postępowania wobec zasobów ziemi, które – w wyniku
ekspansywnej eksploatacji – ulegają szybkiemu wyczerpaniu. Stało się jasne, że brak zmian w tym zakresie
w znacznym stopniu ograniczy możliwości rozwoju kolejnym generacjom. W tym samym czasie uznano, że
dziedzictwo kulturowe musi podlegać podobnej ochronie, polegającej na racjonalnym korzystaniu z niego, jak
z nieodnawialnych zasobów naturalnych. Powszechnie przyjętą ﬁlozoﬁą w tym względzie stała się koncepcja
zrównoważonego rozwoju. Terminem tym, od czasu konferencji w Rio de Janeiro w 1992 roku (przyjęto tam
deklarację odnośnie rozwoju zrównoważonego), określa się „nie tylko zgodne z zasadami użytkowanie
zmniejszających się zasobów, ale także konieczność podtrzymywania wzrostu dobrobytu ludzkości,
ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnych i z zastrzeżeniem, że wzrost ten nie może spowodować
ograniczenia zdolności przyszłych generacji do zaspokojenia ich własnych potrzeb” . Pogłębiająca się reﬂeksja
na temat dziedzictwa, szybko doprowadziła do stwierdzenia, że jest ono zasobem bardzo trudnym
do zdeﬁniowania. Immanentną cechą dziedzictwa jest bowiem niemożność ostrego zarysowania jego granic. Jest
to fenomen ulegający ciągłej transformacji, ciągłemu wzrostowi. Nie ma obiektywnych kryteriów pozwalających
na stwierdzenie, czy dane dobra kultury są dziedzictwem, czy nie. Momentem krytycznym jest więc
autonomiczna decyzja – grupy etnicznej, społeczności, narodu – co ostanie uznane za swoje dziedzictwo. Przy
czym to „swoje” jest wartością nienegocjowalną, najczęściej pozostającą wyborem zero–jedynkowym, tak, tak –
nie, nie. Niekiedy nie poddającym się racjonalnej analizie. Dynamika zmian w zasobie dziedzictwa powoduje, że
do jego opisu można posłużyć się innym terminem, znanym z nauk ekonomicznych – pojęciem strumieni.
Zarówno pojęcie zasobu, jak i strumieni jest wykorzystywane np. do opisu rynku pracy. W odniesieniu do niego
bezrobocie jest opisywane jako zasób, którego wielkość mierzy się w określonym punkcie czasu. Chcąc jednak
oddać dynamikę tego zasobu, fakt, że jest on zmienny w czasie, stosuje się pojęcie strumieni: zasilających
(strumienie napływu, jeśli kolejne osoby tracą pracę) i odprowadzających (strumienie odpływu, jeśli ją znajdują) .
Próbując opisać zasób dziedzictwa nie można zapomnieć o jednej z jego podstawowych cech – o tym, że jest
dynamicznie zmienne. Prowadzi do stwierdzenia, że zarządzanie dziedzictwem sprowadza się w istocie
do zarządzania zmianami. W Polsce takie podejście do dziedzictwa opisywali m.in. Andrzej Tomaszewski oraz
Bogusław Szmygin . Teorię zarządzania zmianami, jako pierwsi przystosowali do procesu zarządzania
dziedzictwem amerykańscy archeologowie i antropolodzy kultury. „Pojęcie to i próba jego zdeﬁniowania
w odniesieniu do zabytków stanowi wynik reﬂeksji, iż całe środowisko człowieka, a co za tym idzie warunki
w jakich trwa dziedzictwo kulturowe, nieustannie się zmieniają. Autorem koncepcji zarządzania zmianą
w odniesieniu do zabytków był B. F. Feilden” . Ta zmienność zasobu dziedzictwa, niemożność uchwycenia go
w stanie „skrystalizowanym”, powoduje, że bardzo trudnym zadaniem jest formułowanie celów dla procesu
zarządzania dziedzictwem, czy raczej trudne jest stworzenie uporządkowanego i zamkniętego katalogu celów. Co
więcej, sprawę komplikuję fakt, że dziedzictwem realizowane jest przez bardzo wiele środowisk – m.in.
ekonomistów, specjalistów zajmujących się rozwojem regionalnym, muzealnikom, historykom sztuki,
konserwatorom, urbanistom, architektom, środowiskom kreującym rynek turystyczny itp. Wszystko to powoduje,
że deﬁniowanych jest wiele celów cząstkowych. Pytaniem podstawowym pozostaje jednak, czy istnieje możliwość
wskazania celów o charakterze strategicznym, mających uniwersalny charakter, a jednocześnie niebędących zbyt
ogólnymi. Jest to bez wątpienia zadanie kluczowe. Zajęcia mają na celu nie tylko uzmysłowić wymienione wyżej
trudności w zarządzaniu dziedzictwem, ale również nauczyć wrażliwości na postrzeganie go przez różne grupy
interesariuszy. Studenci mają bowiem nie tylko poznać narzędzia zarządzania dziedzictwem, ale również muszą
nauczyć się go rozumieć.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

- zna i rozumie znaczenie zasad, reguł, misji i celów
organizacji kultury i organizacji medialnych (W) - zna
system prawny ochrony dziedzictwa kulturowego
i dóbr kultury (W) - ma podstawową wiedzę z zakresu
regionów etnograﬁcznych w Polsce (W)

ZMR_K2_W04

egzamin pisemny

ZMR_K2_U03

egzamin pisemny

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potraﬁ
inspirować oraz organizować proces uczenia się
innych osób (KS) - aktywnie uczestniczy w działaniach
na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu,
kraju, Europy (KS) - systematycznie uczestniczy
ZMR_K2_K02
w życiu kulturalnym, interesuje się bieżącymi
wydarzeniami artystyczno-kulturalnymi oraz nowymi
zjawiskami w sztuce (KS) - potraﬁ samodzielnie
i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności,
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (KS)

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- potraﬁ poddać krytycznej analizie informacje
pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na ich
podstawie samodzielne wnioski (U) - potraﬁ poddać
krytycznej obserwacji organizacje kultury i organizacje
medialne oraz wyciągać z niej wnioski (U) - umie
samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać
umiejętności badawcze (U)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Punktem wyjścia będzie poznanie polskiego prawodawstwa związanego z szeroko
pojętym dziedzictwem kulturowym - studenci poznają najważniejsze deﬁnicje i
terminologię zagadnienia. Zostaną omówione podstawowe problemy związane z
funkcjonowaniem zabytków we współczesnym świecie (różne sposoby ich zagospodarowania, zarządzania i animowania), podaną zostaną przykłady
najbardziej znanych w Europie realizacji związanych z rewitalizacją obszarów
miejskich oraz – na zasadzie case studies – omówione zostaną wybrane obiekty
zabytkowe znajdujące się na terenie Polski, dla których odnaleziono udaną
formułę zagospodarowania; ponadto poruszona zostanie problematyka ochrony i
kształtowania krajobrazu kulturowego, ochrony miast historycznych, prawne
aspekty ochrony zabytków w Polsce jak również rolę muzeów w nowocześnie
pojętej ochronie zabytków. Przedstawiona zostanie idea Listy Światowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Zakres dziedzinowy: zarządzanie, zabytkoznawstwo, architektura krajobrazu,
muzeologia.
Po zakończeniu kursu student powinien:
W1, U1, K1

1.
- znać deﬁnicję dziedzictwa kulturowego, opisywać zasób dziedzictwa
materialnego i niematerialnego, znajdować informacje na temat problematyki
związanej z dziedzictwem, umieć porządkować treści i zagadnienia związane z
szeroko zarysowaną problematyką ochrony, kształtowania i zarządzania
dziedzictwem, potraﬁć ilustrować różnorodne przykłady dziedzictwa materialnego
i niematerialnego
- umieć analizować i objaśniać strukturę organizacyjną sektorów związanych z
ochroną dziedzictwa kulturowego, zestawiać różnego rodzaju modele zarządzania
dziedzictwem, projektować możliwe wykorzystania obiektów dziedzictwa
materialnego jak również syntetyzować i objaśniać najważniejsze problemy
związane z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym
- nabyć kompetencji społecznych w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego,
umieć odnieść się do wielowymiarowej problematyki i zagadnienia (np. kwestii
partycypacji społecznej w procesie zarządzania dziedzictwem), wykazywać się
postawą pełną szacunku i zainteresowania dziedzictwem, zrozumieniem dla jego
znaczenia w wymiarze wspólnoty regionalnej, etnicznej, religijnej czy narodowej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie organizacjami kultury

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzkuS.210.5cc859498b188.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0410Biznes i administracja nie określone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Na zajęciach zostaną poddane analizie podstawowe dokumenty dotyczące ochrony i zarządzania dziedzictwem –
związane z krajowym ustawodawstwem oraz dokumenty UNESCO. Ponadto omówione zostaną przykłady
zastosowania wyżej wymienionych przepisów w praktyce. Część godzin zostanie poświęcona dziedzictwu
niematerialnemu ze szczególnym uwzględnieniem regionów bliskich studentom. Ostatni blok zajęciowy będą
stanowić zajęcia dedykowane współczesnym zjawiskom i wyzwaniom w procesach ochrony i zarządzania
dziedzictwem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

- zna i rozumie znaczenie zasad, reguł, misji i celów
organizacji kultury i organizacji medialnych (W) - zna
system prawny ochrony dziedzictwa kulturowego
i dóbr kultury (W) - ma podstawową wiedzę z zakresu
regionów etnograﬁcznych w Polsce (W)

ZMR_K2_W04

esej

ZMR_K2_U03

esej

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potraﬁ
inspirować oraz organizować proces uczenia się
innych osób (KS) - aktywnie uczestniczy w działaniach
na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu,
kraju, Europy (KS) - systematycznie uczestniczy
ZMR_K2_K02
w życiu kulturalnym, interesuje się bieżącymi
wydarzeniami artystyczno-kulturalnymi oraz nowymi
zjawiskami w sztuce (KS) - potraﬁ samodzielnie
i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności,
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (KS)

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- potraﬁ poddać krytycznej analizie informacje
pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na ich
podstawie samodzielne wnioski (U) - potraﬁ poddać
krytycznej obserwacji organizacje kultury i organizacje
medialne oraz wyciągać z niej wnioski (U) - umie
samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać
umiejętności badawcze (U)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Na zajęciach zostaną poddane analizie podstawowe dokumenty dotyczące
ochrony i zarządzania dziedzictwem – związane z krajowym ustawodawstwem
oraz dokumenty UNESCO. Ponadto omówione zostaną przykłady zastosowania
wyżej wymienionych przepisów w praktyce. Część godzin zostanie poświęcona
dziedzictwu niematerialnemu ze szczególnym uwzględnieniem regionów bliskich
studentom. Ostatni blok zajęciowy będą stanowić zajęcia dedykowane
współczesnym zjawiskom i wyzwaniom w procesach ochrony i zarządzania
dziedzictwem.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Postęp pracy studentów sprawdzany jest podczas konsultacji
indywidualnych. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia jest
egzamin końcowy obejmujący całość omawianego materiału wraz z
lekturami. - Zaliczenie ćwiczeń na podstawie eseju na temat „Moje
dziedzictwo”. Esej ma stanowić osobistą reﬂeksję nad pojęciem
dziedzictwa, które może być rozumiane w bardzo subiektywny i
indywidualny sposób. Najlepsze eseje, wybrane przez prowadzących
zajęcia zostaną opublikowane na stronie
www.mojedziedzictwo.kultura.uj.edu.pl. Objętość eseju 3-5 stron, Times
New Roman, czcionka 12, interlinia 1,5. Esej należy zatytułować (tytułem
nie może być „moje dziedzictwo”) i przyporządkować do jednej z czterech
kategorii: miejsca, ludzie, zwyczaje, przedmioty. Przypisy tylko
śródtekstowe. Do eseju należy dołączyć zgodę na publikację (lub jej brak).
- Warunki dopuszczenia do zaliczenia: obecność w trakcie zajęć
(dopuszcza się 2 nieobecności, pozostałe zajęcia należy odrobić w
uzgodnieniu z prowadzącym); oddanie i prezentacja w trakcie zajęć
wszystkich zleconych przez prowadzącego prac, aktywność i
przygotowanie do zajęć. - Zaliczenie całego modułu następuje w formie
egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Antropologia organizacji (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie organizacjami kultury

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzkuS.210.5cc85949a688e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0410Biznes i administracja nie określone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami antropologii organizacji, możliwościami badania organizacji jako kultury
i dyskusja możliwości kształtowania kultury organizacyjnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rozumie czym zajmuje się Antropologia Kulturowa
i rozumie związki z nauką o organizacji.

ZMR_K2_W01

zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
myśleć kategoriami właściwymi dla antropologii
i nauki o organizacji

U1

ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U05

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia Antropologii Kulturowej
Podstawowe kategorie
Kultura organizacji

W1

2.

Związki kultury organizacyjnej z kulturą społeczeństwa

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Antropologia organizacji (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie organizacjami kultury

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzkuS.210.5cc85949c19db.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0410Biznes i administracja nie określone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami antropologii organizacji, możliwościami badania organizacji jako kultury
i dyskusja możliwości kształtowania kultury organizacyjnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student rozumie sposób badania organizacji

ZMR_K2_W01

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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skonstruować i użyć kwestionariusza do badań
terenowych

U1

ZMR_K2_U01

projekt

ZMR_K2_K07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prowadzenia badań terenowych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przeprowadzenie badań empirycznych

30

przygotowanie raportu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ćwiczenia prowadzone w wybranych organizacjach, podjęte zostaną próby
opisania ich w kategoriach antropologicznych w oparciu o przeprowadzone
badania.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, udział w badaniach, analiza przypadków, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przeprowadzenie badań i praca pisemna (przygotowanie kwestionariusza
do badań, przedstawienie kwestionariusza , praca pisemna
podsumowująca. Praca pisemna do 8 stron)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Podstawy marketingu w mediach (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzmS.210.5cc8594d2eaec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie z aktualnym teoretyczno-koncepcyjnym dorobkiem marketingu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna i rozumie zasady marketingu kultury i mediów ma
podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki kultury
i mediów

ZMR_K2_W08

projekt, esej
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W2

identyﬁkuje i wyjaśnia znaczenie różnic kulturowych
w kontekście zarządzanie marketingowego
przedsiębiorstwem

ZMR_K2_W06

projekt, esej

ZMR_K2_U03

projekt, esej

ZMR_K2_K07

projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność krytycznej reﬂeksji nad tekstami
na temat zarządzania, dziejów kultury oraz mediów
(H1A_U01)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę
i umiejętności. dzięki zdobytej wiedzy rozumie i potraﬁ
oceniać krytycznie oraz interpretować wydarzenia
kulturalne oraz przekazy medialne.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

przeprowadzenie badań literaturowych

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

• Projektowanie marketingu mix (Produkt w ujęciu marketingowym, produkt
materialny i niematerialny, rola i formy promocji, koncepcje kształtowania cen
• Analiza rynku. Konsekwencje konwergencji.
• Analizy marketingowe w mediach (SWOT, pięciu sił Portera, BCG, 80/20, Ansoﬀa,
W1
analiza cyklu życia produktu medialnego)
• Segmentacja rynku (rodzaje segmentacji, segmentacja i jej znaczenie dla
przedsiębiorstwa medialnego, rynki docelowe)
• Strategie sprzedaży (wysokich cen, niskich cen, penetracji itd.)

Sylabusy
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2.

• Marketing wewnętrzny organizacji medialnych
• Reklama (znaczenie na rynku mediów, zasady projektowania kamanii.
• Podstawy strategii promocyjnych
• Niestandardowe formy promocji, problem efektywność NBDB
• reklama internetowa a cykl życia produktu, wskaźniki efektywności reklamy
internetowej, formy reklamy internetowej,
• SEM, SEO

W2, U1, K1

3.

• Marketing w mediach społecznościowych
• Blogosfera, blogi i mikroblogi
• Networking
• Content marketing

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia wymagane jest spełnienie kryterium obecności. * artykuł na
multiblogu Kulturoteka - 15% oceny * referat/prezentacja - 35% oceny *
przygotowanie, zaangażowanie, aktywność na zajęciach - 50% oceny
Punktacja: 3 = 56-64% 3,5 = 65-73% 4 = 74-82% 4,5 = 83-91% 5 =
92-100%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych pojęć i terminów związanych z zarządzaniem oraz działaniem organizacji tzw. nowych mediów.
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu zarządzania. Podstawowa wiedza o przedmiotowych i metodologicznych
powiązaniach zarządzania i kultury z macierzystymi dla zarządzania mediami dyscyplinami naukowymi (zwłaszcza ekonomiki
mediów i medioznawstwa).

Sylabusy
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Marketing w organizacji (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie reklamą

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzrS.210.5cc8594ecb496.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem realizacji zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu działań marketingowych
charakterystycznych dla współczesnych organizacji. Celem przedmiotu jest także wskazanie i wyjaśnienie
na czym polegają mechanizmy dzisiejszych rynków konsumenckich oraz w jaki sposób identyﬁkować, analizować
je, a także dokonywać ich segmentacji. Istotnym elementem jest także zapoznanie studentów z istotą produktu,
marki i wizerunku produktu i organizacji, oraz przekazanie wiedzy na temat ich pozycjonowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

, jaki jest zakres i na czym polegają działania
marketingowe współczesnych organizacji.

ZMR_K2_W03

egzamin pisemny

wskazać i wyjaśnić, na czym polegają mechanizmy
dzisiejszych rynków konsumenckich oraz w jaki sposób ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U09
identyﬁkować, analizować je, a także dokonywać ich
segmentacji.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania praktycznych decyzji w odniesieniu
do produktu, marki i wizerunku organizacji, oraz
do przekazania wiedzy na ten temat osobom
zainteresowanym.

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K11

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
57

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.Istota marketingu. Orientacje rynkowe.

W1, U1, K1

2.

2.Marketingowe znaczenie otoczenia organizacji.

W1, U1, K1

3.

3.Produkty i ich asortyment.

W1, U1, K1

4.

4.Opakowania i wzrost ich znaczenia we współczesnym marketingu.

W1, U1, K1

5.

5.Ceny i strategie cenowe

W1, U1, K1

6.

6.Marka. Tworzenie silnych marek

W1, U1, K1

7.

7.Zarządzanie wizerunkiem organizacji

W1, U1, K1

8.

8.Pozycjonowanie w marketingu

W1, U1, K1

9.

9.Marketing relacji

W1, U1, K1

Sylabusy
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10.

10.Marketing doświadczeń

W1, U1, K1

11.

11.Komunikacja marketingowa masowa

W1, U1, K1

12.

12.Komunikacja marketingowa osobista

W1, U1, K1

13.

13.Postmarketing

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu w
formie testu. Przystąpienie do egzaminu wymaga uzyskania pozytywnej
oceny z zaliczenia ćwiczeń z "Marketingu w organizacji" oraz obecności na
zajęciach (możliwe są maksymalnie 2 nieobecności).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń z "Marketingu w organizacji"

Sylabusy
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Podstawy marketingu w mediach (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzmS.210.5cc8594d48dad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przybliżenie wiedzy z zakresu działań marketingowych w organizacjach medialnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W04

esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

poddać krytycznej analizie informacje pochodzące
z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie
samodzielne wnioski.

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08

esej, prezentacja

samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać
umiejętności badawcze

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U08

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

efektywnego organizowania własnej pracy
i krytycznego oceniania jej stopnia zaawansowania.

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K07

esej, prezentacja

K2

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K11

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przegląd zagadnień związanych z marketingiem w organizacji, współczesne ikony
zarządzania i marketingu, nowe trendy technologiczne w marketingu

W1, U1, K2

2.

Marketing, public relation, branding i ich narzędzia; krajobraz deﬁnicji i orientacji
marketingowych, marketing w Polsce.

W1, U2

3.

Nowe trendy technologiczne w marketingu

W1, U1, U2, K1, K2

4.

Reklama, kampanie reklamowe, marka, branding.

W1, U1, U2, K1, K2

5.

Nowy marketing (media i agencje interaktywne, media społecznościowe, content
marketing)

W1, U1, U2, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia wymagane jest spełnienie kryterium obecności. * artykuł na
multiblogu Kulturoteka - 15% oceny * referat/prezentacja - 35% oceny *
przygotowanie, zaangażowanie, aktywność na zajęciach - 50% oceny
Punktacja: 3 = 56-64% 3,5 = 65-73% 4 = 74-82% 4,5 = 83-91% 5 =
92-100%
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Marketing w organizacji (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie reklamą

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzrS.210.5cc8594ee7720.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem realizacji zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu działań marketingowych
charakterystycznych dla współczesnych organizacji.

C2

Celem przedmiotu jest także wskazanie i wyjaśnienie na czym polegają mechanizmy dzisiejszych rynków
konsumenckich oraz w jaki sposób identyﬁkować, analizować je, a także dokonywać ich segmentacji.

C3

Istotnym elementem jest także zapoznanie studentów z istotą produktu, marki i wizerunku produktu i organizacji,
oraz przekazanie wiedzy na temat ich pozycjonowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W03,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W06,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W11

prezentacja

poddać krytycznej analizie informacje pochodzące
z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie
samodzielne wnioski.

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U14,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U17,
ZMR_K2_U18,
ZMR_K2_U20

prezentacja

samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać
umiejętności badawcze.

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U14,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U17,
ZMR_K2_U18,
ZMR_K2_U20

prezentacja

efektywnego organizowania własnej pracy
i krytycznego oceniania jej stopnia zaawansowania.

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K09,
ZMR_K2_K10,
ZMR_K2_K11

prezentacja

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K09,
ZMR_K2_K10,
ZMR_K2_K11

prezentacja

najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu (wykazuje
zdolność krytycznego ich omawiana).

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie, zajęcia organizacyjne.

W1, U1, U2, K1, K2

2.

Przegląd zagadnień związanych z marketingiem w organizacji, współczesne ikony
zarządzania i marketingu, nowe trendy technologiczne w marketingu - 1.

W1, U1, U2, K1, K2

3.

Marketing, public relation, branding i ich narzędzia; krajobraz deﬁnicji i orientacji
marketingowych, marketing w Polsce.

W1, U1, U2, K1, K2

4.

Nowe trendy technologiczne w marketingu - 2.

W1, U1, U2, K1, K2

5.

Reklama, kampanie reklamowe, marka, branding.

W1, U1, U2, K1, K2

6.

Nowe trendy technologiczne w marketingu - 3.

W1, U1, U2, K1, K2

7.

Nowy marketing (media i agencje interaktywne, media społecznościowe, content
marketing)

W1, U1, U2, K1, K2

8.

Nowe trendy technologiczne w marketingu - 4.

W1, U1, U2, K1, K2

9.

Nowe trendy technologiczne w marketingu - 5.

W1, U1, U2, K1, K2

10.

Podsumowanie, zaliczenie.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu.
Przystąpienie do testu wymaga obecności na zajęciach (możliwe są
maksymalnie 2 nieobecności).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wykład monograﬁczny w j. angielskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRS.210.5cc03479115c5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0031Umiejętności osobowościowe

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy z zakresu najnowszych trendów w badaniach w naukach o sztuce, ze szczególnym
uwzględnieniem kultury współczesnej.

C2

Doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie specjalistycznym z zakresu nauk
o sztuce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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jakie są najnowsze trendy w badaniach w naukach
o zarządzaniu oraz w kulturze współczesnej

W1

ZMR_K2_W07

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_U13

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
zarządzać w zakresie wyznaczonym przez
współczesne środowisko organizacji kultury i mediów,
diagnozować rzeczywistość i zająć własne stanowisko
w odniesieniu do rzeczywistości społecznej.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego uzupełniania wiedzy i kompetencji

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dane dotyczące współcześnie prowadzonych badań w naukach o zarządzaniu oraz
w zakresie kultury w Europie i na świecie.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Socjotechnika reklamy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie reklamą

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzrS.210.5cc0347dba2e9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem realizacji zajęć jest przekazanie studentom wiedzy oraz praktycznej umiejętności
identyﬁkacji oraz analizy zastosowanych w reklamie technik i narzędzi, które manipulując uwagą odbiorców
reklam, wpływają na ich osobiste i społeczne decyzje.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady zastosowania w reklamie metod i narzędzi
socjotechniki.

ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W09

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać identyﬁkacji oraz krytycznej analizy
zastosowanych w reklamie narzędzi, które manipulują
uwagą odbiorców reklam.

ZMR_K2_U13

zaliczenie

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K05,
ZMR_K2_K07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej oceny etycznej warstwy reklam
pojawiających się w przestrzeni medialnej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

60

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.Wstęp do socjotechniki reklamy

W1, U1, K1

2.

2.Figury retoryczne werbalne i wizualne, slogany

W1, U1, K1

3.

3.Komunikaty symboliczne

W1, U1, K1

4.

4.Zniekształcenie, przesada

W1, U1, K1

5.

5.Reklama jako opowieść

W1, U1, K1

6.

6.Człowiek i bohaterowie reklamy

W1, U1, K1

7.

7.Styl życia, role i wzorce społeczne

W1, U1, K1

8.

8.Dom, natura, laboratorium, inny świat

W1, U1, K1

9.

9.Intertekstualizm kulturowy

W1, U1, K1

10.

10.Przekraczanie tabu

W1, U1, K1

11.

11.Nastrój i emocje w reklamie

W1, U1, K1

12.

12.Metafory głębokie

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu.
Przystąpienie do testu wymaga obecności na zajęciach (możliwe są
maksymalnie 2 nieobecności).
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Prawo autorskie w praktyce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRS.210.5cc034793085d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Założeniem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej poprzez
omówienie wybranych praktycznych zagadnień z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna system prawny w Polsce odnoszący się
do ochrony prawa autorskiego; rozumie konieczność
zarządzania zasobami własności intelektualnej

ZMR_K2_W06

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować przepisy prawne w praktyce

ZMR_K2_U10,
ZMR_K2_U19

egzamin pisemny

ZMR_K2_K07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny i interpretacji wybranych zagadnień
prawnych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

4

uczestnictwo w egzaminie

1

rozwiązywanie kazusów

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Utwór – liczne przykłady będące przedmiotem sporów sądowych bądź stanowiące
dobrą ilustrację trudności w interpretacjach autorskoprawnych

W1, U1, K1

2.

Utwór samoistny, zależny, inspirowany - różnice

W1, U1, K1

3.

Twórca, twórczość pracownicza, plagiat, autoplagiat

W1, U1, K1

4.

Dozwolony użytek

W1, U1, K1

5.

Umowy z zakresu prawa autorskiego

W1, U1, K1

6.

Domena publiczna

W1, U1, K1

7.

Prawo do wizerunku

W1, U1, K1

8.

Prawo do fotograﬁi

W1, U1, K1

9.

Prawo autorskie w muzyce

W1, U1, K1

10.

Prawa pokrewne

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test pisemny– analiza prawna konkretnych przykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych

Sylabusy
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Etyka reklamy i problemy konsumpcji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie reklamą

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzrS.210.5cc0347dd4867.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ćwiczenia z przedmiotu "Etyka reklamy i problemy konsumpcji" wprowadzają w wymiarze praktycznym w świat
reﬂeksji etycznej nad komunikacją reklamową oraz w uniwersum problemów konsumpcji, w zakresie
synchronicznym i diachronicznym, celem uwrażliwienia studentów na omawiane zagadnienia oraz przygotowania
do konfrontacji z nimi na gruncie zawodowym w ramach zarządzania mediami i reklamą.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

48 / 154

W1

istotę praktycznego wymiaru zjawisk z zakresu etyki
reklamy i problemów konsumpcji w rzeczywistości
organizacyjnej na gruncie zarządzania mediami
i reklamą.

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W03,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W09,
ZMR_K2_W11

prezentacja

W2

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W03,
podstawowe metody i techniki stosowane w reklamie
ZMR_K2_W04,
w ich ujęciu etycznym i związanym z problemami
ZMR_K2_W07,
konsumpcji w obszarze zarządzania mediami i reklamą
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W09,
ZMR_K2_W11

prezentacja

W3

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W03,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W09,
ZMR_K2_W11

prezentacja

U1

, dzięki rozbudzonej wrażliwości etycznej,
diagnozować przy pomocy kategorii etycznych
rozwiązania stosowane w praktyce życia
organizacyjnego, w szczególności w zakresie
zarządzania mediami i reklamą.

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U10,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U16,
ZMR_K2_U18,
ZMR_K2_U20

prezentacja

U2

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
dostrzegać, deﬁniować i poddawać krytycznej analizie
ZMR_K2_U08,
formę, treść, kontekst i znaczenie komunikacji
ZMR_K2_U09,
reklamowej i zjawisk z zakresu konsumpcji dóbr i usług
ZMR_K2_U10,
na gruncie zarządzania mediami i reklamą.
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U16,
ZMR_K2_U18,
ZMR_K2_U20

prezentacja

historię rozwoju myśli etycznej dotyczącej zarządzania
i organizowania, w szczególności zaś reklamy
i konsumpcji w odniesieniu do zarządzania mediami
i reklamą.

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

samodzielnego i krytycznego uzupełniania
i zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie etyki
reklamy i problemów konsumpcji na gruncie
zarządzania mediami i reklamą oraz w wymiarze
interdyscyplinarnym.

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K05,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K09

prezentacja

K2

samodzielnego wykorzystania narzędzi reﬂeksji
z zakresu etyki reklamy i problemów konsumpcji przy
realizacji projektów lub brania udziału w pracach
zespołów związanych z zarządzaniem mediami
i reklamą.

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K05,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K09

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie, zajęcia organizacyjne, prezentacja programu zajęć, podział zadań

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

2.

Konsumpcja, konsumpcjonizm, etyczna konsumpcja, antyglobalizm,
alterglobalizm, zrównoważony rozwój, makdonaldyzacja kultury

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

3.

Mieć czy być. Historyczny rozwój reﬂeksji z zakresu etyki reklamy i problemów
konsumpcji - cz. 1

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

4.

Historyczny rozwój reﬂeksji z zakresu etyki reklamy i problemów konsumpcji - cz.
2

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

5.

Witajcie w Antropocenie. Kryzys klimatyczny - cz. 1

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

6.

Dobrobyt bez wzrostu i względność ekonomii. Kryzys klimatyczny - cz. 2

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

7.

Kapitał w XXI wieku. Nierówności społeczne, dochodowe, majątkowe - cz. 1

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

8.

Nierówności społeczne, dochodowe, majątkowe - cz. 2

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Sylabusy
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9.

Zarządzanie humanistyczne, współczesne wrażliwe etycznie ruchy społeczne

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

10.

Nurt krytyczny zarządzania, marketing krytyczny

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

11.

Krytyczna teoria nowych mediów

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

12.

Kodeks etyki reklamy, dobre praktyki z zakresu marketingu szeptanego

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

13.

Studia przypadków z zakresu etyki reklamy i problemów konsumpcji na gruncie
krajowym i międzynarodowym

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

14.

Studia przypadków z zakresu etyki reklamy i problemów konsumpcji na gruncie
krajowym i międzynarodowym

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

15.

Podsumowanie, uzupełnienie, zaliczenie

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia wymagane jest spełnienie kryterium obecności. * studium
przypadku reklamy/kampanii reklamowej itp. wątpliwej z perspektywy
etycznej - 15% oceny * referat/prezentacja - 35% oceny * przygotowanie,
zaangażowanie, aktywność na zajęciach - 50% oceny Punktacja: 3 =
56-64% 3,5 = 65-73% 4 = 74-82% 4,5 = 83-91% 5 = 92-100%
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Zarządzanie różnorodnością w organizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRS.210.5cc0347f9f31f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy i słuchaczek z zagadnieniami i praktycznymi aspektami dotyczącymi
zarządzania różnorodnością i zarządzania w różnorodności. Zajęcia mają przede wszystkim dać odpowiedź
na kluczowe pytania o to, jak w sposób świadomy budować inkluzywną, otwartą na innowacje i wrażliwą
na potrzeby różnorodnych grup społecznych, kulturę organizacyjną, a poprzez to - jak osiągać lepsze wyniki
dzięki różnorodności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Uczestnik / uczestniczka zajęć zna i rozumie: • Pojęcia
charakterystyczne dla zarządzania różnorodnością. •
Znaczenie poszczególnych wymiarów różnorodności
dla zarządzania (wiek, płeć, etniczność,
niepełnosprawność, LGBTQ+ etc.). • Korzyści
i uzasadnienie biznesowe dla zarządzania
różnorodnością. • Dobre praktyki z zakresu
zarządzania różnorodnością w sektorze kultury
i mediów.

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W03,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W05,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W09,
ZMR_K2_W10

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U10,
ZMR_K2_U14,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U18

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K03,
ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K06,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K08,
ZMR_K2_K09,
ZMR_K2_K10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Uczestnik / uczestniczka zajęć potraﬁ: • Przedstawić
uzasadnienie biznesowe dla zarządzania
różnorodnością. • Udowodnić osiągnięcie
spodziewanych korzyści biznesowych z zarządzania
różnorodnością.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uczestnik / uczestniczka zajęć • Krytycznie podchodzi
do działań w obszarze zarządzania różnorodnością,
szczególnie w kontekście tzw. dobrych praktyk. •
Zyskuje kompleksowe spojrzenie na działalności
organizacji kultury i mediów w obszarze zarządzania
różnorodnością. • Rozwija swoje kompetencje
w obszarze otwartości na różnorodność i kompetencje
w obszarze inkuzywności.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie zajęć omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z
zarządzaniem różnorodnością (związaną np. z płcią, wiekiem, pochodzeniem,
orientacją seksualną, (nie)pełnosprawnością). Omówiona zostanie również ustawa
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Szczególna
uwaga w trakcie zajęć zostanie zwrócona na organizacje kultury i mediów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, gra dydaktyczna, analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład
konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Prawo pracy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRS.210.5cab068460f55.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy w zakresie obowiązujących rozwiązań normatywnych w dziedzinie prawa pracy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

potrzebę stosowania rozwiązań normatywnych
w stosunkach pracownik - pracodawca

ZMR_K2_W03

egzamin pisemny, kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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deﬁniować pojęcia stosowane w ustawach i aktach
wykonawczych

U1

ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U10,
ZMR_K2_U20

egzamin pisemny, kazus

ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K10,
ZMR_K2_K11

egzamin pisemny, kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
weryﬁkacji proponowanych rozwiązań i krytycznej
oceny procesu argumentacji w oparciu o wiedzę
prawanicza.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Prawo pracy jako dziedzina prawa

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
test końcowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza podstawowa w zakresie obowiązujących rozwiązań prawnych

Sylabusy
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Prawo zamówień publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRS.210.5cac67c8bd265.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

reguły dotyczące dystrybuowania środkami
publicznymi

ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W06

egzamin pisemny

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonywać wyboru właściwych trybów procedowania
i stosować je w wymiarze praktycznym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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analizy istniejącego stanu prawnego względem
zdarzeń mających miejsce w praktyce w obszarze
racjonalizowania polityki ﬁnansowej instytucji
publicznych

K1

ZMR_K2_K06,
ZMR_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Systemowe rozwiązania w zakresie realizowania polityki ﬁnansowej w instytucjach
publicznych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena z testu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza w zakresie prawa

Sylabusy
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English for Culture and Media Management B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRS.230.623af0867e89b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W05,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W11,
ZMR_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W03,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W05,
ZMR_K2_W06,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W12

zaliczenie na ocenę

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W03,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W05,
ZMR_K2_W06,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W09,
ZMR_K2_W11,
ZMR_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W1

W4

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U05,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U17,
ZMR_K2_U18,
ZMR_K2_U20

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane ZMR_K2_U04,
ze studiowanym kierunkiem
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13

zaliczenie na ocenę

U5

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U1

U2

Sylabusy

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej
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napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U05,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U20

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U05,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U20

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U05,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U16,
ZMR_K2_U17,
ZMR_K2_U20

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U14,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U16,
ZMR_K2_U17,
ZMR_K2_U18

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

ZMR_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U6

U7

U8

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

ZMR_K2_K02,
ZMR_K2_K09

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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K3

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K05,
ZMR_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

ZMR_K2_K06,
ZMR_K2_K08,
ZMR_K2_K10,
ZMR_K2_K11

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie do egzaminu

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, U1, U4, K2, K4

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W4, U2, U4, U5, K2,
K4

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: a
report, an opinion essay.

W1, W2, W4, U3, U5, U6,
U8, U9, K2, K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U3, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W3, U11, U8, K4

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:
- advertising and marketing
- social media
- social media marketing
- festivals and other culture events
- image management
- art (ﬁlm, theatre, literature, music)
- culture institutions (museums, art galleries)
- culture online
- business English

6.

W1, W2, W4, U1, U10,
U2, K2

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W3, W4, U10, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.
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Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie następujących
wymogów: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania
w ciągu semestru z testów, prac pisemnych i wypowiedzi ustnych.
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może
bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania, jeśli zajęcia odbywają
się raz w tygodniu (30 godz. w semestrze), cztery spotkania, jeśli
zajęcia odbywają się w dwa razy w tygodniu (60 godz. w semestrze).
Zaliczenie testu rozumienia ze słuchu oraz wygłoszenie prezentacji.
Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia
egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów. Ocena końcowa
wyliczana jest przez dodanie wyników uzyskanych z części pisemnej
oraz średniej z zaliczenia semestrów, przy czym średnia z semestrów
stanowi 40% końcowej oceny z egzaminu, a egzamin pisemny 60%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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English for Culture and Media Management C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRS.230.623af0868b4fc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W05,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W11,
ZMR_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W03,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W05,
ZMR_K2_W06,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W12

zaliczenie na ocenę

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W03,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W05,
ZMR_K2_W06,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W09,
ZMR_K2_W11,
ZMR_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W1

W4

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

U2

U3

U4

U5

Sylabusy

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U05,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U17,
ZMR_K2_U18,
ZMR_K2_U20

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13

zaliczenie na ocenę

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U12

zaliczenie na ocenę
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napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U05,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U20

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U05,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U20

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U05,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U16,
ZMR_K2_U17,
ZMR_K2_U20

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U14,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U16,
ZMR_K2_U17,
ZMR_K2_U18

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

ZMR_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U6

U7

U8

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

ZMR_K2_K02,
ZMR_K2_K09

zaliczenie na ocenę

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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K4

K5

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K05,
ZMR_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

ZMR_K2_K06,
ZMR_K2_K08,
ZMR_K2_K10,
ZMR_K2_K11

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie do egzaminu

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, U1, U4, K2, K4

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W4, U2, U4, U5, K2,
K4

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: a
report (a proposal), an opinion essay.

W1, W2, W4, U3, U5, U6,
U8, U9, K2, K4

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U3, U7, U8,
U9, K1, K2, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W3, U11, U8, K5

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:
- advertising and marketing
- social media
- social media marketing
- festivals and other culture events
- image management
6.
- art (ﬁlm, theatre, literature, music)

W1, W2, W4, U1, U10,
U2, K2, K3

- elements of art history
- culture institutions (museums, art galleries)
- culture online
- fandom studies
- business English
7.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W3, W4, U10, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza
tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie następujących
wymogów: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania
w ciągu semestru z testów, prac pisemnych i wypowiedzi ustnych.
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może
bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania, jeśli zajęcia odbywają
się raz w tygodniu (30 godz. w semestrze),cztery spotkania, jeśli
zajęcia odbywają się w dwa razy w tygodniu (60 godz. w semestrze).
Zaliczenie testu rozumienia ze słuchu oraz wygłoszenie prezentacji.
Egzamin Składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia
egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów. Ocena końcowa
wyliczana jest przez dodanie wyników uzyskanych z części pisemnej
oraz średniej z zaliczenia semestrów, przy czym średnia z semestrów
stanowi 40% końcowej oceny z egzaminu, a egzamin pisemny 60%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1.

Sylabusy
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Kultura cyfrowa: literatura elektroniczna, demoscena, gry, sztuka mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie organizacjami kultury

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzkuS.220.5cc6f8059fc3f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie się studentów z wybranymi polami produkcji kulturowej w obszarze mediów
cyfrowych: grami wideo, literaturą elektroniczną, sztuką mediów I demosceną. Szczególny nacisk kładziony jest
na omówienie wybranych platform, na których realizowane są utwory cyfrowe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna podstawową literaturę przedmiotu
dotyczącą problematyki kultury cyfrowej.

ZMR_K2_W02

projekt
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W2

student zna wyznaczniki dzieła cyfrowego.

ZMR_K2_W02

projekt

W3

student ma uporządkowaną wiedzę na temat
gatunków cyfrowych

ZMR_K2_W02

projekt

W4

student ma pogłębioną wiedzę na temat nowych form
partycypacji w kulturze cyfrowej

ZMR_K2_W02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować analizę wybranego utworu cyfrowego.

ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U13

projekt

U2

student sprawnie posługuje się narzędziami
teoretycznymi do analizy utworów cyfrowych

ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U13

projekt

U3

przygotowywać wystąpienia ustne dotyczące utworów
cyfrowych

ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U13

projekt

U4

omówić wybraną platformę, na której realizowane są
utwory cyfrowe

ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów samodzielnie interpretować utwory
cyfrowe

ZMR_K2_K03,
ZMR_K2_K05,
ZMR_K2_K07

projekt

K2

student jest gotów współpracować z zespołem
złożonym z uczestników o zróżnicowanej specjalizacji.

ZMR_K2_K03,
ZMR_K2_K05

projekt

K3

student jest gotów podnosić swoje kompetencje
w zakresie rozumienia procesów cyfrowej
transformacji

ZMR_K2_K03,
ZMR_K2_K05

projekt

K4

student jest gotów współtworzyć cyfrowe teksty
kultury

ZMR_K2_K05,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K09

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie referatu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
I część kursu "WPROWADZENIE DO KULTURY CYFROWEJ"

1.

W ramach pierwszej części kursu studenci poznają wybrane gatunki cyfrowe, uczą
się o roli platform, poznają różnice między poszczególnymi polami ekspresji
cyfrowej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3

II część kursu "PLATFORMY"
Zajęcia prowadzone są w laboratorium, w którym zgromadzono wybrane
platformy (komputery i konsole). W ramach tej części studenci prezentują
wybrane platformy i zrealizowane na nie utwory cyfrowe. Studenci mają
możliwość wyprodukowania utworu cyfrowego na danej platformie.

2.

W3, U3, U4, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie projektu z użyciem oryginalnej platformy, na której
produkowane były utwory cyfrowe (np. komputer 8 bitowy, konsola
przenośna id).

Wymagania wstępne i dodatkowe
niezależność intelektualna, znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Prawo kultury (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie organizacjami kultury

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzkuS.220.5cc8594a1e5fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Po zakończeniu wykładów, student powinien znać podstawowe zapisy i regulacje wybranych aktów prawnych
dotyczących funkcjonowania i działalności instytucji kultury w Polsce

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawowe zapisy i regulacje wybranych
aktów prawnych dotyczących funkcjonowania
i działalności instytucji kultury w Polsce oraz rozumie
i deﬁniuje pojęcia stosowane w ustawach i aktach
wykonawczych

ZMR_K2_W04

zaliczenie pisemne

ZMR_K2_U10

zaliczenie pisemne

ZMR_K2_K08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poddawać krytycznej analizie prawne uwarunkowania
dotyczące funkcjonowania instytucji kultury

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów analizować procesy i zjawiska
kulturalne w ich prawnym kontekście

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej – regulacje prawne

W1, U1, K1

2.

Uwarunkowania prawne w wybranych instytucjach kultury: muzeach i bibliotekach

W1, U1, K1

3.

System ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

W1, U1, K1

4.

Podstawy prawa ﬁlmowego

W1, U1, K1

5.

Uwarunkowania prawne organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych

W1, U1, K1

6.

Instytucje kultury w strukturach organizacji pozarządowych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

78 / 154

Prawo kultury (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie organizacjami kultury

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzkuS.220.5cc8594a39e44.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student rozumie zapisy i regulacje wybranych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i działalności
instytucji kultury w Polsce i potraﬁ je zastosować w praktyce

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawowe zapisy i regulacje wybranych
aktów prawnych dotyczących funkcjonowania
i działalności instytucji kultury w Polsce oraz rozumie
i deﬁniuje pojęcia stosowane w ustawach i aktach
wykonawczych

ZMR_K2_W04

zaliczenie pisemne

ZMR_K2_U10

zaliczenie pisemne

ZMR_K2_K08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poddawać krytycznej analizie prawne uwarunkowania
dotyczące funkcjonowania instytucji kultury

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów analizować procesy i zjawiska
kulturalne w ich prawnym kontekście

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

rozwiązywanie zadań problemowych

15

rozwiązywanie kazusów

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zarządzanie instytucją kultury w świetle zapisów ustawy o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej

W1, U1, K1

2.

Podstawy prawne działania muzeów i bibliotek w praktyce

W1, U1, K1

3.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – praktyczne przykłady

W1, U1, K1

4.

Ustawa o kinematograﬁi w świetle orzecznictwa

W1, U1, K1

5.

Uwarunkowania prawne organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych w
świetle orzecznictwa sądowego

W1, U1, K1

6.

Instytucje kultury w strukturach organizacji pozarządowych - w świetle zapisów
ustawy o fundacjach i stowarzyszeniach

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Prawo mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzmS.220.5cc0347c20265.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe uregulowania prawa mediów; rozumieć
i deﬁniować pojęcia stosowane w ustawach i aktach
wykonawczych

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W03,
ZMR_K2_W08

zaliczenie pisemne

ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

poddać krytycznej analizie różnego rodzaju przekazy
kultury współczesnej, analizując je pod różnym kątem
(język, kontekst kulturowy, treści merytoryczne,
wymiar estetyczny, kontekst prawny)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K07

działania w sposób przedsiębiorczy.

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza orzecznictwa

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Pojęcie i zakres przedmiotowy regulacji medialnych
a). akty prawa międzynarodowego
b). Rada Europy
c). Unia Europejska

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
test końcowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza w zakresie podstawowym dotycząca pojęć podstawowych z dziedziny prawa medialnego

Sylabusy
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Podstawy reklamy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie reklamą

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzrS.220.5cc0347e32f03.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami i procesami zachodzącymi w obrębie reklamy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie zasady reklamy kultury i mediów

ZMR_K2_W03,
ZMR_K2_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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umiejętnie wyrazić krytyczną reﬂeksję nad tekstami
na temat zarządzania, dziejów kultury oraz mediów

U1

ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U06

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy
i umiejętności. dzięki zdobytej wiedzy rozumie i potraﬁ
oceniać krytycznie oraz interpretować wydarzenia
kulturalne oraz przekazy medialne.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Informacje o reklamie i pojęciach pokrewnych, w których istotną rolę odgrywają
oddziaływania perswazyjne, takie jak na przykład propaganda i public relations.
Kanały rozpowszechniania treści reklamowych. Rola opakowania w reklamie oraz
znaczenie marki i znaku ﬁrmowego w przekazach reklamowych. Reklama
zewnętrzna. Badanie odbioru i wpływu treści reklamowych na odbiorców. Techniki
perswazyjne stosowane w reklamie.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zarządzanie organizacją medialną
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzmS.220.5cc0347c37de3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z problematyką zarządzania organizacją medialną w kontekście
funkcjonowania polskiego rynku medialnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna system prawny regulujący działalność
organizacji medialnych w Polsce.

ZMR_K2_W06,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W09,
ZMR_K2_W11

zaliczenie na ocenę

W2

student rozumie w pogłębionym stopniu zna i rozumie
znaczenie zasad, reguł, misji i celów organizacji
medialnych zarówno publicznych, jak i prywatnych

ZMR_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

absolwent posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą
miejsca i znaczenia zarządzania organizacjami mediów
ZMR_K2_W01
na gruncie nauk społecznych, aktualnego stanu
i kierunków rozwoju.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ poddać krytycznej obserwacji organizacje
medialne oraz wyciągać z niej wnioski.

ZMR_K2_U02

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania
umiejętności profesjonalnych związanych ze sferą
działalności medialnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie do sprawdzianu

20

analiza i przygotowanie danych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota zarządzania mediami.

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Polski rynek medialny – struktura, uwarunkowania społeczne-polityczne,
konkurencja, modele zarządzania.

W1, W2, W3

3.

Prawne uwarunkowania funkcjonowania mediów w Polsce.

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Zarządzanie publicznym przedsiębiorstwem medialnym.

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Media komercyjne w Polsce – najważniejsze problemy zarządzania.

W1, W2, W3

6.

Zarządzanie przedsiębiorstwem prasowym.

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Radio jako obiekt zarządzania.

W1, W2, W3

8.

Zarządzanie na rynku usług audiowizualnych.

W1, W2, W3

9.

Zarządzanie organizacją medialną w kontekście zmian otoczenia zewnętrznego.

W1, W2, W3

10.

Konwergencja mediów, przyszłość mediów i zawodu dziennikarza.

W1, W2, W3

11.

Zarządzanie organizacją medialną - studia przypadków.

W1, W2, W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Przygotowanie projektu zgodnie z wytycznymi prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Prawo reklamy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie reklamą

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzrS.220.5cac82c4bd633.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znaczenie aktywności marketingowej w działalności
przedsiębiorstw

ZMR_K2_W06,
ZMR_K2_W08

zaliczenie pisemne

ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U20

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać egzegezy aktów prawnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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oceny prowadzonych działań z punktu widzenia
normatywnego

K1

ZMR_K2_K10,
ZMR_K2_K11

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie do egzaminu

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Normatywny wymiar pojęcia reklamy

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
test końcowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza podstawowa z zakresu prawa

Sylabusy
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Projektowanie badań naukowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRS.220.5cc03479b05e4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przygotowanie studentów do prowadzania samodzielnych badań naukowych. W programie
nacisk został położony na kwestie metodologiczne, co ma być pomocne w przygotowaniu poprawnych badań
na potrzeby pisania pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

metodologię nauk

ZMR_K2_W05,
ZMR_K2_W12

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
poddać krytycznej analizie informacje pochodzące z
różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie
samodzielne wnioski.

U1

ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U05,
ZMR_K2_U19,
ZMR_K2_U20

egzamin pisemny

ZMR_K2_K10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
efektywnego organizowania swojej pracy i krytycznej
oceny stopnia jej zaawansowania.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

zapoznanie się z e-podręcznikiem

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metodologia badawcza.

W1

2.

Prowadzenie badań: podejście praktyczne.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Analiza audytoriów medialnych (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzmS.220.5cc8594d9c9b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi sposobami prowadzenia badań audytoriów medialnych,
jak również z wynikami takich badań. W ramach kursu uczestnicy zapoznawani będą z metodami i technikami
badań ilościowych (badania odbiorców mediów realizowane przez podmioty działające w ramach Porozumienia
Badaczy Mediów) i badań jakościowych prowadzonych w środowisku akademickim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma pogłębioną wiedzę z zakresu
funkcjonowania organizacji medialnych

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W12

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić społeczną rolę mediów i potraﬁ podać
stosowne przykłady

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dzięki zdobytej wiedzy rozumie i potraﬁ oceniać
krytycznie oraz interpretować wydarzenia kulturalne
oraz przekazy medialne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istotność prowadzenia badań nad mediami z punktu widzenia zarządzania
mediami

W1

2.

Pojęcie audytorium medialnego

W1, U1, K1

3.

Badanie czytelnictwa prasy

W1, U1, K1

4.

Badanie słuchalności radia

W1, U1, K1

5.

Badanie oglądalności telewizji

W1, U1, K1

6.

Pomiar widowni internetowej

W1, U1, K1

7.

Pomiar potencjału reklamy medialnej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
test

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu teorii i historii mediów.

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRS.2E0.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

procesy związane z prowadzeniem badań naukowych.

ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W12

wyniki badań, zaliczenie

W2

współczesną myśl humanistyczną w pogłębionym
zarysie, co pozwala na świadome odnoszenia się
do zjawisk świata kultury

ZMR_K2_W12

wyniki badań, zaliczenie

gromadzić i selekcjonować zgromadzony materiał
empiryczny

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U05,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U14,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U19

wyniki badań, zaliczenie

integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie
nauk o zarządzaniu

ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U05,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U19

wyniki badań, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

inspirowania oraz organizowania procesu uczenia się
innych osób i realizowania własnych potrzeb
w zakresie rozszerzania horyzontów wiedzy.

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K07

wyniki badań, zaliczenie

K2

inspirowania oraz organizowania procesu uczenia się
innych osób i realizowania własnych potrzeb
w zakresie rozszerzania horyzontów wiedzy.

ZMR_K2_K07

wyniki badań, zaliczenie

K3

przyjęcia roli moderatora dyskusji, w której
prezentowane są różne poglądy, dbając o zachowanie
wysokiego poziomu merytorycznego

ZMR_K2_K04

wyniki badań, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

200

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
230

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

200

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
230

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie pracy dyplomowej

110

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Proponowany zakres tematyczny prac magisterskich w głównej mierze
uzależniony będzie od pasji poznawczej seminarzystów, aczkolwiek dotyczyć
może następujących zagadnień ogólnych: zarządzania w mediach, zarządzanie w
reklamie, zarządzanie kulturą organizacyjną; zarządzania zasobami ludzkimi w
organizacji; zarządzania publicznego; zarządzania w biznesie muzycznym.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest wybór terenu
badawczego i uzyskanie zgody na przeprowadzenie badań w wybranej
organizacji, a także zaliczenie wprowadzenia (opis metodologii i stanu
badań).

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Drugi i trzeci semestr poświęcony zostanie na przeprowadzenie badań
terenowych, prezentację i konsultację wyników badań w trakcie
seminarium oraz na napisanie pracy. Warunkiem zaliczenia drugiego
semestru i całego kursu jest przedstawienie etnograﬁi organizacji jako
pracy magisterskiej

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Drugi i trzeci semestr poświęcony zostanie na przeprowadzenie
badań terenowych, prezentację i konsultację wyników badań w
wyniki badań, zaliczenie trakcie seminarium oraz na napisanie pracy. Warunkiem zaliczenia
drugiego semestru i całego kursu jest przedstawienie etnograﬁi
organizacji jako pracy magisterskiej
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Analiza audytoriów medialnych (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzmS.220.5cc8594db77d6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi sposobami prowadzenia badań audytoriów medialnych,
jak również z wynikami takich badań. W ramach kursu uczestnicy zapoznawani będą z metodami i technikami
badań ilościowych i badań jakościowych prowadzonych w środowisku akademickim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawowe metody gromadzenia
i analizy danych w kontekście badania organizacji
mediów.

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W12

zaliczenie

ZMR_K2_U02

zaliczenie

ZMR_K2_K07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić społeczną rolę mediów i potraﬁ podać
stosowne przykłady

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dzięki zdobytej wiedzy student rozumie i potraﬁ
oceniać krytycznie oraz interpretować wydarzenia
kulturalne oraz przekazy medialne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Badania jakościowe audytorium prasowego

W1, U1, K1

2.

Badania audytorium radiowego a zarządzanie organizacją medialną

W1, U1, K1

3.

Badania audytorium telewizyjnego a zarządzanie organizacja medialną

W1, U1, K1

4.

Badania jakościowe widowni telewizyjnej

W1, U1, K1

5.

Pomiar widowni internetowej i jego znaczenie

W1, U1, K1

6.

Badania jakościowe widowni internetowej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
przeprowadzenie analizy audytorium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych terminów z zakresy teorii mediów.

Sylabusy
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Praktyka zawodowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRS.220.5ca75696b26b0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podniesienie kompetencji studenta w zakresie zarządzania instytucjami kultury i mediów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

weryﬁkacja pozyskanej przez studenta wiedzy
teoretycznej w wybranej organizacji.

ZMR_K2_W01

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wiedza praktyczna pozyskana przez studentów
w trakcie praktyki ma na celu zwiększenie jego
umiejętności w zakresie zarządzania instytucjami
kultury i mediów.

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U14

raport

ZMR_K2_K01

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wiedza praktyczna pozyskana przez studentów
w trakcie praktyki ma na celu zwiększenie jego
kompetencji w zakresie zarządzania instytucjami
kultury i mediów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Program praktyk powinien obejmować:
A/ Ogólne zapoznanie się z instytucją/organizacją w zakresie prowadzonej przez
nią działalności.
B/ Szczegółowe zapoznanie się ze statutem instytucji/organizacji, jej strukturą
organizacyjną, organizacją stanowisk pracy, regulaminem pracy oraz innymi
dostępnymi regulaminami wewnętrznymi. Student powinien rozpoznać system
informacyjny i metody komunikacji instytucji z klientem, stosowane techniki
marketingowe.

1.

W1, U1, K1
C/ Zaleca się aktywne formy realizacji praktyk, np.:
a/ samodzielną realizację niewielkiego projektu,
b/ współpracę przy realizacji większego, złożonego przedsięwzięcia,
c/ pracę w zespole pracowników realizujących standardowe zadania,
d/ przeprowadzenie analiz lub badań na potrzeby instytucji/organizacji
przyjmującej studenta.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
praktyki
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
sprawozdanie studenta lub poświadczenie pracodawcy o realizacji praktyk
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Zarządzanie strategiczne (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRS.220.5cc859464c086.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem realizacji zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat współczesnych podejść do zarządzania
strategicznego

C2

Celem jest rozwijanie bazowej wiedzy i porządkowanie materiału z bardzo obszernej literatury przedmiotu
poprzez prezentacje, dyskusje

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

na zakończenie uczestnik kursu: • ma pogłębioną
wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji • zna
reguły i zasady zarządzania strategicznego • ma
pogłębioną wiedzę na temat teorii zarządzania
strategicznego i szkół strategii • zna i rozumie
konieczność poznawania koncepcji zarządzania
strategicznego jako źródła wiedzy i inspiracji do
oddziaływania na rozwój przedsiębiorstwa przez
strategię • zna i poprawnie posługuje się
profesjonalną terminologią z zakresu zarządzania
strategicznego • precyzyjnie i wyczerpująco wyjaśnia
miejsce, rolę, narzędzia analizy strategicznej
w procesie zarządzania strategicznego • ma
rozszerzoną wiedzę z zakresu budowania i wdrażania
strategii przedsiębiorstwa • zna literaturę przedmiotu.

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W09,
ZMR_K2_W12

egzamin pisemny / ustny

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U14,
ZMR_K2_U15

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

na zakończenie uczestnik kursu: • potraﬁ
samodzielnie poszukiwać odpowiedzi na pojawiające
się problemy zarządzania strategicznego • posiada
umiejętność doboru, selekcji i oceny źródeł informacji
strategicznych pozyskiwanych na potrzeby
formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa •
potraﬁ zastosować metody i narzędzia stosowane w
zarządzaniu strategicznym • posiada umiejętność
w zakresie wykorzystania metod analizy strategicznej
zarówno w odniesieniu do diagnozy potencjału
przedsiębiorstwa, jak i elementów składowych
otoczenia • posiada umiejętność w zakresie
wyznaczania celów strategicznych przedsiębiorstwa
oraz diagnozowania kluczowych czynników
konkurencyjności przedsiębiorstwa • posiada
umiejętność w zakresie doboru i konstrukcji planów
strategicznych oraz strategii przedsiębiorstwa
na poziomie całej organizacji, jak i na poziomie
funkcjonalnym • potraﬁ nawiązać współpracę
z instytucjami lub organizacjami w zakresie
pozyskiwania informacji strategicznej dla
przedsiębiorstwa • potraﬁ wytyczać priorytety,
określać spójne sposoby działania w ramach
realizowanych zadań dotyczących konstrukcji strategii
przedsiębiorstwa • ma świadomość wagi i możliwości
wykorzystania narzędzi zarządzania strategicznego
jako źródła konkurencyjności przedsiębiorstwa •
rozumie konieczność badania stopnia rozwoju i oceny
struktur zarządzania strategicznego
w przedsiębiorstwie • potraﬁ samodzielnie
przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone
zagadnieniom związanym z problematyką
zarządzania, w tym potraﬁ podczas wystąpienia
dokonać oryginalnej, krytycznej analizy różnych
koncepcji i wypracować własne stanowisko
normatywne • potraﬁ przyjąć rolę moderatora
dyskusji, w której prezentowane są różne poglądy,
dbając o zachowanie wysokiego poziomu
merytorycznego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

na zakończenie uczestnik kursu: • współpracuje
w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe
i rzetelne wykonanie powierzonych zadań • rozumie
potrzebę uczenia się przez całe życie • potraﬁ
prawidłowo rozpoznać hierarchię celów cząstkowych
służących realizacji określonego zadania • jest
przygotowany do uczestniczenia w projektach •
nabywa kompetencji związanych z tolerancją
i rozumieniem działań i decyzji podejmowanych przez
innych • nabywa kompetencji związanych
z negocjowaniem, asertywnością i bronieniem
własnych poglądów • rozwija umiejętności przywódcze
• rozwija krytyczne myślenie • potraﬁ słuchać
ze zrozumieniem • potraﬁ wyrazić i przyjąć
konstruktywną krytykę • potraﬁ planować
i podejmować wyzwania związane z samokształceniem

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K02,
ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K06,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K10

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Na zakończenie uczestnik kursu: • współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność
za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań • rozumie potrzebę
uczenia się
przez całe życie • potraﬁ prawidłowo rozpoznać hierarchię celów cząstkowych
służących
realizacji określonego zadania • jest przygotowany do uczestniczenia w
projektach •
nabywa kompetencji związanych z tolerancją i rozumieniem działań i decyzji
podejmowanych przez innych • nabywa kompetencji związanych z
negocjowaniem,
asertywnością i bronieniem własnych poglądów • rozwija umiejętności
przywódcze •
rozwija krytyczne myślenie • potraﬁ słuchać ze zrozumieniem • potraﬁ wyrazić i
przyjąć
konstruktywną krytykę • potraﬁ planować i podejmować wyzwania związane
z samokształceniem

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie ćwiczeń. Aktywne uczestnictwo w konwersatorium.
Egzamin
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Zarządzanie strategiczne (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRS.220.5cc85946678a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest: • zapoznanie studentów z zagadnieniami zarządzania strategicznego, ze wskazaniem na
złożoność i wieloaspektowość tej problematyki, • kształtowanie u studentów krytycznego podejścia do koncepcji
zarządzania strategicznego • kształtowanie umiejętności wykorzystania przez studentów narzędzi z zakresu
analizy strategicznej, • uświadomienie studentom konieczności i korzyści z systematycznego uzupełniania
i uaktualniania wiedzy w tym zakresie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

organizacji • zna reguły i zasady zarządzania
strategicznego • ma pogłębioną wiedzę na temat
teorii zarządzania strategicznego i szkół strategii • zna
i rozumie konieczność poznawania koncepcji
zarządzania strategicznego jako źródła wiedzy
i inspiracji do oddziaływania na rozwój
przedsiębiorstwa przez strategię • zna i poprawnie
posługuje się profesjonalną terminologią z zakresu
zarządzania strategicznego • precyzyjnie i
wyczerpująco wyjaśnia miejsce, rolę, narzędzia analizy
strategicznej w procesie zarządzania strategicznego •
ma rozszerzoną wiedzę z zakresu budowania
i wdrażania strategii przedsiębiorstwa • zna literaturę
przedmiotu.

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W07

prezentacja, zaliczenie

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U14,
ZMR_K2_U15

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

na zakończenie uczestnik kursu: • potraﬁ
samodzielnie poszukiwać odpowiedzi na pojawiające
się problemy zarządzania strategicznego • posiada
umiejętność doboru, selekcji i oceny źródeł informacji
strategicznych pozyskiwanych na potrzeby
formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa •
potraﬁ zastosować metody i narzędzia stosowane w
zarządzaniu strategicznym • posiada umiejętność
w zakresie wykorzystania metod analizy strategicznej
zarówno w odniesieniu do diagnozy potencjału
przedsiębiorstwa, jak i elementów składowych
otoczenia • posiada umiejętność w zakresie
wyznaczania celów strategicznych przedsiębiorstwa
oraz diagnozowania kluczowych czynników
konkurencyjności przedsiębiorstwa • posiada
umiejętność w zakresie doboru i konstrukcji planów
strategicznych oraz strategii przedsiębiorstwa
na poziomie całej organizacji, jak i na poziomie
funkcjonalnym • potraﬁ nawiązać współpracę
z instytucjami lub organizacjami w zakresie
pozyskiwania informacji strategicznej dla
przedsiębiorstwa • potraﬁ wytyczać priorytety,
określać spójne sposoby działania w ramach
realizowanych zadań dotyczących konstrukcji strategii
przedsiębiorstwa • ma świadomość wagi i możliwości
wykorzystania narzędzi zarządzania strategicznego
jako źródła konkurencyjności przedsiębiorstwa •
rozumie konieczność badania stopnia rozwoju i oceny
struktur zarządzania strategicznego
w przedsiębiorstwie • potraﬁ samodzielnie
przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone
zagadnieniom związanym z problematyką
zarządzania, w tym potraﬁ podczas wystąpienia
dokonać oryginalnej, krytycznej analizy różnych
koncepcji i wypracować własne stanowisko
normatywne • potraﬁ przyjąć rolę moderatora
dyskusji, w której prezentowane są różne poglądy,
dbając o zachowanie wysokiego poziomu
merytorycznego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

na zakończenie uczestnik kursu: • współpracuje
w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe
i rzetelne wykonanie powierzonych zadań • rozumie
potrzebę uczenia się przez całe życie • potraﬁ
prawidłowo rozpoznać hierarchię celów cząstkowych
służących realizacji określonego zadania • jest
przygotowany do uczestniczenia w projektach •
nabywa kompetencji związanych z tolerancją
i rozumieniem działań i decyzji podejmowanych przez
innych • nabywa kompetencji związanych
z negocjowaniem, asertywnością i bronieniem
własnych poglądów • rozwija umiejętności przywódcze
• rozwija krytyczne myślenie • potraﬁ słuchać
ze zrozumieniem • potraﬁ wyrazić i przyjąć
konstruktywną krytykę • potraﬁ planować
i podejmować wyzwania związane z samokształceniem

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K02,
ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K06,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K10

prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Budowanie fundamentów Po co nam analizy strategiczne? Między klasycznym
a współczesnym podejściem do zarządzania strategicznego. Zarządzanie
strategiczne
rozwojem. Między strategią ﬁrmy a strategią rozwoju sektora/miasta/państwa.
Partnerstwo strategiczne – potrzeba a konieczność. Generowanie sukcesów na
bazie
partnerstwa strategicznego. Współpraca jako wybór strategiczny. Skracanie
horyzontu, czyli współczesne podejście do zarządzania strategicznego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach oraz w pracach grup prezentacja prac
grupy na forum uczestników całego kursu
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Projekty miejskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRS.220.5cc03479ceeb1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przybliżenie uczestnikom zajęć szeroko rozumianego procesu zarządzania projektami
w przestrzeni miejskiej, podejmowanego z punktu widzenia zarządzania humanistycznego, czerpiącego jednak
z innych dyscyplin naukowych, takich jak: socjologia, urbanistyka, architektura, gospodarka przestrzenna,
geograﬁa społeczna, turystyka, marketing, itp., odbywającego się przy udziale różnych grup interesariuszy. Po
zakończeniu przedmiotu student posiądzie podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami w przestrzeni
miejskiej. Będzie w stanie samodzielnie podejmować reﬂeksję dotyczącą otaczającej go przestrzeni miejskiej
i konieczności uwzględniania różnych grup interesariuszy w procesie zarządzania nią. Umiejętności praktyczne
przydatne będą przyszłym menedżerom kultury i mediów, którzy samodzielnie podejmowali będą tego typu
działania lub współdziałali z innymi przy ich realizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W10

esej

ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U17

esej

K1

samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy
i umiejętności, rozszerzonych o wymiar
interdyscyplinarny

ZMR_K2_K02,
ZMR_K2_K03,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K08

esej

K2

uczenia się przez całe życie, potraﬁ inspirować oraz
organizować proces uczenia się innych osób

ZMR_K2_K01

esej

K3

przyjęcia rolę moderatora dyskusji, w której
prezentowane są różne poglądy, dbając o zachowanie
wysokiego poziomu merytorycznego

ZMR_K2_K04

esej

K4

organizowania zespołów zadaniowych i przewodzenia
im w celu realizacji wspólnego projektu zarówno
na poziomie lokalnym i globalnym.

ZMR_K2_K06

esej

K5

krytycznej oceny i interpretacji wydarzeń kulturalnych

ZMR_K2_K05

esej

W1

najnowsze trendy w zarządzaniu (wykazuje zdolność
krytycznego ich omawiana)

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie
nauk o zarządzaniu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zagadnienia związane z projektami miejskimi (w tym: projektowanie przestrzeni
miejskich, zieleń, smart city, reklamy w przestrzeni miejskiej, przemysły
kreatywne, partycypacja społeczna, marketing miast i inne bieżące zagadnienia)

1.

W1, U1, K1, K2, K3, K4,
K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, grywalizacja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt
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Źródła współczesności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRS.2E0.5cc03479e7980.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć (sem. 3) jest wskazanie i analiza źródeł współczesnych zjawisk kulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna genezę kilku ważnych zjawisk w kulturze
współczesnej.

ZMR_K2_W04

raport, prezentacja

ZMR_K2_U16

raport, prezentacja

ZMR_K2_K02,
ZMR_K2_K03,
ZMR_K2_K05,
ZMR_K2_K06,
ZMR_K2_K08,
ZMR_K2_K09

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać źródła charakterystycznych dla
współczesności fenomenów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

analizować współczesną kulturę w świetle
kształtujących ją czynników.

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie raportu

10

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Semestr 3: źródła twórczości - ﬁgura detektywa i natura ludzkiego umysłu współczesne losy religii - dobrobyt - kobiety i feminizm - szaleństwo - zwierzęcość
i człowieczeństwo - strach przed wolnością? - przemiany sztuki.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
raport, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest (a) aktywny udział w części konwersatoryjnej
zajęć (dyskusje), (b) regularne sporządzanie raportów z lektur.
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Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
raport, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
sporządzenie sprawozdania, ewentualnie esej, obecność (dopuszczalne
dwie nieobecności)

Semestr 4
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

raport, esej, prezentacja Obecność i aktywność na zajęciach, wykonanie pracy zaliczeniowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Marketing i organizacja wydarzeń
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie organizacjami kultury

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzkuS.240.5cc6f806351f5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0410Biznes i administracja nie określone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem realizacji zajęć jest zapoznanie studentów z praktyczną i teoretyczną umiejętnością planowania,
organizacji i promocji wydarzeń o zróżnicowanym charakterze oraz skali - zwłaszcza tych o wymiarze masowym
i proﬁlu kulturalno-artystycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady organizacji wydarzeń kultury.

ZMR_K2_W02

projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przenieść wiedzę z zakresu organizacji wydarzeń
kultury do praktyki.

ZMR_K2_U18

projekt

ZMR_K2_K08

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej i grupowej organizacji wydarzeń
kulturalnych z zachowaniem zasad zarządzania
humanistycznego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

60

rozwiązywanie zadań problemowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.Projekty o charakterze artystyczno - kulturowym: czym są?

W1, U1, K1

2.

2.Przygotowanie planu wydarzenia - imprezy o charakterze artystycznym i
kulturotwórczym.

W1, U1, K1

3.

3.Opracowanie koncepcji merytorycznej wydarzenia: podstawowe zasady.

W1, U1, K1

4.

4.Przygotowanie harmonogramu wydarzenia: najważniejsze elementy.

W1, U1, K1

5.

5.Publiczne wydarzenia artystyczno - kulturalne najważniejsze zasady.

W1, U1, K1

6.

6. Program wydarzeń towarzyszących - czym jest i jak go przygotować?

W1, U1, K1

7.

7.Specyﬁka pracy poszczególnych osób odpowiedzialnych za realizacje
wydarzenia: pracownicy metrytoryczni, koordynacja, promocja i edukacja.

W1, U1, K1

8.

8. Sposoby promocji wydarzeń o charakterze artystycznym: studium przypadków.

W1, U1, K1

9.

9.Kosztorys wydarzenia: co uwzględnić?

W1, U1, K1

10.

10. Wydarzenie w działaniu: najważniejsze zasady pracy na wydarzeniu.

W1, U1, K1

11.

11.Ewaluacja wydarzenia.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, metoda projektów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
- maksymalnie 2 nieobecności -przygotowanie projektu wydarzenia
kulturalno - artystycznego
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Publiczne i prywatne ﬁnanse kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie organizacjami kultury

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzkuS.240.5cc6f80655cc1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0410Biznes i administracja nie określone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia mają na celu przedstawienie zasad ﬁnansowania i organizacji działalności kulturalnej w warunkach
gospodarki rynkowej. Zajęcia umożliwiają poznanie wyników najnowszych badań polskich i zagranicznych
dotyczących współczesnego funkcjonowania kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zagadnienia z zakresu ekonomiki kultury w kontekście
rozwoju historycznego, społeczno-kulturowego, jak
również w powiązaniu z rozwojem technologii
informacyjno-komunikacyjnych

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W03

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
projekt

ZMR_K2_K11

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

- diagnozować i rozwiązywać typowe problemy
ﬁnansowania kultury

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

- przedsiębiorczego myślenia

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do zajęć

15

konsultacje

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Ćwiczenia Publiczne i prywatne ﬁnanse kultury skierowane są do studentów,
których interesuje pogłębienie wiedzy dotyczącej organizowania i ﬁnansowania
działalności w obszarze kultury i jej przemysłów prowadzonej przez różnorodne
podmioty (publiczne, nonproﬁt i komercyjne). Zagadnienia teoretyczne są
równoważone przykładami praktycznych rozwiązań. W ramach zajęć studenci
mogą zapoznać się z nowymi tematami badawczymi z zakresu ﬁnansowania
kultury. Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny. Zawierają prezentacje
multimedialne (MS Power Point). Każde z zajęć będzie się składać z wprowadzenia
oraz przygotowanych przez prowadzącą prezentacji lub zadań aktywizujących.
Tematy spotkań:
BLOK I

1.

W1, U1, K1

1. Wprowadzenie - logika publicznego ﬁnansowania w kulturze
2. Budżetowe i pozabudżetowe ﬁnansowanie w kulturze
BLOK II
1. Przygotowanie budżetów projektów w kulturze na wybranych przykładach.
2. Budżetowe i pozabudżetowe źródła ﬁnansowania kultury w ujęciu
międzynarodowym.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia przedmiotu: Efekty kształcenia sprawdzane
będą na bieżąco na zajęciach, podczas których studenci będą brać
udział w dyskusjach oraz prezentacjach. Ostateczną formą
sprawdzenia efektów kształcenia będzie kolokwium
podsumowujące oraz przygotowanie projektu polegającego na
opracowaniu budżetu projektu kulturalnego wg wytycznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ekonomia (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRS.240.5cc85946cd37f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane aspekty ekonomiczne rozwoju współczesnej
cywilizacji

ZMR_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

formułować problemy badawcze, wynikające
z omawianych zjawisk ekonomicznych oraz potraﬁ,
dobierając odpowiednie narzędzia, analizować je

ZMR_K2_U01

egzamin pisemny

ZMR_K2_K11

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

myślenia w sposób przedsiębiorczy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie do egzaminu

70

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do ekonomii.

W1

2.

Teoria rynku. Cena minimalna i cena maksymalna. Elastyczność popytu i podaży.

W1, U1

3.

Teoria konsumenta. Model konsumenta (krzywa obojętności, linia budżetowa).
Punkt równowagi konsumenta.

W1, U1

4.

Teoria produkcji. Przedsiębiorstwo. Utarg. Koszt. Zysk. Teoria kosztów. Działania
przedsiębiorcze.

W1, U1, K1

5.

Rodzaje struktur rynkowych.

W1

6.

Rachunek dochodu narodowego. Wzrost gospodarczy.

W1

7.

Państwo w gospodarce. Wpływ wydatków państwa i podatków na produkcję.

W1

8.

Inﬂacja. Bezrobocie.

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test jednokrotnego wyboru
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Projektowanie i realizacja kampanii medialnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzmS.240.5cc0347c9997f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami z zakresu zarządzania kampanią medialną

C2

Budowanie świadomości znaczenia kampanii medialnych jako jednego z czynników wpływających na wizerunek
marki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania
kampanią medialną

ZMR_K2_W05,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W10

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U14,
ZMR_K2_U17,
ZMR_K2_U18

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ zaplanować kampanię reklamową w mediach
wraz z budżetem

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ formułować własną opinię na temat
planowanych działań, eksponując wady i zalety
argumentacji

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do ćwiczeń

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metody i techniki twórczego myślenia w procesie powstawania reklamy

W1, U1, K1

2.

Psychologia w reklamie

W1, U1, K1

3.

Prawo i etyka w reklamie

W1, U1, K1

4.

Strategia i komunikacja marki

W1, U1, K1

5.

Planowanie kampanii reklamowej

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Sprzedaż kampanii reklamowej

W1, U1, K1

7.

Zarządzanie informacją w procesie realizacji kampanii reklamowej

W1, U1, K1

8.

Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej

W1, U1, K1

9.

Ocena skuteczności kampanii reklamowej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy, wymagana jest obecność
(dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione) oraz
zaliczenie na ocenę
aktywność. Aby uzyskać zaliczenie należy zdać kolokwium oraz w
zespołach przygotować projekt kampanii medialnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Warsztat reklamy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie reklamą

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzrS.240.5cc0347e7a7a4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie osób uczestniczących z zagadnieniami z zakresu projektowania i przygotowywania
koncepcji kreatywnych przekazów reklamowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna podstawowe zagadnienia związane z reklamą oraz
ZMR_K2_W01
jej tworzeniem

zaliczenie na ocenę

134 / 154

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować i syntetyzować dane, tworzyć brief
oraz przekazy reklamowe

ZMR_K2_U14,
ZMR_K2_U18

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_K11

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ formułować własną, krytyczną ocenę kampanii
i reklam społecznych oraz komercyjnych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

wykonanie ćwiczeń

30

Przygotowywanie projektów

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybór mediów

W1

2.

Planowanie i strategia kampanii

W1

3.

Brief marketingowy i kreatywny

K1

4.

Koncept kreatywny

U1

5.

Projektowanie (format i techniki druku, układ, typograﬁa, obraz i barwa)

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność (dopuszczalne dwie
zaliczenie na ocenę nieobecności nieusprawiedliwione) zdanie kolokwium oraz zrealizowanie
zadań cząstkowych.
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Ekonomia (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRS.240.5cc85946e9b9b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane aspekty ekonomiczne rozwoju współczesnej
cywilizacji.

ZMR_K2_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

formułować problemy badawcze, wynikające
z omawianych zjawisk ekonomicznych oraz potraﬁ,
dobierając odpowiednie narzędzia oraz analizować je.
Student potraﬁ poddać krytycznej analizie informacje
ekonomiczne pochodzące z różnych źródeł oraz
formułować na ich podstawie samodzielne wnioski.

ZMR_K2_U01

zaliczenie pisemne

ZMR_K2_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do myślenia i działania
w sposób przedsiębiorczy, potraﬁ komunikować się
z ludźmi w miejscu pracy i poza nim stosując pojęcia
ekonomiczne, jest zainteresowany poszerzaniem
wiedzy z zakresu ekonomii.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do testu zaliczeniowego

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe zagadnienia ekonomii. Narzędzia analizy ekonomicznej. Zasady
badań ekonomicznych. Gospodarowanie jako proces dokonywania wyboru.

W1, U1, K1

2.

Krzywa możliwości produkcyjnych, koszt alternatywny.

W1, U1, K1

3.

Teoria rynku. Cena minimalna i cena maksymalna. Analiza rynku (popyt i podaż i
ich determinanty, krzywe popytu i podaży, mechanizm dostosowawczy równowaga
rynkowa, cena równowagi a cena minimalna i maksymalna).

W1, U1, K1

4.

Elastyczność popytu (cenowa, dochodowa, mieszana) i podaży i ich praktyczne
wykorzystanie.

W1, U1, K1

5.

Rekapitulacja, kolokwium zaliczeniowe.

W1, U1, K1

6.

Teoria wyboru konsumenta (użyteczność całkowita, użyteczność krańcowa,
krzywa obojętności, krańcowa stopa substytucji, linia budżetu, równowaga
konsumenta).

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Teoria produkcji. Proces produkcji. Produkt całkowity, przeciętny i krańcowy.
Decyzje producenta w krótkim i długim okresie czasu. Przychód całkowity,
przeciętny i krańcowy. Zysk ekonomiczny, zysk normalny.

W1, U1, K1

8.

Produkcja, decyzje producenta - ćwiczenie symulacyjne.

U1, K1

9.

Ruch okrężny w gospodarce, Rachunek dochodu narodowego. Wzrost
gospodarczy.

W1, U1, K1

10.

Pieniądz, polityka monetarna, kryptowaluty.

W1, U1, K1

11.

Inﬂacja.

W1, U1, K1

12.

Państwo w gospodarce. Wpływ wydatków państwa i podatków na produkcję,
model IS-LM

W1, U1, K1

13.

Rynek pracy (funkcjonowaniem rynku pracy w skali lokalnej, regionalnej, krajowej
i globalnej).

W1, U1, K1

14.

Kolokwium zaliczeniowe.

W1, U1, K1

15.

Struktury rynku (konkurencja doskonała, monopol, oligopol, konkurencja
monopolistyczna).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie dwóch kolokwiów pisemnych ze zróżnicowaną strukturą zadań:
zadania opisowe, zadania obliczeniowe, test wyboru, test uzupełnień. Na
zaliczenie pisemne
ocenę wpływ ma również udział w zajęciach i aktywność podejmowana w
ich trakcie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Współczesne trendy w zarządzaniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRS.2C0.5cc0347a994e9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze współczesnymi trendami w zakresie zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

jakie są najnowsze trendy w badaniach w naukach
o zarządzaniu oraz poddać je krytycznej analizie.

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W09,
ZMR_K2_W10,
ZMR_K2_W11

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U10

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zarządzać w zakresie wyznaczonym przez
współczesne środowisko organizacji kultury i mediów,
powinien potraﬁć diagnozować rzeczywistość i zająć
własne stanowisko w odniesieniu do rzeczywistości
społecznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

70

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
100

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Część I.
Dane dotyczące współcześnie prowadzonych badań w naukach o zarządzaniu w
Europie i na świecie.
Część II
Analiza studiów przypadku wybranych organizacji obrazująca współczesne
praktyki zarządzania.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt, dyskusja

Semestr 4
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt, dyskusja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Współczesne trendy w kulturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRS.2C0.5cc0347a7d36b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie się ze współczesnymi tendencjami i trendami w obrębie kultury

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

jakie są najnowsze zjawiska w sferze kultury
współczesnej

ZMR_K2_W07

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U16

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_K02,
ZMR_K2_K03,
ZMR_K2_K05,
ZMR_K2_K06,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K08,
ZMR_K2_K09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zarządzać w zakresie wyznaczonym przez
współczesne środowisko organizacji kultury i mediów,
diagnozować rzeczywistość i zająć własne stanowisko
w odniesieniu do rzeczywistości społecznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

30
Liczba godzin
30

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Część I.
Dane dotyczące współcześnie prowadzonych badań w kulturze współczesnej w
Europie i na świecie.
Część II
Analiza studiów przypadku wybranych organizacji obrazująca współczesne
problemy kultury.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt, dyskusja, zaliczenie

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt, dyskusja, zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Planowanie i organizacja kampanii reklamowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie reklamą

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzrS.280.5cc0347eca1ad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawienie specyﬁki panujących trendów i standardów w branży i środowisku reklamowym. Spojrzenie
na kampanie reklamową jako całościowy proces uwzględniający kluczowe elementy jak: model biznesowy
organizacji i sposób jej funkcjonowania, strategia działania, analiza konkurencji, grupa docelowa, potrzeby
i pragnienia konsumentów (insightów konsumenckich), kanały i narzędzia promocji, harmonogram, budżet
i mierniki sukcesu. Podkreślenie roli kreatywności i innowacyjności w reklamie opartej o praktyczne podejście
oraz dobre praktyki polskie jak i zagraniczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

panujące trendy i mechanizmy oddziaływania reklamy
oraz proces planowania i realizacji kampanii
reklamowej

ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać samodzielnej oceny skuteczności kampanii
reklamowej ze względu na panujące trendy
i nowatorskie narzędzia i kanały reklamowe

ZMR_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystując zdobytą wiedzę, potraﬁ ocenić
etyczność konkretnych działań promocyjnych,

ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U3

w oparciu o model biznesowy ﬁrmy i sposób jej
funkcjonowania, opracować strategię działania ﬁrmy
oraz dopasować do niej odpowiednie narzędzia
i kanały promocji

ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U4

samodzielnie zaprojektować strategię reklamową
ﬁrmy

ZMR_K2_U14

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

etycznego reklamowania w kontekście opartej
na wzajemnym zaufaniu działalności gospodarczej
i uczciwej konkurencji

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I Wprowadzenie do świata reklamy
1. Potrzeby i pokusy.
2. Rynek reklamy w Polsce.
3. Rynek agencji reklamowych w Polsce.

W1, U1, U2, U3, U4, K1

2.

II Komunikacja – z czym to się je?
Rola reklamy i PR w komunikacji marketingowej.
Podział, działalność i panujące trendy z perspektywy środowiska branżowego oraz
potencjalnego klienta działającego w biznesie, administracji publicznej i
organizacji społecznej

W1, U1, U2, U3, U4, K1

Sylabusy
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3.

III Kreatywność i innowacyjne podejście w reklamie
• Skuteczne kampanie reklamowe – przykłady z praktyki z Polski i ze świata

W1, U1, U2, U3, U4, K1

4.

IV Planowanie i realizacja kampanii od A do Z
1. Model Canvas i analiza wizerunkowa i strategiczna ﬁrmy
2. Analiza konkurencji
3. Grupa docelowa oraz wgląd w konsumenta czyli czym jest insight
konsumencki?
4. Badania marketingowe jako wsparcie przy opracowaniu person i mapy empatii
5. Narzędzia, metody i techniki
6. Strategia, taktyka i kreacja cd.
7. Kanały komunikacji w świecie oﬄine i online
8. Budżetowanie i harmonogram
9. Realizacja kampanii w praktyce

W1, U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt
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Tworzenie strategii nowego biznesu/nowej marki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzmS.280.5cc0347cdd8bd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia strategii nowego biznesu/marki poprzez omówienie podstawowych
zagadnień oraz wybranych przykładów wiodących marek

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady twórzenia strategii nowego biznesu/marki

ZMR_K2_W08

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

zdobywać informacje z różnych źródeł, dokonywać ich
analizy oraz wykorzystywać podczas tworzenia
strategii nowego biznesu/marki

ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04

zaliczenie

U2

formułować i rozwiązywać problemy związane
z tworzeniem strategii nowego biznesu/marki

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U17,
ZMR_K2_U19

zaliczenie

ZMR_K2_K11

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

35

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja marki, znaczenie budowania świadomości marki

W1

2.

Kapitał marki

W1, K1

3.

Pozycjonowanie marki/nowego biznesu

W1, U1, K1

4.

Storytelling, personal branding

W1

5.

Identyﬁkacja wizualna

W1

6.

Mierzenie mocy marki

W1, U1, K1

7.

Kryzys marki

W1, U1, U2

8.

Zmiana wizerunku marki/nowego biznesu (rebranding, co-branding)

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu marketingu

Sylabusy
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HR w organizacjach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRS.280.5cc0347b06317.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student potraﬁ zaobserwować zjawiska zachodzące w obszarze personalnym organizacji i jej otoczeniu oraz
dokonywać analizy wybranych procesów w tym obszarze.

C2

Student potraﬁ rozróżniać koncepcje zarządzania pracownikami.

C3

Student posiada umiejętność kształtowania zatrudnienia w organizacjach.

C4

Student potraﬁ dobierać odpowiednie metody i narzędzia w rozwiązywaniu praktycznych problemów z dziedziny
zarządzania zasobami ludzkimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

absolwent posiada wiedzę na temat współczesnych
koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi
w organizacji.

ZMR_K2_W05,
ZMR_K2_W09

prezentacja, zaliczenie

W2

absolwent posiada wiedzę z zakresu analizy
i prezentacji danych w obszarze personalnym.

ZMR_K2_W12

wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

nabyte umiejętności pozwalają na stosowanie
w praktyce wyspecjalizowanej wiedzy z obszaru
zarządzania zasobami ludzkimi.

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U04

projekt, wyniki badań

U2

absolwent potraﬁ rozwiązywać problemy w obszarze
personalnym samodzielnie lub korzystając z pracy
zespołowej.

ZMR_K2_U14

projekt

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K10,
ZMR_K2_K11

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest przygotowany uczestniczenia w pracy
zespołowej w środowisku organizacji,

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie raportu

10

analiza badań i sprawozdań

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
131

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi.

W1

2.

Struktury organizacyjne i ich rola w obszarze personalnym.

U1

3.

Opisy stanowisk pracy jako narzędzie wspomagające proces zarządzania
zasobami ludzkimi.

W2, U1

4.

Rodzaje i zadania procesów występujących w obszarze personalnym.

W1

5.

Rodzaje kosztów i ich struktura w obszarze personalnym.

W2, U1

6.

Narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzania personelem.

U1

7.

Konﬂikty w organizacji - przyczyny, sposoby zapobiegania.

U2, K1

8.

Komunikacja jako element zarządzania.

U2, K1

9.

Dokumenty w obszarze personalnym.

W1, U1

10.

Sposoby motywowania pracowników.

W1, U1, K1

11.

Zadania działu personalnego w kształtowaniu warunków i stosunków pracy.

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

projekt, wyniki badań,
prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w zajęciach w
trakcie których realizowane są zadania i projekty grupowe
podlegające ocenie. Osoby nie uczęszczające na zajęcia
otrzymują zaliczenie na podstawie pozytywnego wyniku
kolokwium zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Załącznik nr 233 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku:

zarządzanie mediami i reklamą

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia niestacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o zarządzaniu i jakości

57%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 17%
Nauki prawne

10%

Filozoﬁa

7%

Ekonomia i ﬁnanse

5%

Nauki o sztuce

4%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek „Zarządzanie mediami i reklamą” jest interdyscyplinarnym i unikatowym kierunkiem, łączącym nauczanie w
ramach nauk o zarządzaniu i jakości z naukami o komunikacji społecznej i mediach, a także prawem, ekonomią i ﬁnansami.
Integralny element studiów stanowią również przedmioty z zakresu ﬁlozoﬁi oraz nauk o sztuce. Kierunek ten stanowi
odpowiedź na zmieniające się warunki społeczne, w tym zwłaszcza szeroko rozumianą mediatyzację, rozwój struktur
społeczeństwa informacyjnego, zwiększającą się rolę instytucji medialnych w życiu społecznym i gospodarczym oraz wzrost
znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Ukończenie studiów na kierunku
zarządzanie mediami i reklamą stwarza możliwości podjęcia pracy administracyjnej lub kierowniczej w funkcjonujących na
skalę regionalną i międzynarodową instytucjach medialnych (m.in. agencjach reklamy, sektorze przemysłów kreatywnych,
stacjach radiowych i telewizyjnych) oraz dostarcza umiejętności niezbędnych do realizacji zakrojonych na szeroką skalę
projektów.

Koncepcja kształcenia
Proponowane w ramach studiów moduły kształcenia są zgodne z efektami uczenia się pod względem wiedzy, umiejętności i
kompetencji. Podstawowe moduły obejmują zarządzanie strategiczne, zarządzanie różnorodnością w organizacji, ekonomię,
HR w organizacjach, a także najważniejsze współcześnie zjawiska w przestrzeni medialnej. Studia zapewniają również wiedzę
dotyczącą prawa autorskiego oraz źródeł współczesności, marketing, a także specjalistyczną wiedzę dotyczącą nowych
mediów i zarządzania informacją w Internecie, co jest współcześnie szczególnie istotne. Interdyscyplinarny charakter studiów
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rozwija otwartość na różne idee, uczy poszukiwania i uwzględniania różnych rodzajów argumentacji.
Absolwent nabywa wiedzy nie tylko teoretycznej, ale także praktycznej, dzięki zajęciom realizowanym przez praktyków oraz
samodzielnie przygotowywanym projektom. Absolwent potraﬁ również dokonać krytycznej oceny pracy organizacji
medialnych, właściwie zdiagnozować i rozwiązać problemy w procesie zarządzania oraz dokonać krytycznej oceny
problemów obecnych w przestrzeni medialnej. Studenci mają także możliwość studiowania za granicą w ramach licznych
programów współpracy międzynarodowej (m.in. Erasmus+) korzystając z szerokiej sieci współpracy akademickiej Instytutu
Kultury.
Studenci kończący studia na kierunku „Zarządzanie mediami i reklamą” mają stać się kreatorami, opiekunami, badaczami i
osobami odpowiedzialnie zarządzającymi organizacjami sektora mediów i reklamy. W tym wymiarze związek programu
studiów jest nierozerwalny z Misją UJ, w której czytamy m.in., że Uniwersytet: „kontynuuje swe wielowiekowe dziedzictwo w
służbie nauki i nauczania przez prowadzenie badań naukowych, poszukiwanie prawdy i jej głoszenie w poczuciu
odpowiedzialności moralnej wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej”.

Cele kształcenia
Pogłębienie przez studenta wiedzy z zakresu zarządzania oraz dyscyplin komplementarnych.
Pogłębienie przez studenta wiedzy z zakresu nauk o mediach, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania organizacji
medialnych.
Wypracowanie kompetencji społecznych, w szczególności potrzeby nieustannego doskonalenia wiedzy i umiejętności.
Nabycie kompetencji niezbędnych do inicjowania, planowania, realizacji i ewaluacji przedsięwzięć medialnych i
reklamowych.
Nabycie kompetencji niezbędnych do krytycznej analizy przekazów medialnych i reklamowych.
Nabycie umiejętności niezbędnych do współdziałania w grupie i twórczej animacji zespołów.
Przygotowanie studentów do uczestniczenia w różnych formach partycypacji społecznej, prowadzenia debaty oraz
prezentowania własnego punktu widzenia.
Przygotowanie studentów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
Wykształcenie u studentów e-kompetencji i e-umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania informacją w zakresie
jej pozyskiwania i udostępniania.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Kierunek Zarządzanie mediami i reklamą stawia sobie za cel przygotować absolwenta do wymagań współcześnie stawianych
na rynku pracy, który cechuje się szybkim tempem przemian oraz wzrostem znaczenia nowych technologii. Program studiów
zapewnia pozyskanie specjalistycznej wiedzy i osiągnięcie szeregu praktycznych umiejętności, przez co dostosowany jest do
wymagań gospodarki opartej na wiedzy.
Organizacje sektora mediów i reklamy w ostatnich latach rozwijają się bardzo intensywnie. Zgodnie z obowiązującymi
typologiami można zaliczyć do sektora tzw. przemysłów kreatywnych. Znaczenie tego sektora, który wspólnie z przemysłami
czasu wolnego stanowią jedną z kluczowych RSI w gospodarce Małopolski, a także Polski wzrasta w ostatnich latach. Mimo, iż
brak jest aktualnych opracowań dotyczących analizy ilościowej przemysłów kreatywnych w Małopolsce oraz w Polsce warto
zwrócić uwagę, iż wg raportu Potencjał małopolskich przemysłów kreatywnych opracowanych przez Departament Polityki
Regionalnej UM Województwa Małopolskiego. z 2012 r. już 6,5% podmiotów zarejestrowanych w REGON należało do sektora
kreatywnego, a wśród nowo zarejestrowanych podmiotów udział sektora kreatywnego był jeszcze większy i wynosił blisko
9%. Dla wzmocnieniem przem. kreatywnych w Małopolsce. konieczne jest więc wzmocnienie potencjału kadrowego,
kształconego na jego potrzeby. Pracodawcy ci wg raportu, wymagają do swoich pracowników kompetencji wynikających z
osiągniętych efektów uczenia się podczas edukacji na poziomie wyższym, m.in.:
- wiedzy w zakresie struktury rynku mediów i reklamy, funkcjonowania organizacji medialnych oraz agencji kreatywnych,
prawa autorskiego
- umiej. w zakresie zarządzania projektami, projektowania i realizacji wydarzeń medialnych i kampanii reklamowych
- kompetencji w zakresie krytycznej oceny organizacji
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- aktualnej wiedzy na temat świata kultury oraz umiejętności jej krytycznej analizy (na podstawie wywiadów
przeprowadzonych z pracodawcami przez pracowników IK w okr.03-05.2016, raportu Diagnoza sektora branż
kreatywnych…), a także umiejętności ich wykorzystania do zarządzania organizacjami sektorów mediów i reklamy.
Tym samym niezbędne jest zapewnienie możliwości kształcenia kadr sektorów mediów i reklamy na poziomie wyższym,
które przygotują je do pracy we współczesnych organizacjach. Kierunek studiów II stopnia „zarządzania mediami i reklamą”
w pełni zaspokaja potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego w tym zakresie.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Rozwój struktur społeczeństwa informacyjnego wymusza konieczność ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i
poszerzania wiedzy. Szczególnie istotne współcześnie są tzw. kompetencje miękkie, a także umiejętność bezpiecznego i
efektywnego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Konieczne jest więc wzmocnienie potencjału
kadrowego, kształconego na potrzeby współczesnego rynku pracy. Efekty uczenia się osiągane przez absolwentów studiów II
stopnia „zarządzania mediami i reklamą” są w pełni zgodne z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, gdyż studia
przygotowują studentów m.in. do:
- wiedzy w zakresie struktury rynku mediów, funkcjonowania organizacji medialnych, prawa autorskiego;
- inicjowania, planowania, realizacji i ewaluacji przedsięwzięć medialnych i kampanii reklamowych;
- zarządzania informacją;
- krytycznej analizy różnego rodzaju przekazy kultury współczesnej;
- umiejętności inicjowania oraz uczestniczenia w różnych formach partycypacji społecznej.
Jednocześnie dostarczają mu pogłębionej wiedzy z zakresu funkcjonowania współczesnych organizacji z jednoczesnym
przygotowaniem praktycznym do rozwiązywania jej problemów, m.in. poprzez udział studentów w różnych projektach
naukowych, dydaktycznych i kulturalnych w trakcie studiów.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W Instytucie Kultury prowadzone są badania naukowe ściśle odpowiadające problematyce i obszarowi wiedzy związanymi z
obszarem kształcenia właściwym dla kierunku zarządzanie mediami i reklamą. Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i
Reklamy jest jedną z nielicznych w Polsce jednostek, w których tego typu analizy prowadzone są już od kilku lat. W Instytucie
Kultury prowadzone są badania w zakresie: funkcjonowania organizacji medialnych (zwłaszcza w ujęciu systemowym),
przywództwa w mediach, zarządzania w środowisku internetu, zarządzania informacją w mediach społecznościowych, eadministracji, zarządzania prywatnością w internecie.
Ponadto pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Kultury podejmują w swojej działalności naukowej, takie tematy jak:
zarządzanie instytucjami kultury - badania zasobów i potencjału oraz rola edukacji krytycznej w zarządzaniu zmianą w
uniwersytecie. Istotnym elementem specjalizacji Instytutu są również badania ﬁlozoﬁczne nad kulturą, kulturą cyfrową,
przyszłością zarządzania, a także zarządzania różnorodnością w organizacjach.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Rozwój badań naukowych w wymienionych specjalizacjach zapewnia wysokie kompetencje kadry dydaktycznej w realizacji
celów kształcenia. Zaletą projektów badawczych prowadzonych w Instytucie Kultury w kontekście realizowanego procesu
dydaktycznego jest fakt, że są one bezpośrednio powiązane z licznymi modułami kształcenia realizowanymi w ramach
kierunku „Zarządzanie mediami i reklamą” w istotny sposób zwiększając bazę materiałów źródłowych niezbędnych dla
realizacji zajęć. Wyniki najnowszych badań prowadzonych w Instytucie Kultury są m.in. podstawą dla corocznie
aktualizowanego katalogu zajęć fakultatywnych, które są realizowane w ramach plany studiów. Warto podkreślić, że
pracownicy Instytutu Kultury stale podnoszą swoje kompetencje dydaktyczne biorąc udział w licznych projektach, tak aby
wiedzę przekazywać w jak najatrakcyjniejszy i przystępny sposób.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
zajęcia realizowane są w nowoczesnych salach dydaktycznych (wykładowych i ćwiczeniowych) Wydziału Zarządzania i
Komunikacji Społecznej UJ. Wszystkie sale, w których realizowane są zajęcia są wyposażone w sprzęt audiowizualny, część z
nich ma bezprzewodowy dostęp do Internetu. Na potrzeby realizacji zajęć wykorzystywana jest również nowoczesna
pracownia informatyczna. Część zajęć realizowana jest również w wybranych organizacjach mediów i reklamy. W ramach
zajęć studenci mogą korzystać z dostępnych na wydziale pracowni, m.in. specjalistycznej pracowni, która wyposażona jest w
sprzęt umożliwiający badania w zakresie neuromarketingu oraz studia ﬁlmowego. Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej UJ dysponuje również bogatym zbiorem bibliotecznym w zakresie literatury z zakresu zarządzania kulturą i
mediami oraz za pośrednictwem Biblioteki Jagiellońskiej umożliwia studentom oraz pracownikom bezpłatny dostęp do
kilkudziesięciu międzynarodowych baz danych publikacji. Do dyspozycji studentów jest również nowoczesna czytelnia
wyposażona w sprzęt multimedialny.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:
Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program studiów na kierunku „zarządzanie mediami i reklamą” jest unikatowym, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów II
stopnia, na który składa się szerokie spektrum różnorodnych zajęć podzielonych na następujące grupy:
1) grupę zajęć obligatoryjnych, która obejmuje przede wszystkim zajęcia z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości,
nauk prawnych, ekonomii i ﬁnansów oraz ﬁlozoﬁi
2) grupę zajęć fakultatywnych, która obejmuje laboratoria z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o komunikacji
społecznej i mediach oraz nauk o sztuce. Każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronach internetowych
Instytutu Kultury będzie publikowany katalog dostępnych w danym roku akademickim laboratoriów, spośród których
studenci wybierają zajęcia odpowiadające ich indywidualnym zainteresowaniom. Zapisy na laboratoria realizowane są na
początku danego roku akademickiego zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Studenci w toku studiów są zobowiązani do
realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 12 ECTS, z założeniem że 6 ECTS będzie zrealizowanych w ramach zajęć
fakultatywnych z zakresu zarządzania i z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz 6 ECTS z zajęć
fakultatywnych z zakresu nauk o sztuce.
3) dwie grupy zajęć specjalizacyjnych:
a) „zarządzanie mediami”
b) „zarządzanie reklamą”
Studenci w toku studiów II stopnia wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych. W ramach wybranej grupy zajęć
specjalizacyjnych są zobowiązani do zdobycia 30 ECTS w toku studiów. Wyboru grupy zajęć specjalizacyjnych dokonują na
początku I roku studiów II stopnia zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń.
Student zobowiązany jest do zdobycia w ramach zajęć obligatoryjnych, fakultatywnych i specjalistycznych min. 60 ECST w
każdym roku akademickim, a w toku studiów min. 120 ECTS.
W toku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym trwającym trzy semestry. Seminarium kończy się
egzaminem i obroną pracy magisterskiej. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznym obejmują wkłady, ćwiczenia,
konwersatoria i laboratoria. Formami zaliczenia są egzaminy ustne oraz pisemne, a także zaliczenie na ocenę oraz zaliczenia
bez oceny.
W trakcie I roku studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie mediami i reklamą studenci, którzy nie ukończyli studiów
I stopnia z zakresu zarządzania są zobowiązani do zdania egzaminu z przedmiotu: Podstawy zarządzania (istnieje możliwość
uczestniczenia w dodatkowych wykładach z tego przedmiotu).

Liczba punktów ECTS
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konieczna do ukończenia studiów

120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

79

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

3

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

42

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

17

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 572

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
W takcie studiów nie przewidzano obowiązku realizacji praktyk zawodowych.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
a. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przewidzianych planem studiów zajęć
b. Pozytywna ocena pracy dyplomowej
c. Egzamin dyplomowy
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

ZMR_K2_W01

Absolwent zna i rozumie posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą miejsca i znaczenia
zarządzania organizacjami mediów na gruncie nauk społecznych, aktualnego stanu i
kierunków rozwoju (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiania)

P7S_WG

ZMR_K2_W02

Absolwent zna i rozumie rolę Internetu w kształtowaniu kultury, stosunków
społecznych i ekonomicznych na poziomie lokalnym i globalnym, umie stosować jego
technologie, ma wiedzę na temat teorii tego medium oraz historii jego powstania i
rozwoju

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

ZMR_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu znaczenie zasad, reguł, misji i celów
organizacji medialnych zarówno publicznych, jak i prywatnych

P7U_W, P7S_WK

ZMR_K2_W04

Absolwent zna i rozumie wybrane przyczyny i skutki ekonomiczne, społeczne,
środowiskowe i kulturowe rozwoju współczesnej cywilizacji w kontekście lokalnym i
globalnym

P7U_W, P7S_WK

ZMR_K2_W05

Absolwent zna i rozumie wiodące współczesne koncepcje przywództwa i zarządzania
organizacjami

P7U_W, P7S_WG

ZMR_K2_W06

Absolwent zna i rozumie prawne uwarunkowania funkcjonowania mediów

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

ZMR_K2_W07

Absolwent zna i rozumie współczesną myśl humanistyczną w pogłębionym zarysie, co
P7U_W, P7S_WG
pozwala na świadome odnoszenie się do zjawisk świata kultury i mediów

ZMR_K2_W08

Absolwent zna i rozumie czynniki kształtujące przestrzeń medialną

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

ZMR_K2_W09

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu historię rozwoju myśli etycznej
dotyczącej zarządzania i organizowania

P7U_W, P7S_WK

ZMR_K2_W10

Absolwent zna i rozumie różnorodne formy działania kulturalnego, instytucjonalne
ramy tych działań, sposoby funkcjonowania oraz organizowania poprzez praktyczne
uczestnictwo w projektach

P7S_WG

ZMR_K2_W11

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób miejsce i znaczenie zarządzania
organizacjami mediów na gruncie nauk społecznych, aktualnego stanu i kierunków
rozwoju (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiania).

P7S_WG

ZMR_K2_W12

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób metodologię nauk społecznych (z
uwzględnieniem nauk o zarządzaniu i jakości)

P7S_WG

Kod

Treść

PRK

ZMR_K2_U01

Absolwent potraﬁ formułować i analizować problemy badawcze wynikające z
omawianych zjawisk ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, kulturalnych i
P7U_U, P7S_UW,
organizacyjnych, przed którymi stają organizacje oraz dobierać odpowiednie metody i P7S_UU
narzędzia ich rozwiązywania, wykorzystując dobór odpowiednich informacji

ZMR_K2_U02

Absolwent potraﬁ poddać krytycznej obserwacji organizacje medialne oraz wyciągać
z niej wnioski

Umiejętności

Efekty uczenia się

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU
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Kod

Treść

PRK

ZMR_K2_U03

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności
badawcze

P7U_U

ZMR_K2_U04

Absolwent potraﬁ integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk
społecznych oraz humanistycznych

P7U_U, P7S_UU

ZMR_K2_U05

Absolwent potraﬁ samodzielnie zakreślić opracowywany zakres badawczy, postawić i
zweryﬁkować tezy, dobrać odpowiednią bibliograﬁę oraz dokonać selekcji źródeł, jak
również skutecznie przeprowadzić badania przez fazę realizacji

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU

ZMR_K2_U06

Absolwent potraﬁ interpretować zjawiska medialne w kontekście wybranych
koncepcji teoretycznych

P7S_UK

ZMR_K2_U07

Absolwent potraﬁ samodzielnie dokonać analizy i porównania zjawisk medialnych z
punktu widzenia poszczególnych dyscyplin naukowych

P7U_U, P7S_UK

ZMR_K2_U08

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne
poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania, w tym potraﬁ
podczas wystąpienia dokonać oryginalnej, krytycznej analizy różnych koncepcji i
wypracować własne stanowisko normatywne

P7S_UK

ZMR_K2_U09

Absolwent potraﬁ formułować i analizować problemy badawcze wynikające z
umawianych zjawisk ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, kulturalnych i
P7U_U, P7S_UW,
organizacyjnych, przed którymi stają organizacje oraz dobierać odpowiednie metody i P7S_UU
narzędzia ich rozwiązywania, wykorzystując dobór odpowiednich informacji

ZMR_K2_U10

Absolwent potraﬁ diagnozować przy pomocy kategorii etycznych rozwiązania
stosowane w praktyce życia organizacyjnego

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UU

ZMR_K2_U11

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne
poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania, w tym, podczas
wystąpienia dokonać oryginalnej, krytycznej analizy różnych koncepcji i wypracować
własne stanowisko normatywne.

P7S_UK

ZMR_K2_U12

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem na poziomie B2+ Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego

P7S_UK

ZMR_K2_U13

Absolwent potraﬁ poddać krytycznej analizie różnego rodzaju przekazy kultury
współczesnej, analizując je pod różnym kątem (język, kontekst kulturowy, treści
merytoryczne, wymiar estetyczny, kontekst prawny)

P7U_U, P7S_UK,
P7S_UW

ZMR_K2_U14

Absolwent potraﬁ planować i organizować pracę samodzielną oraz w zespole

P7S_UO

ZMR_K2_U15

Absolwent potraﬁ uczestniczyć w różnych formach partycypacji społecznej, prowadzić
P7S_UK
debaty oraz prezentować własny punkt widzenia

ZMR_K2_U16

Absolwent potraﬁ wyjaśnić charakterystyczne cechy dyskursu kultury współczesnej

P7S_UW, P7S_UK

ZMR_K2_U17

Absolwent potraﬁ użyć narzędzi internetowych dla współdziałania wewnątrz grupy na
poziomie globalnym

P7S_UK

ZMR_K2_U18

Absolwent potraﬁ współdziałać w grupie i twórczo animować zespół

P7S_UO

ZMR_K2_U19

Absolwent potraﬁ przeciwdziałać nielegalnym zabiegom pozyskiwania informacji i zna
P7S_UW, P7S_UK
niebezpieczeństwa z tym związane

ZMR_K2_U20

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne
poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania, w tym, podczas
wystąpienia, dokonać oryginalnej, krytycznej analizy różnych koncepcji i wypracować
własne stanowisko normatywne

P7S_UK

Kompetencje społeczne

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

ZMR_K2_K01

Absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie, potraﬁ inspirować oraz
organizować proces uczenia się innych osób

P7U_K, P7S_KK

ZMR_K2_K02

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

P7S_KO, P7S_KR

ZMR_K2_K03

Absolwent jest gotów do systematycznego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
interesuje się bieżącymi wydarzeniami artystyczno-kulturalnymi oraz nowymi
zjawiskami w sztuce

P7S_KR

ZMR_K2_K04

Absolwent jest gotów do przyjęcia rolę moderatora dyskusji, w której prezentowane
są różne poglądy, dbając o zachowanie wysokiego poziomu merytorycznego

P7U_K, P7S_KK,
P7S_KO

ZMR_K2_K05

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny i interpretacji wydarzeń kulturalnych

P7S_KK, P7S_KO

ZMR_K2_K06

Absolwent jest gotów do organizowania zespołów zadaniowych i przewodzenia im w
celu realizacji wspólnego projektu zarówno na poziomie lokalnym i globalnym

P7U_K

ZMR_K2_K07

Absolwent jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i
umiejętności, rozszerzonego o wymiar interdyscyplinarny

P7U_K, P7S_KK

ZMR_K2_K08

Absolwent jest gotów do podejmowania różnorodnych zadań w ramach projektów
kulturalnych

P7S_KR

ZMR_K2_K09

Absolwent jest gotów do aktywnej realizacji idei dzielenia się wiedzą i pracy
oświatowej jako istotnego działania kulturotwórczego

P7S_KO, P7S_KR

ZMR_K2_K10

Absolwent jest gotów do efektywnej organizacji własnej pracy i krytycznej oceny jej
stopnia zaawansowania

P7S_KR

ZMR_K2_K11

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

P7S_KO

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język angielski

20

-

zaliczenie

O

BHK

4

-

zaliczenie

O

Wykład monograﬁczny w j. angielskim

20

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Prawo autorskie w praktyce

20

4,0

egzamin

Zarzadzanie różnorodnością w organizacji

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Prawo pracy

8

3,0

egzamin

O

Prawo zamówień publicznych

8

3,0

egzamin

O

Przedmiot

O

Ścieżka: Zarządzanie mediami
Studenci w toku studiów wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych: zarządzanie mediami lub zarządzanie reklamą. W
ramach wybranej grupy zajęć specjalizacyjnych są zobowiązani do zdobycia 30 ECTS w toku studiów. Wyboru grupy zajęć
specjalizacyjnych dokonują na początku I roku studiów II stopnia.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy marketingu w mediach (konwersatorium)

20

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Podstawy marketingu w mediach (ćwiczenia)

20

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Ścieżka: Zarządzanie reklamą
Studenci w toku studiów wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych: zarządzanie mediami lub zarządzanie reklamą. W
ramach wybranej grupy zajęć specjalizacyjnych są zobowiązani do zdobycia 30 ECTS w toku studiów. Wyboru grupy zajęć
specjalizacyjnych dokonują na początku I roku studiów II stopnia.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Marketing w organizacji (konwersatorium)

8

2,0

egzamin

F

Marketing w organizacji (ćwiczenia)

20

3,0

zaliczenie

F

Socjotechnika reklamy

20

4,0

zaliczenie

F

Etyka reklamy i problemy konsumpcji

20

4,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Semestr 2

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język angielski

20

3,0

egzamin

O

Projektowanie badań naukowych

20

3,0

egzamin

O

Seminarium dyplomowe

20

3,0

zaliczenie

O

Zarządzanie strategiczne (konwersatorium)

8

3,0

egzamin

O

Zarządzanie strategiczne (ćwiczenia)

20

3,0

zaliczenie

O

Projekty miejskie

20

3,0

zaliczenie

O

Źródła współczesności

20

3,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo mediów

20

4,0

zaliczenie

Zarządzanie organizacją medialną

20

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Analiza audytoriów medialnych (konwersatorium)

8

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Analiza audytoriów medialnych (ćwiczenia)

8

2,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy reklamy

20

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo reklamy

8

3,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ekonomia (konwersatorium)

8

4,0

egzamin

O

Ekonomia (ćwiczenia)

20

4,0

zaliczenie

O

Seminarium dyplomowe

20

7,0

zaliczenie

O

Źródła współczesności

20

4,0

zaliczenie

O

Współczense trendy w zarządzaniu

20

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne trendy w kulturze

20

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Ścieżka: Zarządzanie mediami
Przedmiot

F

F

Ścieżka: Zarządzanie reklamą
Przedmiot

F

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów
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Ścieżka: Zarządzanie mediami
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

20

5,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

20

5,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium dyplomowe

20

10,0

zaliczenie

O

HR w organizacjach

20

5,0

zaliczenie

O

Źródła współczesności

20

4,0

zaliczenie

O

Współczesne trendy w zarządzaniu

20

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne trendy w kulturze

20

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

20

5,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

20

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
Projektowanie i realizacja kampanii medialnej

F

Ścieżka: Zarządzanie reklamą
Przedmiot
Warsztat reklamy

F

Semestr 4
Przedmiot

Ścieżka: Zarządzanie mediami
Przedmiot
Tworzenie strategii nowego biznesu/nowej marki

F

Ścieżka: Zarządzanie reklamą
Przedmiot
Planowanie i organizacja kampanii reklamowej

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Podstawy marketingu w mediach (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzmN.210.5cc8594d2eaec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie z aktualnym teoretyczno-koncepcyjnym dorobkiem marketingu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna i rozumie zasady marketingu kultury i mediów ma
podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki kultury
i mediów

ZMR_K2_W08

projekt, esej
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W2

identyﬁkuje i wyjaśnia znaczenie różnic kulturowych
w kontekście zarządzanie marketingowego
przedsiębiorstwem

ZMR_K2_W06

projekt, esej

ZMR_K2_U03

projekt, esej

ZMR_K2_K07

projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność krytycznej reﬂeksji nad tekstami
na temat zarządzania, dziejów kultury oraz mediów
(H1A_U01)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę
i umiejętności. dzięki zdobytej wiedzy rozumie i potraﬁ
oceniać krytycznie oraz interpretować wydarzenia
kulturalne oraz przekazy medialne.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie do zajęć

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie, zajęcia organizacyjne.

W1, W2, U1, K1

2.

Podstawy marketingu, reklamy, PR, brandingu w mediach - dyskusja.

W1, W2, U1, K1

3.

Konwersacja na temat genezy, deﬁnicji, orientacji w marketingu oraz historii
reklamy w Polsce i na świecie.

W1, W2, U1, K1

4.

Konwersacja na temat marki, brandingu, wizerunku i marketingu.

W1, W2, U1, K1

5.

Konwersacja nt. zarządzania różnorodnością pokoleniową w kontekście
marketingu i zarządzania mediami. Konwersacja na temat kosekwencji pandemii
COVID-19 dla marketingu i mediów.

W1, W2, U1, K1

6.

Konwersacja na temat współczesnych aspektów komunikacji marketingowej i
marketingu w mediach interaktywnych.

W1, W2, U1, K1

7.

Konweracja na temat aktualnych rankingów polskich rankingów agencji
interaktywnych, social mediowych i content marketingowych.

W1, W2, U1, K1

8.

Sylabusy

Nowe technologie w marketingu na przykładzie trendbooków i map trendów
2011-2022: konwersacja.

W1, W2, U1, K1
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9.

Etyka marketingu w mediach, kodeks etyki reklamy, dobre praktyki womm.

W1, W2, U1, K1

10.

Podsumowanie, zaliczenie.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwencjonalny, burza mózgów, metoda sytuacyjna, seminarium, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia wymagane jest spełnienie kryterium obecności. * artykuł
opublikowany samodzielnie na blogu kulturoteka.tumblr.com - 15% oceny
* referat/prezentacja - 35% oceny * przygotowanie, zaangażowanie,
aktywność na zajęciach - 50% oceny Punktacja: 3 = 56-64% 3,5 = 65-73%
4 = 74-82% 4,5 = 83-91% 5 = 92-100%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych pojęć i terminów związanych z zarządzaniem oraz działaniem organizacji tzw. nowych mediów.
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu zarządzania. Podstawowa wiedza o przedmiotowych i metodologicznych
powiązaniach zarządzania i kultury z macierzystymi dla zarządzania mediami dyscyplinami naukowymi (zwłaszcza ekonomiki
mediów i medioznawstwa).

Sylabusy
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Marketing w organizacji (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie reklamą

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzrN.210.5cc8594ecb496.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem realizacji zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu działań marketingowych
charakterystycznych dla współczesnych organizacji. Celem przedmiotu jest także wskazanie i wyjaśnienie
na czym polegają mechanizmy dzisiejszych rynków konsumenckich oraz w jaki sposób identyﬁkować, analizować
je, a także dokonywać ich segmentacji. Istotnym elementem jest także zapoznanie studentów z istotą produktu,
marki i wizerunku produktu i organizacji, oraz przekazanie wiedzy na temat ich pozycjonowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

, jaki jest zakres i na czym polegają działania
marketingowe współczesnych organizacji.

ZMR_K2_W03

egzamin pisemny

wskazać i wyjaśnić, na czym polegają mechanizmy
dzisiejszych rynków konsumenckich oraz w jaki sposób ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U09
identyﬁkować, analizować je, a także dokonywać ich
segmentacji.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania praktycznych decyzji w odniesieniu
do produktu, marki i wizerunku organizacji, oraz
do przekazania wiedzy na ten temat osobom
zainteresowanym.

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K11

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

8

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.Istota marketingu. Orientacje rynkowe.

W1, U1, K1

2.

2.Marketingowe znaczenie otoczenia organizacji.

W1, U1, K1

3.

3.Produkty i ich asortyment.

W1, U1, K1

4.

4.Opakowania i wzrost ich znaczenia we współczesnym marketingu.

W1, U1, K1

5.

5.Ceny i strategie cenowe

W1, U1, K1

6.

6.Marka. Tworzenie silnych marek

W1, U1, K1

7.

7.Zarządzanie wizerunkiem organizacji

W1, U1, K1

8.

8.Pozycjonowanie w marketingu

W1, U1, K1

9.

9.Marketing relacji

W1, U1, K1

Sylabusy
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10.

10.Marketing doświadczeń

W1, U1, K1

11.

11.Komunikacja marketingowa masowa

W1, U1, K1

12.

12.Komunikacja marketingowa osobista

W1, U1, K1

13.

13.Postmarketing

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin w formie testu. Do zaliczenia mogą podejść studenci, którzy
uzyskali pozytywną ocenę z zaliczenia ćwiczeń z "Marketingu w
organizacji" oraz mają maksymalnie dwie nieobecności podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Pozytywna ocena z zaliczenia z ćwiczeń z "Marketingu w organizacji".

Sylabusy
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Podstawy marketingu w mediach (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzmN.210.5cc8594d48dad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem realizacji zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu działań marketingowych
charakterystycznych dla współczesnych organizacji.

C2

Celem przedmiotu jest także wskazanie i wyjaśnienie na czym polegają mechanizmy dzisiejszych rynków
konsumenckich oraz w jaki sposób identyﬁkować, analizować je, a także dokonywać ich segmentacji.

C3

Istotnym elementem jest także zapoznanie studentów z istotą produktu, marki i wizerunku produktu i organizacji,
oraz przekazanie wiedzy na temat ich pozycjonowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W03,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W06,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W11

esej, prezentacja

poddać krytycznej analizie informacje pochodzące
z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie
samodzielne wnioski.

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U14,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U17,
ZMR_K2_U18,
ZMR_K2_U20

esej, prezentacja

samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać
umiejętności badawcze.

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U14,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U17,
ZMR_K2_U18,
ZMR_K2_U20

esej, prezentacja

efektywnego organizowania własnej pracy
i krytycznego oceniania jej stopnia zaawansowania.

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K09,
ZMR_K2_K10,
ZMR_K2_K11

esej, prezentacja

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K09,
ZMR_K2_K10,
ZMR_K2_K11

esej, prezentacja

najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu (wykazuje
zdolność krytycznego ich omawiana).

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

20

przygotowanie do zajęć

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie, zajęcia organizacyjne.

W1, U1, U2, K1, K2

2.

Podstawy marketingu, reklamy, PR, brandingu w mediach - ćwiczenia.

W1, U1, U2, K1, K2

3.

Praca z raportami: narzędzia niezbędne w PR i marketingu, reklama w internecie
2022.

W1, U1, U2, K1, K2

4.

Praca z raprotami nt. agencji brandingowych i globalnych rankingów marek.

W1, U1, U2, K1, K2

5.

Praca nad rozumieniem pokoleń jako grup docelowych (X, Y, Z i in.). Praca nad
raportem dotyczącym wpływu pandemii COVID-19 na social media marketing.

W1, U1, U2, K1, K2

6.

Praca nad aktualnym raportem strategicznym dotyczącym internetu w Polsce w
kontekście marketingu.

W1, U1, U2, K1, K2

7.

Praca nad analizą form angażowania użytkowników w social media oraz nad
content marketingiem i jego dobrymi praktykami.

W1, U1, U2, K1, K2

8.

Nowe technologie w marketingu na przykładzie trendbooków i map trendów
2011-2022: studia przypadków.

W1, U1, U2, K1, K2

9.

Praca nad raportami na temat marketingu w wyszukiwarkach, email marketingu,
marketing automation. Briefy strategii komunikacji, komunikacji internetowej,
kampanii social media.

W1, U1, U2, K1, K2

10.

Podsumowanie, zaliczenie.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza tekstów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia wymagane jest spełnienie kryterium obecności. * artykuł
opublikowany samodzielnie na blogu kulturoteka.tumblr.com - 15% oceny
* referat/prezentacja - 35% oceny * przygotowanie, zaangażowanie,
aktywność na zajęciach - 50% oceny Punktacja: 3 = 56-64% 3,5 = 65-73%
4 = 74-82% 4,5 = 83-91% 5 = 92-100%
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Marketing w organizacji (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie reklamą

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzrN.210.5cc8594ee7720.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem realizacji zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu działań marketingowych
charakterystycznych dla współczesnych organizacji.

C2

Celem przedmiotu jest także wskazanie i wyjaśnienie na czym polegają mechanizmy dzisiejszych rynków
konsumenckich oraz w jaki sposób identyﬁkować, analizować je, a także dokonywać ich segmentacji.

C3

Istotnym elementem jest także zapoznanie studentów z istotą produktu, marki i wizerunku produktu i organizacji,
oraz przekazanie wiedzy na temat ich pozycjonowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W03,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W06,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W11

zaliczenie

poddać krytycznej analizie informacje pochodzące
z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie
samodzielne wnioski.

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U14,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U17,
ZMR_K2_U18,
ZMR_K2_U20

zaliczenie

samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać
umiejętności badawcze.

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U14,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U17,
ZMR_K2_U18,
ZMR_K2_U20

zaliczenie

efektywnego organizowania własnej pracy
i krytycznego oceniania jej stopnia zaawansowania.

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K09,
ZMR_K2_K10,
ZMR_K2_K11

zaliczenie

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K09,
ZMR_K2_K10,
ZMR_K2_K11

zaliczenie

najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu (wykazuje
zdolność krytycznego ich omawiana).

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

20

przygotowanie do zajęć

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Orientacje rynkowe

W1, U1, U2, K1, K2

2.

Otoczenie organizacji

W1, U1, U2, K1, K2

3.

Produkty, asortymet, cykl życia produktu

W1, U1, U2, K1, K2

4.

1. Ceny, strategie cenowe

W1, U1, U2, K1, K2

5.

Tworzenie silnych marek

W1, U1, U2, K1, K2

6.

Wizerunek organizacji

W1, U1, U2, K1, K2

7.

Pozycjonowanie marek i produktów

W1, U1, U2, K1, K2

8.

Budowanie relacji z odbiorcami

W1, U1, U2, K1, K2

9.

Marketing doświadczeń

W1, U1, U2, K1, K2

10.

Komunikacja marketingowa

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w formie testu. Do zaliczenia mogą podejść studenci, którzy
mają maksymalnie dwie nieobecności podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Socjotechnika reklamy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie reklamą

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzrN.210.5cc0347dba2e9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem realizacji zajęć jest przekazanie studentom wiedzy oraz praktycznej umiejętności
identyﬁkacji oraz analizy zastosowanych w reklamie technik i narzędzi, które manipulując uwagą odbiorców
reklam, wpływają na ich osobiste i społeczne decyzje.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady zastosowania w reklamie metod i narzędzi
socjotechniki.

ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W09

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać identyﬁkacji oraz krytycznej analizy
zastosowanych w reklamie narzędzi, które manipulują
uwagą odbiorców reklam.

ZMR_K2_U13

zaliczenie

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K05,
ZMR_K2_K07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej oceny etycznej warstwy reklam
pojawiających się w przestrzeni medialnej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

60

przygotowanie do zajęć

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.Wstęp do socjotechniki reklamy

W1, U1, K1

2.

2.Figury retoryczne werbalne i wizualne, slogany

W1, U1, K1

3.

3.Komunikaty symboliczne

W1, U1, K1

4.

4.Zniekształcenie, przesada

W1, U1, K1

5.

5.Reklama jako opowieść

W1, U1, K1

6.

6.Człowiek i bohaterowie reklamy

W1, U1, K1

7.

7.Styl życia, role i wzorce społeczne

W1, U1, K1

8.

8.Dom, natura, laboratorium, inny świat

W1, U1, K1

9.

9.Intertekstualizm kulturowy

W1, U1, K1

10.

10.Przekraczanie tabu

W1, U1, K1

11.

11.Nastrój i emocje w reklamie

W1, U1, K1

12.

12.Metafory głębokie

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Właściwe rozwiązanie testu. Do zaliczenia mogą podejść studenci, którzy
mają maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wykład monograﬁczny w j. angielskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRN.210.5cc03479115c5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0031Umiejętności osobowościowe

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy z zakresu najnowszych trendów w badaniach w naukach o sztuce, ze szczególnym
uwzględnieniem kultury współczesnej.

C2

Doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie specjalistycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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jakie są najnowsze trendy w badaniach w naukach
o zarządzaniu oraz w kulturze współczesnej

W1

ZMR_K2_W07

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_U13

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
zarządzać w zakresie wyznaczonym przez
współczesne środowisko organizacji kultury i mediów,
diagnozować rzeczywistość i zająć własne stanowisko
w odniesieniu do rzeczywistości społecznej.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego uzupełniania wiedzy i kompetencji

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

80

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dane dotyczące współcześnie prowadzonych badań w naukach o zarządzaniu oraz
w zakresie kultury w Europie i na świecie.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Etyka reklamy i problemy konsumpcji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie reklamą

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzrN.210.5cc0347dd4867.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ćwiczenia z przedmiotu "Etyka reklamy i problemy konsumpcji" wprowadzają w wymiarze praktycznym w świat
reﬂeksji etycznej nad komunikacją reklamową oraz w uniwersum problemów konsumpcji, w zakresie
synchronicznym i diachronicznym, celem uwrażliwienia studentów na omawiane zagadnienia oraz przygotowania
do konfrontacji z nimi na gruncie zawodowym w ramach zarządzania mediami i reklamą.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

istotę praktycznego wymiaru zjawisk z zakresu etyki
reklamy i problemów konsumpcji w rzeczywistości
organizacyjnej na gruncie zarządzania mediami
i reklamą.

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W03,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W09,
ZMR_K2_W11

projekt, prezentacja

W2

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W03,
podstawowe metody i techniki stosowane w reklamie
ZMR_K2_W04,
w ich ujęciu etycznym i związanym z problemami
ZMR_K2_W07,
konsumpcji w obszarze zarządzania mediami i reklamą
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W09,
ZMR_K2_W11

projekt, prezentacja

W3

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W03,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W09,
ZMR_K2_W11

projekt, prezentacja

U1

, dzięki rozbudzonej wrażliwości etycznej,
diagnozować przy pomocy kategorii etycznych
rozwiązania stosowane w praktyce życia
organizacyjnego, w szczególności w zakresie
zarządzania mediami i reklamą.

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U10,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U16,
ZMR_K2_U18,
ZMR_K2_U20

projekt, prezentacja

U2

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
dostrzegać, deﬁniować i poddawać krytycznej analizie
ZMR_K2_U08,
formę, treść, kontekst i znaczenie komunikacji
ZMR_K2_U09,
reklamowej i zjawisk z zakresu konsumpcji dóbr i usług
ZMR_K2_U10,
na gruncie zarządzania mediami i reklamą.
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U16,
ZMR_K2_U18,
ZMR_K2_U20

projekt, prezentacja

historię rozwoju myśli etycznej dotyczącej zarządzania
i organizowania, w szczególności zaś reklamy
i konsumpcji w odniesieniu do zarządzania mediami
i reklamą.

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

samodzielnego i krytycznego uzupełniania
i zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie etyki
reklamy i problemów konsumpcji na gruncie
zarządzania mediami i reklamą oraz w wymiarze
interdyscyplinarnym.

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K05,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K09

projekt, prezentacja

K2

samodzielnego wykorzystania narzędzi reﬂeksji
z zakresu etyki reklamy i problemów konsumpcji przy
realizacji projektów lub brania udziału w pracach
zespołów związanych z zarządzaniem mediami
i reklamą.

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K05,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K09

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

80

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie, zajęcia organizacyjne, prezentacja programu zajęć i wymagań
wobec studentów, podział zadań; aktualne konteksty konsumpcjonizmu i etyki
reklamy.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

2.

Etyka biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu, kodeks etyki reklamy,
zagadnienia etyczne dotyczące PR + studia przypadków.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

3.

Społeczeństwo konsumpcyjne, mieć czy być, nurt krytyczny w zarządzaniu i
marketingu, zarządzanie humanistyczne + studia przypadków.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

4.

Patologie wzrostu, kapitalizm, antropocen i kryzys klimatyczno-ekologiczny;
zrównoważony rozwój, antyglobalizm, alterglobalizm; jakość życia, postwzrost,
dewzrost.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

5.

Nierówności ekonomiczne (majątkowe, dochodowe), kapitałowe, społeczne, luksus W1, W2, W3, U1, U2, K1,
i ubóstwo. Podsumowanie zajęć, zaliczenie.
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza tekstów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z

Sylabusy
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prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Do zaliczenia wymagane jest spełnienie kryterium obecności. * studium
przypadku nt. wątpliwej etycznie reklamy - 15% oceny *
projekt, prezentacja referat/prezentacja - 35% oceny * przygotowanie, zaangażowanie,
aktywność na zajęciach - 50% oceny Punktacja: 3 = 56-64% 3,5 =
65-73% 4 = 74-82% 4,5 = 83-91% 5 = 92-100%

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawo autorskie w praktyce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRN.210.5cc034793085d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Założeniem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej poprzez
omówienie wybranych praktycznych zagadnień z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna system prawny w Polsce odnoszący się
do ochrony prawa autorskiego; rozumie konieczność
zarządzania zasobami własności intelektualnej

ZMR_K2_W06

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować przepisy prawne w praktyce

ZMR_K2_U10,
ZMR_K2_U19

egzamin pisemny

ZMR_K2_K07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny i interpretacji wybranych zagadnień
prawnych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie do egzaminu

5

uczestnictwo w egzaminie

1

rozwiązywanie kazusów

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
116

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

W1, U1, K1

2.

Utwór samoistny, zależny, inspirowany - różnice

W1, U1, K1

3.

Twórca, twórczość pracownicza, plagiat, autoplagiat

W1, U1, K1

4.

Dozwolony użytek w instytucjach kultury

W1, U1, K1

5.

Domena publiczna

W1, U1, K1

6.

Prawo do wizerunku

W1, U1, K1

7.

Prawa pokrewne

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test pisemny– analiza prawna konkretnych przykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych

Sylabusy
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Zarzadzanie różnorodnością w organizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRN.210.5cc034794c4fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy i słuchaczek z zagadnieniami i praktycznymi aspektami dotyczącymi
zarządzania różnorodnością i zarządzania w różnorodności. Zajęcia mają przede wszystkim dać odpowiedź
na kluczowe pytania o to, jak w sposób świadomy budować inkluzywną, otwartą na innowacje i wrażliwą
na potrzeby różnorodnych grup społecznych, kulturę organizacyjną, a poprzez to - jak osiągać lepsze wyniki
dzięki różnorodności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Uczestnik / uczestniczka zajęć zna i rozumie: • Pojęcia
charakterystyczne dla zarządzania różnorodnością
(różnorodność, integracja, defaworyzacja,
dyskryminacja, inkluzja, CSR, zarządzanie
różnorodnością). • Znaczenie poszczególnych
wymiarów różnorodności dla zarządzania (wiek, płeć,
etniczność, niepełnosprawność, LGBTQ+ etc.). •
Korzyści i uzasadnienie biznesowe dla zarządzania
różnorodnością. • Koncepcję Inclusive Leadership. •
Procedurę siedmiu kroków w budowie inkluzywnego
środowiska pracy. • Pułapki i przykłady porażek
programów / projektów D&I.

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W03,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W05,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W10

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U10,
ZMR_K2_U14,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U18

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K06,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K09,
ZMR_K2_K10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Uczestnik / uczestniczka zajęć potraﬁ: • Przedstawić
uzasadnienie biznesowe dla zarządzania
różnorodnością. • Udowodnić osiągnięcie
spodziewanych korzyści biznesowych z zarządzania
różnorodnością. • Zbudować podstawowe założenia
strategii /action planu dla zarządzania różnorodnością.
• Przygotować wdrożenie projektu budowy
inkluzywnego środowiska pracy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uczestnik / uczestniczka zajęć • Krytycznie podchodzi
do działań w obszarze zarządzania różnorodnością,
szczególnie w kontekście tzw. dobrych praktyk. •
Zyskuje kompleksowe spojrzenie na działalności
organizacji biznesowych w obszarze zarządzania
różnorodnością. • Rozwija swoje kompetencje
w obszarze otwartości na różnorodność i kompetencje
w obszarze inkuzywności.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do sprawdzianu

10

poprawa projektu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
• Zarządzanie różnorodnością i zarządzanie w różnorodności. Kreowanie
inkluzywnego środowiska pracy i inkuzywnego otoczenia (Diversity & Inclusion,
D&I). Podstawowe pojęcia. Po co nam różnorodność - perspektywa indywidualna,
organizacyjna i rynkowa (w tym produktowa, kliencka, podwykonawcza). Strategie
organizacji wobec różnorodności.
• Samoświadomość. Na ile kierują nami stereotypy i nieuświadamiane
uprzedzenia. W kierunku zrozumienia własnych uprzedzeń i ograniczeń.
• Role, odpowiedzialności, intersariusze. Dlaczego świadomość uwarunkowań
wewnątrzorganizacyjnych i kontekstu społecznego jest kluczowa dla świadomego
zarządzania różnorodnością i zarządzania w różnorodności.
• Business case dla zarządzania różnorodnością. Zasady tworzenia uzasadnień i
budowania założeń dla projektów w obszarze różnorodności – jak przekonać
organizację do wprowadzenia zmian. Jak „mierzyć niemierzalne”? Skąd
organizacja wie, że „jest różnorodna”, że odpowiada na potrzeby różnych grup
społecznych?
• Pokolenia. Dlaczego przejmujemy się różnicami pokoleniowymi? O różnicach i o
braku różnic między pokoleniami oraz o szuﬂadkach, które jednocześnie
pomagają i przeszkadzają nam zrozumieć się wzajemnie.

1.

• Kreowanie inkluzywnego środowiska dla osób z niepełnosprawnością. O ideach,
które potykają się o regulacje prawne, o lęku przed niepełnosprawnością oraz o
kosztach i korzyściach z budowania prawdziwie otwartego miejsca pracy.

W1, U1, K1

• Interkulturowość i etniczność w zarządzaniu – od dominacji do kreowania
wspólnej kultury. Dlaczego interkulturowość przestaje być domeną dużych
korporacji i co to dla nas oznacza?
• Społeczności LGBTQA. Pomiędzy agresją i dyskryminacją, prawami człowieka,
inkluzją a uzasadnieniami biznesowymi.
• Jakie znaczenie ma płeć w zarządzaniu? O zrozumieniu i braku zrozumienia. O
dyskryminacji i uprzywilejowaniu, o stereotypach i mikronierównościach.
• Dlaczego idei diversity nie można sprowadzać do kilku najczęściej
wskazywanych wymiarów? O znaczeniu religii, zdrowia psychicznego,
wykształcenia, miejsca urodzenia, stanu cywilnego, stażu pracy, wyglądu i wielu
innych czynnikach mający wpływ na środowisko pracy.
• Inkluzywne przywództwo. Kompetencje lidera oraz koncepcja Inclusive
Leadership. Kto powinien być odpowiedzialny za różnorodność?
• Technologia a D&I. Na ile technologia zmienia podejście do różnorodności, na ile
technologia może wykluczać.
• Jak rozmawiać o różnorodności? O roli języka, roli mediów oraz komunikacji i PR
w kształtowaniu kultury D&I.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Prawo pracy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRN.210.5cab068460f55.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami i regulacjami związanymi z podjęciem pracy, jej
wykonywaniem, prawami i obowiązkami stron, odpowiedzialnością, wynikającymi z prawa praca, kodeksu
cywilnego i ustaw szczególnych..

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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zasady dotyczące funkcjonowania demokratycznego
państwa prawa

W1

ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W06,
ZMR_K2_W11

egzamin pisemny

ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U10

egzamin pisemny

ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K11

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
dokonywać krytycznej oceny zmian zachodzących
w stosunkach prawnych

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
permanentnej oceny stosowanych rozwiazań
prawnych i etycznych w dziedzinie prawa pracy.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

8

analiza orzecznictwa

80

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
88

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

pojecie prawa pracy

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
test koncowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student posiada podstawowa wiedze dotyczącą prawa..

Sylabusy
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Prawo zamówień publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRN.210.5cac67c8bd265.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 8

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

reguły dotyczące dystrybuowania środkami
publicznymi

ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W06

egzamin pisemny

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonywać wyboru właściwych trybów procedowania
i stosować je w wymiarze praktycznym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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analizy istniejącego stanu prawnego względem
zdarzeń mających miejsce w praktyce w obszarze
racjonalizowania polityki ﬁnansowej instytucji
publicznych

K1

ZMR_K2_K06,
ZMR_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

8

przygotowanie do egzaminu

80

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
88

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Systemowe rozwiązania w zakresie realizowania polityki ﬁnansowej w instytucjach
publicznych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
test końcowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza w zakresie prawa

Sylabusy
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Prawo mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzmN.220.5cc0347c20265.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe uregulowania prawa mediów; rozumieć
i deﬁniować pojęcia stosowane w ustawach i aktach
wykonawczych

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W03,
ZMR_K2_W08

zaliczenie pisemne

ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

poddać krytycznej analizie różnego rodzaju przekazy
kultury współczesnej, analizując je pod różnym kątem
(język, kontekst kulturowy, treści merytoryczne,
wymiar estetyczny, kontekst prawny)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K07

działania w sposób przedsiębiorczy.

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

analiza orzecznictwa

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Pojęcie i zakres przedmiotowy regulacji medialnych
a). akty prawa międzynarodowego
b). Rada Europy
c). Unia Europejska

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
test końcowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza w zakresie podstawowym dotycząca pojęć podstawowych z dziedziny prawa medialnego

Sylabusy
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Podstawy reklamy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie reklamą

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzrN.220.5cc0347e32f03.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

W ramach kursu omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu reklamy (rodzaje, cele, funkcje)
i percepcji przekazów reklamowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna podstawowe pojęcia związane z reklamą

ZMR_K2_W03,
ZMR_K2_W08

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ wyjaśnić podstawowe pojęcia związane
z reklamą oraz scharakteryzować jej znaczenie
we współczesnym świecie

ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U06

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Samodzielnie interpretuje przekazy reklamowe oraz
dokonuje ich krytycznej oceny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

80

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Reklama i jej funkcje

W1, U1, K1

2.

Cele reklamy

W1, U1, K1

3.

Rodzaje reklamy

W1, U1, K1

4.

Reklama polityczna

W1, U1, K1

5.

Reklama społeczna

W1, U1, K1

6.

Modele oddziaływania reklamy

W1, U1, K1

7.

Odbiorcy komunikatu reklamowego

W1, U1, K1

8.

Komunikat reklamowy (branding, identyﬁkacja wizualna, USP, slogan, treść
zasadnicza, wizualizacja przekazu reklamowego)

W1, U1, K1

9.

Mix kreatywny (koncepcja i techniki przekazu reklamowego)

W1, U1, K1

10.

Percepcja przekazu reklamowego oraz jego oddziaływanie na konsumenta
(postawy, procesy emocjonalne, spostrzeganie i uwaga, wiedza konsumentów)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność (dopuszczalna jedna
nieobecność nieusprawiedliwiona) oraz zdanie testu zaliczeniowego
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Zarządzanie organizacją medialną
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzmN.220.5cc0347c37de3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z problematyką zarządzania organizacją medialną w kontekście
funkcjonowania polskiego rynku medialnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna system prawny regulujący działalność
organizacji medialnych w Polsce.

ZMR_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

student rozumie w pogłębionym stopniu zna i rozumie
znaczenie zasad, reguł, misji i celów organizacji
medialnych zarówno publicznych, ja i prywatnych

ZMR_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

absolwent posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą
miejsca i znaczenia zarządzania organizacjami mediów
ZMR_K2_W01
na gruncie nauk społecznych, aktualnego stanu
i kierunków rozwoju.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ poddać krytycznej obserwacji organizacje
medialne oraz wyciągać z niej wnioski.

ZMR_K2_U02

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania
umiejętności profesjonalnych związanych ze sferą
działalności medialnej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

przygotowanie projektu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie do sprawdzianu

20

analiza i przygotowanie danych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota zarządzania mediami.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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2.

Polski rynek medialny – struktura, uwarunkowania społeczne-polityczne,
konkurencja, modele zarządzania.

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Prawne uwarunkowania funkcjonowania mediów w Polsce.

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Zarządzanie publicznym przedsiębiorstwem medialnym.

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Media komercyjne w Polsce – najważniejsze problemy zarządzania.

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Zarządzanie przedsiębiorstwem prasowym.

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Radio jako obiekt zarządzania.

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Zarządzanie na rynku usług audiowizualnych.

W1, W2, W3, U1, K1

9.

Zarządzanie organizacją medialną w kontekście zmian otoczenia zewnętrznego.

W1, W2, W3, U1, K1

10.

Konwergencja mediów, przyszłość mediów i zawodu dziennikarza.

W1, W2, W3, U1, K1

11.

Zarządzanie organizacją medialną - studia przypadków.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Opracowanie studiów przypadków zgodnie z wytycznymi prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Projektowanie badań naukowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRN.220.5cc03479b05e4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przygotowanie studentów do prowadzania samodzielnych badań naukowych. W programie
nacisk został położony na kwestie metodologiczne, co ma być pomocne w przygotowaniu poprawnych badań
na potrzeby pisania pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

metodologię nauk

ZMR_K2_W12

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
poddać krytycznej analizie informacje pochodzące z
różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie
samodzielne wnioski.

U1

ZMR_K2_U04

egzamin pisemny

ZMR_K2_K10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
efektywnego organizowania swojej pracy i krytycznej
oceny stopnia jej zaawansowania.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

zapoznanie się z e-podręcznikiem

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metodologia badawcza.

W1

2.

Prowadzenie badań: podejście praktyczne.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawo reklamy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie reklamą

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzrN.220.5cac82c4bd633.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 8

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znaczenie aktywności marketingowej w działalności
przedsiębiorstw

ZMR_K2_W06,
ZMR_K2_W08

zaliczenie pisemne

ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U20

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać egzegezy aktów prawnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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oceny prowadzonych działań z punktu widzenia
normatywnego

K1

ZMR_K2_K10,
ZMR_K2_K11

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

8

przygotowanie do egzaminu

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Normatywny wymiar pojęcia reklamy

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
test koncowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza podstawowa z zakresu prawa

Sylabusy
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Analiza audytoriów medialnych (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzmN.220.5cc8594d9c9b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi sposobami prowadzenia badań audytoriów medialnych,
jak również z wynikami takich badań. W ramach kursu uczestnicy zapoznawani będą z metodami i technikami
badań ilościowych (badania odbiorców mediów realizowane przez podmioty działające w ramach Porozumienia
Badaczy Mediów) i badań jakościowych prowadzonych w środowisku akademickim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma pogłębioną wiedzę z zakresu
funkcjonowania organizacji medialnych

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W12

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić społeczną rolę mediów i potraﬁ podać
stosowne przykłady

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dzięki zdobytej wiedzy rozumie i potraﬁ oceniać
krytycznie oraz interpretować wydarzenia kulturalne
oraz przekazy medialne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istotność prowadzenia badań nad mediami z punktu widzenia zarządzania
mediami

W1

2.

Pojęcie audytorium medialnego

W1, U1, K1

3.

Badanie czytelnictwa prasy

W1, U1, K1

4.

Badanie słuchalności radia

W1, U1, K1

5.

Badanie oglądalności telewizji

W1, U1, K1

6.

Pomiar widowni internetowej

W1, U1, K1

7.

Pomiar potencjału reklamy medialnej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
sprawdzian

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu teorii i historii mediów.

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRN.2E0.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

procesy związane z prowadzeniem badań naukowych.

ZMR_K2_W06,
ZMR_K2_W12

zaliczenie

W2

współczesną myśl humanistyczną w pogłębionym
zarysie, co pozwala na świadome odnoszenia się
do zjawisk świata kultury

ZMR_K2_W07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

gromadzić i selekcjonować zgromadzony materiał
empiryczny

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03

zaliczenie

U2

integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie
nauk o zarządzaniu

ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U05,
ZMR_K2_U19

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

inspirowania oraz organizowania procesu uczenia się
innych osób i realizowania własnych potrzeb
w zakresie rozszerzania horyzontów wiedzy.

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K07

zaliczenie

K2

samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy
i umiejętności, rozszerzone o wymiar
interdyscyplinarny

ZMR_K2_K05,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K10

zaliczenie

K3

przyjęcia roli moderatora dyskusji, w której
prezentowane są różne poglądy, dbając o zachowanie
wysokiego poziomu merytorycznego

ZMR_K2_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
20

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
20
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
20

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

przygotowanie pracy dyplomowej

500

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
520

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Proponowany zakres tematyczny prac magisterskich w głównej mierze
uzależniony będzie od pasji poznawczej seminarzystów, aczkolwiek dotyczyć
może następujących zagadnień ogólnych: zarządzania w reklamie, zarządzanie w
mediach, zarządzanie kulturą organizacyjną; zarządzania zasobami ludzkimi w
organizacji; zarządzania publicznego; zarządzania w biznesie muzycznym.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest wybór terenu
badawczego i uzyskanie zgody na przeprowadzenie badań w wybranej
organizacji, a także zaliczenie wprowadzenia (opis metodologii i stanu
badań).

Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Drugi i trzeci semestr poświęcony zostanie na przeprowadzenie badań
terenowych, prezentację i konsultację wyników badań w trakcie
seminarium oraz na napisanie pracy. Warunkiem zaliczenia drugiego
semestru i całego kursu jest przedstawienie etnograﬁi organizacji jako
pracy magisterskiej

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Drugi i trzeci semestr poświęcony zostanie na przeprowadzenie badań
terenowych, prezentację i konsultację wyników badań w trakcie
seminarium oraz na napisanie pracy. Warunkiem zaliczenia drugiego
semestru i całego kursu jest przedstawienie etnograﬁi organizacji jako
pracy magisterskiej
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Analiza audytoriów medialnych (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzmN.220.5cc8594db77d6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi sposobami prowadzenia badań audytoriów medialnych,
jak również z wynikami takich badań. W ramach kursu uczestnicy zapoznawani będą z metodami i technikami
badań ilościowych i badań jakościowych prowadzonych w środowisku akademickim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawowe metody gromadzenia
i analizy danych w kontekście badania organizacji
mediów.

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W12

zaliczenie

ZMR_K2_U02

zaliczenie

ZMR_K2_K07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić społeczną rolę mediów i potraﬁ podać
stosowne przykłady

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dzięki zdobytej wiedzy student rozumie i potraﬁ
oceniać krytycznie oraz interpretować wydarzenia
kulturalne oraz przekazy medialne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
53

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Badania jakościowe audytorium prasowego

W1, U1, K1

2.

Badania audytorium radiowego a zarządzanie organizacją medialną

W1, U1, K1

3.

Badania audytorium telewizyjnego a zarządzanie organizacja medialną

W1, U1, K1

4.

Badania jakościowe widowni telewizyjnej

W1, U1, K1

5.

Pomiar widowni internetowej i jego znaczenie

W1, U1, K1

6.

Badania jakościowe widowni internetowej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych terminów z zakresy teorii mediów.

Sylabusy
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Zarządzanie strategiczne (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRN.220.5cc859464c086.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych pojęć i zasad zarządzania strategicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

na zakończenie uczestnik kursu: • ma pogłębioną
wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji • zna
reguły i zasady zarządzania strategicznego • ma
pogłębioną wiedzę na temat teorii zarządzania
strategicznego i szkół strategii • zna i rozumie
konieczność poznawania koncepcji zarządzania
strategicznego jako źródła wiedzy i inspiracji
do oddziaływania na rozwój przedsiębiorstwa przez
strategię • zna i poprawnie posługuje się
profesjonalną terminologią z zakresu zarządzania
strategicznego • precyzyjnie i wyczerpująco wyjaśnia
miejsce, rolę, narzędzia analizy strategicznej
w procesie zarządzania strategicznego • ma
rozszerzoną wiedzę z zakresu budowania i wdrażania
strategii przedsiębiorstwa • zna literaturę przedmiotu.

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W09,
ZMR_K2_W12

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U14,
ZMR_K2_U15

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

na zakończenie uczestnik kursu: • potraﬁ
samodzielnie poszukiwać odpowiedzi na pojawiające
się problemy zarządzania strategicznego • posiada
umiejętność doboru, selekcji i oceny źródeł informacji
strategicznych pozyskiwanych na potrzeby
formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa •
potraﬁ zastosować metody i narzędzia stosowane
w zarządzaniu strategicznym • posiada umiejętność
w zakresie wykorzystania metod analizy strategicznej
zarówno w odniesieniu do diagnozy potencjału
przedsiębiorstwa, jak i elementów składowych
otoczenia • posiada umiejętność w zakresie
wyznaczania celów strategicznych przedsiębiorstwa
oraz diagnozowania kluczowych czynników
konkurencyjności przedsiębiorstwa • posiada
umiejętność w zakresie doboru i konstrukcji planów
strategicznych oraz strategii przedsiębiorstwa
na poziomie całej organizacji, jak i na poziomie
funkcjonalnym • potraﬁ nawiązać współpracę
z instytucjami lub organizacjami w zakresie
pozyskiwania informacji strategicznej dla
przedsiębiorstwa • potraﬁ wytyczać priorytety,
określać spójne sposoby działania w ramach
realizowanych zadań dotyczących konstrukcji strategii
przedsiębiorstwa • ma świadomość wagi i możliwości
wykorzystania narzędzi zarządzania strategicznego
jako źródła konkurencyjności przedsiębiorstwa •
rozumie konieczność badania stopnia rozwoju i oceny
struktur zarządzania strategicznego
w przedsiębiorstwie • potraﬁ samodzielnie
przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone
zagadnieniom związanym z problematyką
zarządzania, w tym potraﬁ podczas wystąpienia
dokonać oryginalnej, krytycznej analizy różnych
koncepcji i wypracować własne stanowisko
normatywne • potraﬁ przyjąć rolę moderatora
dyskusji, w której prezentowane są różne poglądy,
dbając o zachowanie wysokiego poziomu
merytorycznego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

na zakończenie uczestnik kursu: • współpracuje
w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe
i rzetelne wykonanie powierzonych zadań • rozumie
potrzebę uczenia się przez całe życie • potraﬁ
prawidłowo rozpoznać hierarchię celów cząstkowych
służących realizacji określonego zadania • jest
przygotowany do uczestniczenia w projektach •
nabywa kompetencji związanych z tolerancją
i rozumieniem działań i decyzji podejmowanych przez
innych • nabywa kompetencji związanych
z negocjowaniem, asertywnością i bronieniem
własnych poglądów • rozwija umiejętności przywódcze
• rozwija krytyczne myślenie • potraﬁ słuchać
ze zrozumieniem • potraﬁ wyrazić i przyjąć
konstruktywną krytykę • potraﬁ planować
i podejmować wyzwania związane z samokształceniem

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K02,
ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K06,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K10

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

8

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do zajęć

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Budowanie fundamentów Po co nam analizy strategiczne? Między klasycznym
a współczesnym podejściem do zarządzania strategicznego. Zarządzanie
strategiczne
rozwojem. Między strategią ﬁrmy a strategią rozwoju sektora/miasta/państwa.
Partnerstwo strategiczne – potrzeba a konieczność. Generowanie sukcesów na
bazie
partnerstwa strategicznego. Współpraca jako wybór strategiczny. Skracanie
horyzontu, czyli współczesne podejście do zarządzania strategicznego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kolokwium pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Zarządzanie strategiczne (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRN.220.5cc85946678a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest: • zapoznanie studentów z zagadnieniami zarządzania strategicznego, ze wskazaniem na
złożoność i wieloaspektowość tej problematyki, • kształtowanie u studentów krytycznego podejścia do koncepcji
zarządzania strategicznego • kształtowanie umiejętności wykorzystania przez studentów narzędzi z zakresu
analizy strategicznej, • uświadomienie studentom konieczności i korzyści z systematycznego uzupełniania
i uaktualniania wiedzy w tym zakresie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

76 / 115

W1

organizacji • zna reguły i zasady zarządzania
strategicznego • ma pogłębioną wiedzę na temat
teorii zarządzania strategicznego i szkół strategii • zna
i rozumie konieczność poznawania koncepcji
zarządzania strategicznego jako źródła wiedzy
i inspiracji do oddziaływania na rozwój
przedsiębiorstwa przez strategię • zna i poprawnie
posługuje się profesjonalną terminologią z zakresu
zarządzania strategicznego • precyzyjnie i
wyczerpująco wyjaśnia miejsce, rolę, narzędzia analizy
strategicznej w procesie zarządzania strategicznego •
ma rozszerzoną wiedzę z zakresu budowania
i wdrażania strategii przedsiębiorstwa • zna literaturę
przedmiotu.

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W07

prezentacja, zaliczenie

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U14,
ZMR_K2_U15

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

na zakończenie uczestnik kursu: • potraﬁ
samodzielnie poszukiwać odpowiedzi na pojawiające
się problemy zarządzania strategicznego • posiada
umiejętność doboru, selekcji i oceny źródeł informacji
strategicznych pozyskiwanych na potrzeby
formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa •
potraﬁ zastosować metody i narzędzia stosowane w
zarządzaniu strategicznym • posiada umiejętność
w zakresie wykorzystania metod analizy strategicznej
zarówno w odniesieniu do diagnozy potencjału
przedsiębiorstwa, jak i elementów składowych
otoczenia • posiada umiejętność w zakresie
wyznaczania celów strategicznych przedsiębiorstwa
oraz diagnozowania kluczowych czynników
konkurencyjności przedsiębiorstwa • posiada
umiejętność w zakresie doboru i konstrukcji planów
strategicznych oraz strategii przedsiębiorstwa
na poziomie całej organizacji, jak i na poziomie
funkcjonalnym • potraﬁ nawiązać współpracę
z instytucjami lub organizacjami w zakresie
pozyskiwania informacji strategicznej dla
przedsiębiorstwa • potraﬁ wytyczać priorytety,
określać spójne sposoby działania w ramach
realizowanych zadań dotyczących konstrukcji strategii
przedsiębiorstwa • ma świadomość wagi i możliwości
wykorzystania narzędzi zarządzania strategicznego
jako źródła konkurencyjności przedsiębiorstwa •
rozumie konieczność badania stopnia rozwoju i oceny
struktur zarządzania strategicznego
w przedsiębiorstwie • potraﬁ samodzielnie
przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone
zagadnieniom związanym z problematyką
zarządzania, w tym potraﬁ podczas wystąpienia
dokonać oryginalnej, krytycznej analizy różnych
koncepcji i wypracować własne stanowisko
normatywne • potraﬁ przyjąć rolę moderatora
dyskusji, w której prezentowane są różne poglądy,
dbając o zachowanie wysokiego poziomu
merytorycznego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

na zakończenie uczestnik kursu: • współpracuje
w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe
i rzetelne wykonanie powierzonych zadań • rozumie
potrzebę uczenia się przez całe życie • potraﬁ
prawidłowo rozpoznać hierarchię celów cząstkowych
służących realizacji określonego zadania • jest
przygotowany do uczestniczenia w projektach •
nabywa kompetencji związanych z tolerancją
i rozumieniem działań i decyzji podejmowanych przez
innych • nabywa kompetencji związanych
z negocjowaniem, asertywnością i bronieniem
własnych poglądów • rozwija umiejętności przywódcze
• rozwija krytyczne myślenie • potraﬁ słuchać
ze zrozumieniem • potraﬁ wyrazić i przyjąć
konstruktywną krytykę • potraﬁ planować
i podejmować wyzwania związane z samokształceniem

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K02,
ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K06,
ZMR_K2_K07,
ZMR_K2_K10

prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Budowanie fundamentów Po co nam analizy strategiczne? Między klasycznym
a współczesnym podejściem do zarządzania strategicznego. Zarządzanie
strategiczne
rozwojem. Między strategią ﬁrmy a strategią rozwoju sektora/miasta/państwa.
Partnerstwo strategiczne – potrzeba a konieczność. Generowanie sukcesów na
bazie
partnerstwa strategicznego. Współpraca jako wybór strategiczny. Skracanie
horyzontu, czyli współczesne podejście do zarządzania strategicznego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja, zaliczenie Przygotowanie projektu zgodnie z wytycznymi prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Projekty miejskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRN.220.5cc03479ceeb1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przybliżenie uczestnikom zajęć szeroko rozumianego procesu zarządzania projektami
w przestrzeni miejskiej, podejmowanego z punktu widzenia zarządzania humanistycznego, czerpiącego jednak
z innych dyscyplin naukowych, takich jak: socjologia, urbanistyka, architektura, gospodarka przestrzenna,
geograﬁa społeczna, turystyka, marketing, itp., odbywającego się przy udziale różnych grup interesariuszy. Po
zakończeniu przedmiotu student posiądzie podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami w przestrzeni
miejskiej. Będzie w stanie samodzielnie podejmować reﬂeksję dotyczącą otaczającej go przestrzeni miejskiej
i konieczności uwzględniania różnych grup interesariuszy w procesie zarządzania nią. Umiejętności praktyczne
przydatne będą przyszłym menedżerom kultury i mediów, którzy samodzielnie podejmowali będą tego typu
działania lub współdziałali z innymi przy ich realizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

najnowsze trendy w zarządzaniu (wykazuje zdolność
krytycznego ich omawiana)

ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W10

esej

ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U17

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie
nauk o zarządzaniu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy
i umiejętności, rozszerzonych o wymiar
interdyscyplinarny

ZMR_K2_K03,
ZMR_K2_K07

esej

K2

uczenia się przez całe życie, potraﬁ inspirować oraz
organizować proces uczenia się innych osób

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K08

esej

K3

przyjęcia rolę moderatora dyskusji, w której
prezentowane są różne poglądy, dbając o zachowanie
wysokiego poziomu merytorycznego

ZMR_K2_K02,
ZMR_K2_K03,
ZMR_K2_K04

esej

K4

organizowania zespołów zadaniowych i przewodzenia
im w celu realizacji wspólnego projektu zarówno
na poziomie lokalnym i globalnym.

ZMR_K2_K06,
ZMR_K2_K08

esej

K5

krytycznej oceny i interpretacji wydarzeń kulturalnych

ZMR_K2_K05

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

81 / 115

Zagadnienia związane z projektami miejskimi (w tym: projektowanie przestrzeni
miejskich, zieleń, smart city, reklamy w przestrzeni miejskiej, przemysły
kreatywne, partycypacja społeczna, marketing miast i inne bieżące zagadnienia)

1.

W1, U1, K1, K2, K3, K4,
K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
metody e-learningowe, grywalizacja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie eseju.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

82 / 115

Źródła współczesności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRN.2E0.5cc03479e7980.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest wskazanie i analiz źródeł współczesnych zjawisk w kulturze (na podstawie lektury głównie
literatury pięknej).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student rozumie genezę pewnych istotnych zjawisk
kultury współczesnej.

ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W07

raport

ZMR_K2_U04

raport

ZMR_K2_K05

raport, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

studentka potraﬁ wskazać różnorodne źródła
współczesnych zjawisk.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

studentka jest gotowa krytycznie spojrzeć
na współczesne zjawiska odnosząc je do ich źródeł
i historycznego rozwoju.

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie raportu

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
20
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przygotowanie raportu

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie raportu

20

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie zajęć skupimy się pochodzeniu kilku ważnych zjawisk współczesnych:
przemocy (sem. 1), narcyzmu, współczesnych form prowadzenia wojen, roli
Ameryki, głodu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
raport, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
sprawozdanie z lektur lub zajęć, ewentualnie esej, obecność (jedna
dopuszczalna nieobecność)

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
raport, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
sprawozdanie z zajęć lub lektury, ewentualnie esej, obecność (jedna
dopuszczalna nieobecność)

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
raport, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
sprawozdanie z zajęć lub lektury, ewentualnie esej, obecność (jedna
dopuszczalna nieobecność)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ekonomia (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRN.240.5cc85946cd37f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane aspekty ekonomiczne rozwoju współczesnej
cywilizacji

ZMR_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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formułować problemy badawcze, wynikające
z omawianych zjawisk ekonomicznych oraz potraﬁ,
dobierając odpowiednie narzędzia, analizować je

U1

ZMR_K2_U01

egzamin pisemny

ZMR_K2_K11

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

myślenia w sposób przedsiębiorczy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

8

przygotowanie do egzaminu

70

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
113

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do ekonomii. Teoria rynku. Cena minimalna i cena maksymalna.
Elastyczność popytu i podaży. Teoria konsumenta. Model konsumenta (krzywa
obojętności, linia budżetowa). Punkt równowagi konsumenta. Teoria produkcji.
Przedsiębiorstwo. Utarg. Koszt. Zysk. Teoria kosztów. Działania przedsiębiorcze.

W1, U1, K1

2.

Rodzaje struktur rynkowych. Rachunek dochodu narodowego. Wzrost
gospodarczy. Państwo w gospodarce. Wpływ wydatków państwa i podatków na
produkcję. Inﬂacja. Bezrobocie.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test jednokrotnego wyboru
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Warsztat reklamy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie reklamą

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzrN.240.5cc0347e7a7a4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kompetencje w zakresie oceny wartości wszystkich elementów perswazyjnych, gwarantujących skuteczność
reklamy. Od projektu i tworzenia oraz planowania promocji mix.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna podstawy teoretyczne i praktyczne dla
wszystkich współczesnych form reklamy

ZMR_K2_W01

zaliczenie pisemne
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W2

Student potraﬁ samodzielnie opracowywać koncepcje
promocji reklamowej

ZMR_K2_W08

zaliczenie pisemne

ZMR_K2_U14,
ZMR_K2_U18

zaliczenie pisemne

ZMR_K2_K11

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zarządzać wszystkimi etapami
komunikacji reklamowej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do krytycznej oceny projektów reklamy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

wykonanie ćwiczeń

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

16

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Przygotowywanie projektów

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
126

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sposoby analizy wartości perswazjnych reklam prasowych i zewnętrznych oraz
radiowych i telewizyjnych.

W1

2.

Formy reklam internetowych.Techniki analizy ich skuteczności

W1

3.

Tworzenie briefów: 1) klienckiego, 2) debriefu, 3) kreatywnego

K1

4.

Strategia Brand essence meetings i zasada 6 M: Mission, Market, Money,
Massage, Media

U1

5.

Dobór celów reklamy relewantnych do sytuacji produktu lub ﬁrmy. Eksplikacja
pomysłu własnego na reklamę wybranego produktu

W1, W2

6.

Dobór środków perswajnych w zależności od charakterystyki psychograﬁcznej
audytorium docelowego. Techniki proﬁlowania adytorium.

W1, U1

Sylabusy
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7.

Tworzenie scenopisu reklamy audiowizualnej. Wykorzystanie do projektowania
kompozycji reklamy modeli SLB, AIDA, AIDCAS

U1

8.

Techniki porównań wizualnych. Metafory leksykalne i wizualne. Sposoby
ﬁngowania dialogu. Pytania retoryczne. Figury kontaktu

W2, U1

9.

Obliczenia GRP dla doboru mediów reklamowych. Przegląd technik badań
skuteczności reklamy.

W1, K1

10.

Oceny skuteczności własnych projektów w zakresie perswazyjnym

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Prace semestralne: 1) Analiza wybranej reklamy prasowej w zakresie
wartości perswazyjnej. 2) scenopis własnej reklamy i pisemna analiza
zaliczenie pisemne
wartości perswazyjnych. 3) Kompozycja kampanii reklamowe na bazie
obliczeń GRP

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu specyﬁki komunikacji reklamowej, jej uwarunkowań kontekstowych oraz zarządzania współczesnym
rynkiem reklamy

Sylabusy
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Projektowanie i realizacja kampanii medialnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzmN.240.5cc0347c9997f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z procesem planowania i realizacji kampanii medialnych.

C2

Budowanie świadomości znaczenia kampanii medialnych jako jednego z czynników wpływających na wizerunek
marki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

92 / 115

W1

student ma pogłębioną wiedzę w zakresie planowania
kampanii w mediach.

ZMR_K2_W08

prezentacja

W2

posiada wiedzę o zjawiskach, relacjach i procesach
zachodząch od momentu planowania do zakończenia
kampanii w mediach.

ZMR_K2_W08

prezentacja

U1

potraﬁ dokonać analizy briefu reklamowego oraz
zaplanować w oparciu o niego kampanię w mediach
dokonując wyboru narzędzi, grupy docelowej oraz
nośnika przy uwzględnieniu przewidzianego
na działania budżetu.

ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U14

prezentacja

U2

potraﬁ samodzielnie korzystać z materiałów
analitycznych i opracowań dotyczących organizacji
rynku medialnego.

ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03

prezentacja

ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K07

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ formułować własną opinię na temat
planowanych działań, eksponując wady i zalety
argumentacji.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Elementy briefu reklamowego

U1

2.

Analiza otoczenia rynkowego

U2, K1

Sylabusy
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3.

Dobór grupy docelowej

W2, U2, K1

4.

Defniowanie celów kampanii

W1, U1, K1

5.

Narzędzia wspierające proces planowania kampanii w mediach

W1, U1, U2

6.

Zalety i wady wykorzystania poszczególnych mediów w kampanii

W1, W2, K1

7.

Trendy w procesie planowania kampanii w mediach

W1

8.

Modele zakupowe / rozliczeniowe w procesie planowania kampanii w mediach

W1, U2

9.

Badanie efektywności kampanii

W1, U2

10.

Metody optymalizacji kampanii w mediach

W1, W2, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ekonomia (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRN.240.5cc85946e9b9b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane aspekty ekonomiczne rozwoju współczesnej
cywilizacji.

ZMR_K2_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

formułować problemy badawcze, wynikające
z omawianych zjawisk ekonomicznych oraz potraﬁ,
dobierając odpowiednie narzędzia oraz analizować je

ZMR_K2_U01

zaliczenie pisemne

ZMR_K2_K11

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

myślenia w sposób przedsiębiorczy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do ekonomii. Teoria rynku. Cena minimalna i cena maksymalna.
Elastyczność popytu i podaży.

W1, U1

2.

Teoria konsumenta. Model konsumenta (krzywa obojętności, linia budżetowa).
Punkt równowagi konsumenta. Teoria produkcji. Przedsiębiorstwo. Działania
przedsiębiorcze.

W1, U1, K1

3.

Teoria kosztów. Utarg. Koszt. Zysk. Rodzaje struktur rynkowych.

W1, U1, K1

4.

Rachunek dochodu narodowego. Wzrost gospodarczy. Państwo w gospodarce.
Wpływ wydatków państwa i podatków na produkcję.

W1, U1

5.

Inﬂacja. Bezrobocie. Kolokwium zaliczeniowe.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kolokwium pisemne
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Współczense trendy w zarządzaniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRN.240.5cc0347a6337c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z najnowszymi trendami w zakresie zarządzania współcześnie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

jakie są najnowsze trendy w badaniach w naukach
o zarządzaniu oraz poddać je krytycznej analizie.

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W09,
ZMR_K2_W10,
ZMR_K2_W11

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U09

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zarządzać w zakresie wyznaczonym przez
współczesne środowisko organizacji kultury i mediów,
diagnozować rzeczywistość i zająć własne stanowisko
w odniesieniu do rzeczywistości społecznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętnosci

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Część I
Dane dotyczące współcześnie prowadzonych badań w naukach o zarządzaniu w
Europie i na świecie.
Część II
Analiza studiów przypadku wybranych organizacji obrazująca współczesne
praktyki zarządzania.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie pracy projektowej zgodnie z wytycznymi
prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Współczesne trendy w kulturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRN.2C0.5cc0347a7d36b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 20

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 20

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

jakie są najnowsze zjawiska w sferze kultury
współczesnej

ZMR_K2_W07

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zarządzać w zakresie wyznaczonym przez
współczesne środowisko organizacji kultury i mediów,
diagnozować rzeczywistość i zająć własne stanowisko
w odniesieniu do rzeczywistości społecznej.

ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U16

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności

Bilans punktów ECTS
Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
20

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Część I.
Dane dotyczące współcześnie prowadzonych badań w kulturze współczesnej w
Europie i na świecie.
Część II
Analiza studiów przypadku wybranych organizacji obrazująca współczesne
problemy kultury.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Zaliczenie na podstawie projektów według wytycznych prowadzących.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Tworzenie strategii nowego biznesu/nowej marki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie mediami

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzmN.280.5cc0347cdd8bd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia strategii nowego biznesu/marki poprzez omówienie podstawowych
zagadnień oraz wybranych przykładów wiodących marek

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady twórzenia strategii nowego biznesu/marki

ZMR_K2_W08

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

zdobywać informacje z różnych źródeł, dokonywać ich
analizy oraz wykorzystywać podczas tworzenia
strategii nowego biznesu/marki

ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04

projekt

U2

formułować i rozwiązywać problemy związane
z tworzeniem strategii nowego biznesu/marki

ZMR_K2_U01

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

ZMR_K2_K11

projekt

K2

samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności

ZMR_K2_K07

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

35

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja marki, znaczenie budowania świadomości marki

W1, K2

2.

Kapitał marki

W1, K1

3.

Pozycjonowanie marki/nowego biznesu

W1, U1, K1, K2

4.

Storytelling, personal branding

W1, U2, K1, K2

5.

Identyﬁkacja wizualna

W1, U2, K1, K2

6.

Mierzenie mocy marki

W1, U1, K1

7.

Kryzys marki

W1, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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8.

Zmiana wizerunku marki/nowego biznesu (rebranding, co-branding)

W1, U1, U2, K1, K2

9.

Analiza grupy docelowej

W1, U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
opracowanie strategii wybranej marki

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu marketingu

Sylabusy
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Planowanie i organizacja kampanii reklamowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Zarządzanie reklamą

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRzrN.280.5cc0347eca1ad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawienie specyﬁki panujących trendów i standardów w branży i środowisku reklamowym. Spojrzenie
na kampanie reklamową jako całościowy proces uwzględniający kluczowe elementy jak: model biznesowy
organizacji i sposób jej funkcjonowania, strategia działania, analiza konkurencji, grupadocelowa, potrzebyi
pragnienia konsumentów (insightów konsumenckich), kanały i narzędzia promocji, harmonogram, budżet
i mierniki sukcesu. Podkreślenie roli kreatywności i innowacyjności w reklamie opartej o praktyczne podejścieoraz
dobre praktyki polskie jak i zagraniczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

panujące trendy i mechanizmy oddziaływania reklamy
oraz proces planowania i realizacji kampanii
reklamowej

ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać samodzielnej oceny skuteczności kampanii
reklamowej ze względu na panujące trendy
i nowatorskie narzędzia i kanały reklamowe

ZMR_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystując zdobytą wiedzę, potraﬁ ocenić
etyczność konkretnych działań promocyjnych,

ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U3

w oparciu o model biznesowy ﬁrmy i sposób jej
funkcjonowania, opracować strategię działania ﬁrmy
oraz dopasować do niej odpowiednie narzędzia
i kanały promocji

ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U4

samodzielnie zaprojektować strategię reklamową
ﬁrmy

ZMR_K2_U14

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

etycznego reklamowania w kontekście opartej
na wzajemnym zaufaniu działalności gospodarczej
i uczciwej konkurencji

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

przygotowanie projektu

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I Wprowadzenie do świata reklamy
1. Potrzeby i pokusy.
2. Rynek reklamy w Polsce.
3. Rynek agencji reklamowych w Polsce.

W1, U1, U2, U3, U4, K1

2.

II Komunikacja – z czym to się je?
Rola reklamy i PR w komunikacji marketingowej.
Podział, działalność i panujące trendy z perspektywy środowiska branżowego oraz
potencjalnego klienta działającego w biznesie, administracji publicznej i
organizacji społecznej

W1, U1, U2, U3, U4, K1

Sylabusy
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3.

III Kreatywność i innowacyjne podejście w reklamie
• Skuteczne kampanie reklamowe – przykłady z praktyki z Polski i ze świata

W1, U1, U2, U3, U4, K1

4.

IV Planowanie i realizacja kampanii od A do Z
1. Model Canvas i analiza wizerunkowa i strategiczna ﬁrmy
2. Analiza konkurencji
3. Grupa docelowa oraz wgląd w konsumenta czyli czym jest insight
konsumencki?
4. Badania marketingowe jako wsparcie przy opracowaniu person i mapy empatii
5. Narzędzia, metody i techniki
6. Strategia, taktyka i kreacja cd.
7. Kanały komunikacji w świecie oﬄine i online
8. Budżetowanie i harmonogram
9. Realizacja kampanii w praktyce

W1, U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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HR w organizacjach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRN.280.5cc0347b06317.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student potraﬁ zaobserwować zjawiska zachodzące w obszarze personalnym organizacji i jej otoczeniu oraz
dokonywać analizy wybranych procesów w tym obszarze.

C2

Student potraﬁ rozróżniać koncepcje zarządzania pracownikami.

C3

Student posiada umiejętność kształtowania zatrudnienia w organizacjach.

C4

Student potraﬁ dobierać odpowiednie metody i narzędzia w rozwiązywaniu praktycznych problemów z dziedziny
zarządzania zasobami ludzkimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

absolwent posiada wiedzę na temat współczesnych
koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi
w organizacji.

ZMR_K2_W05

prezentacja, zaliczenie

W2

absolwent posiada wiedzę z zakresu analizy
i prezentacji danych w obszarze personalnym.

ZMR_K2_W12

wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

nabyte umiejętności pozwalają na stosowanie
w praktyce wyspecjalizowanej wiedzy z obszaru
zarządzania zasobami ludzkimi.

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U04

projekt, wyniki badań

U2

absolwent potraﬁ rozwiązywać problemy w obszarze
personalnym samodzielnie lub korzystając z pracy
zespołowej.

ZMR_K2_U14

projekt

ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K10,
ZMR_K2_K11

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest przygotowany uczestniczenia w pracy
zespołowej w środowisku organizacji,

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

przeprowadzenie badań literaturowych

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie raportu

20

analiza badań i sprawozdań

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie eseju

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
146

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi.

W1

2.

Struktury organizacyjne i ich rola w obszarze personalnym.

U1

3.

Opisy stanowisk pracy jako narzędzie wspomagające proces zarządzania
zasobami ludzkimi.

W2, U1

4.

Rodzaje i zadania procesów występujących w obszarze personalnym.

W1

5.

Rodzaje kosztów i ich struktura w obszarze personalnym.

W2, U1

6.

Narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzania personelem.

U1

7.

Konﬂikty w organizacji - przyczyny, sposoby zapobiegania.

U2, K1

8.

Komunikacja jako element zarządzania.

U2, K1

9.

Dokumenty w obszarze personalnym.

W1, U1

10.

Sposoby motywowania pracowników.

W1, U1, K1

11.

Zadania działu personalnego w kształtowaniu warunków i stosunków pracy.

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

projekt, wyniki badań,
prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w zajęciach w
trakcie których realizowane są zadania i projekty grupowe
podlegające ocenie. Osoby nie uczęszczające na zajęcia
otrzymują zaliczenie na podstawie pozytywnego wyniku
kolokwium zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Współczesne trendy w zarządzaniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie mediami i reklamą

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZMRN.280.5cc0347a994e9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pogłębienie wiedzy na temat współczesnych trendów w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

jakie są najnowsze trendy w badaniach w naukach
o zarządzaniu oraz poddać je krytycznej analizie.

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W11

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
zarządzać w zakresie wyznaczonym przez
współczesne środowisko organizacji kultury i mediów,
powinien potraﬁć diagnozować rzeczywistość i zająć
własne stanowisko w odniesieniu do rzeczywistości
społecznej.

U1

ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U10

zaliczenie na ocenę

ZMR_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Część I.
Dane dotyczące współcześnie prowadzonych badań w naukach o zarządzaniu w
Europie i na świecie.
Część II
Analiza studiów przypadku wybranych organizacji obrazująca współczesne
praktyki zarządzania.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku:

zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania

Poziom:

pierwszego stopnia (studia wspólne)

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o zarządzaniu i jakości 62%
Ekonomia i ﬁnanse

21%

Nauki prawne

4%

Językoznawstwo

4%

Matematyka

3%

Psychologia

3%

Filozoﬁa

3%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek Zarządzanie międzynarodowe - podwójny dyplom z zarządzania został utworzony w odpowiedzi na
zapotrzebowanie ze strony praktyki gospodarczej na specjalistów dysponującymi odpowiednimi kwaliﬁkacjami i
umiejętnościami z zakresu zarządzania organizacjami funkcjonującymi w środowiku międzynarodowym. Studia na tym
kierunku są unikatowe ze względu na możliwość uzyskania podwójnego dyplomu: UJ oraz uczelni partnerskiej. Program
studiów w ramach podwójnego dyplomu obejmuje przedmioty realizowane w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
(2 lata) oraz ESB Business School w Reutlingen (2 lata). Uczestnicy programu mogą realizować dwie ścieżki: (1) początek
studiów w Niemczech lub (2) początek studiów w Polsce. Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie międzynarodowe podwójny dyplom z zarządzania są przeznaczone dla osób, które: interesują się profesjonalnym zarządzaniem; lubią pracę z
ludźmi; chcą założyć własną ﬁrmę (albo już ją prowadzą i chcą to robić lepiej). Program studiów umożliwia poznanie i
zrozumienie problematyki zarządzania, ekonomicznej, prawnej, informatycznej, tj. podstawowych wymiarów funkcjonowania
współczesnej organizacji gospodarczej. Studia na tym kierunku kształcenia zapewniają rozwój ogólny studentów – w tym
lepsze zrozumienie współczesnej gospodarki, funkcjonowania na jednolitym rynku Unii Europejskiej, w tym funkcjonowania w
warunkach globalizacji; przygotowują do pracy zawodowej. Studenci w ramach programu realizują połowę programu na
zagranicznej uczelni partnerskiej, dzięki czemu zyskują doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku, niezbędne we
współczesnej zglobalizowanej gospodarce. Uczelnią partnerską jest ESB Business School w Reutlingen, w międzynarodowych
rankingach klasyﬁkowana jako doskonała szkoła biznesu z umacnianiem wpływów międzynarodowych. Program podwójnego
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dyplomu z zarządzania międzynarodowego prowadzi we wpsółpracy z 12 partnerami z następujacych krajów: Francja,
Irlandia, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Meksyk, Włochy, Holandia i Polska. Dzięki temu studenci
wyjeżdzając na drugą połowę studiów do Niemiec mają możliwość spędzenia 2 lat w międzynarodowym środowisku,
ponieważ zajęcia prowadzone są w gupach łączących studentów ze wszystkich uczelni partnerskich.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja procesu kształcenia opiera się na połączeniu doświadczeń i komeptencji w dziedzinie nauk o zarządzaniu
ośrodków akademickich w dwóch krajach - silnie powiązanych ze sobą gospodarkach, dzięki czemu kształtowane są
umiejętności funkcjonowania w międyznarodowym środowisku. Większość modułów kształcenia odnosi się do dyscypliny
nauk o zarządzaniu uzupełnionych specjalistyczną wiedzą z ekonomii, matematyki, psychologii oraz nauk prawnych. Istotą
koncepcji kształcenia jest dbanie o najwyższy poziom merytoryczny przekazywanych treści i ich dopasowanie do
zmieniających się potrzeb życia społeczno-gospodarczego oraz zaspokojenie oczekiwań studentów wynikających ze
zmieniającego się rynku pracy. W tym zakresie koncpecja jest zgodna z ogólną misją kształcenia na UJ zaprezentowaną w
strategii rozwoju uczelni na lata 2014-2020. Program studiów w ramach podwójnego dyplomu z ESB Business School oparty
jest na koncepcji podziału na dwa duże bloki nauczania - przez pierwsze dwa lata studenci zdobywają przede wszystkim
wiedzę ogólną z metod ilościowych, ekonomii, podstaw zarządzania, natomiast dwa kolejne lata (najczęściej spędzone na
uczelni partnerskiej) obejmują przedmioty dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu zarządzania, jak zarządzanie
strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz szereg przedmiotów z zarządzania międzynarodowego i ekonomii
międzynarodowej. Bardzo istotną częścią tego programu są dwie praktyki zawodowe trwające 2 semestry realizowane w obu
krajach (po jednym semestrze w każdym) - dają one realne szanse na zapoznanie się ze specyﬁką pracy w bieznesie w obu
krajach i poznanie sposobu zarządzania w kraju własnego pochodzenia oraz w kraju partnera. Rekrutacja po stronie ESB
odbywa się na przełomie maja i czerwca i dotyczy głównie obywateli niemieckich z polskimi korzeniami z bardzo dobrą
znajomością języka polskiego. Natomiast rekrutacja po stronie UJ odbywa się na przełomie czerwca i lipca i obejmuje głownie
osoby z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, zainteresowanych tematyką zarządzania, często są to osoby,
których rodzice prowadzą własną działalnosć gospodarczą, zorietnowane na współpracę międzynarodową i otwarte na
doświadczenia pracy w międzynarodowym środowisku.

Cele kształcenia
1. Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, szczególnie dotyczącej istoty,
prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw.
2. Zdobycie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi,
rzeczowymi, ﬁnansowymi i informacjami.
3. Przygotowanie do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o
charakterze gospodarczym, administracyjnym.
4. Przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty z zakresu organizacji i zarządzania, menedżera/kierownika średniego
szczebla, zarządzania w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, a także do prowadzenia własnej działalności.
5. Kształtowanie etycznej postawy oraz społecznej odpowiedzialności w biznesie, w tym świadomości osobistej
odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Wraz z rozwojem i intensyﬁkacją szeroko rozumianej współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami, wzrostem
znaczenia korporacji transnarodowych, tworzeniem sojuszy gospodarczych w środowisku międzynarodowym wzrasta rola
kompetencji językowych (język polski i język niemiecki na podobnym poziomie + język angielski) połączona z twardymi
kompetencjami menedżerskimi. Program Podwójnego Dyplomu oparty na współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim w
Krakowie a ESB Business School Hochschule Reutlingen realizowany w ramach kierunku kształcenia pn. „Zarządzanie
międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania” wychodzi naprzeciw tym potrzebom społeczno-gospodarczym. Powyższe
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aspekty uzasadniają prowadzenie kierunku i jednocześnie wskazują na jego bardzo aktualne i praktyczne walory.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Zaproponowane efekty uczenia się są w pełni zgodne z przedstawionym powyżej zapotrzebowaniem społecznoekonomicznym. W zakresie wiedzy odnoszą się do głębszego poznania relacji między uczestnikami obrotu gospodarczego w
środowisku międzynarodowym, oraz ilościowych i jakościowych technik, metod i podejść do zarządzania organizacjami o
różnym proﬁlu i charakterze. Obszar umiejętności dotyczy praktycznego wykorzystania narzędzi, technik i metod
zarządzania ponadnarodową organizacją gospodarczą. Z kolei kompetencje społeczne wskazują na przedsiębiorcze i otwarte
podejście do współpracy międzynarodowej.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne kierunki badań naukowych związanych z dyscypliną nauk o zarządzaniu i jakości w kontekście kierunku studiów
odnoszą się do szerokiego zakresu zagadnień zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem, zarządzania procesami,
marketingu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Dotyczą one m.in. modeli zarządzania, oceny jakości modeli
zarządzania, ryzyka w działalności międzynarodowej, marketingu w sprzedaży internetowej, zaufania i współpracy w
biznesie.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Przedstawione główne kierunki badań naukowych zostały też odzwierciedlone w efektach uczenia się oraz proponowanych
szczegółowych modułach kształcenia. Do najważniejszych modułów kształcenia w tym kontekście można zaliczyć: podstawy
zarządzania, zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, zarządzanie strategiczne, zarządzanie czasem i zmianami,
zarządzanie marketingowe, marketing, różnice kulturowe w biznesie. Wymienione obszary działalności dydaktycznej mają
pokrycie w prowadzonych badaniach własnych poszczególnych pracowników oraz ich publikacjach naukowych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny i multimedialny umożliwiający różne formy
prezentacji wiedzy i komunikacji ze studentami. W planie studiów przewidziano część modułów kształcenia, w ramach
których zajęcia odbywają się również w pracowniach komputerowych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.
Dotyczy to w szczególności modułów kształcenia związanych z zarządzaniem informacją i analizą danych. Do dyspozycji
studentów jest wydziałowa biblioteka, której zasoby wspierają proces kształcenia studentów. Charakter księgozbioru jest
adekwatny dla kierunku studiów - obejmuje podręczniki zarówno polsko- jak i niemieckojęzyczne. Ponadto studenci mają
dostęp do prac naukowych polskich i zagranicznych autorów - monograﬁe, prace zbiorowe, czasopisma, materiały i
opracowania naukowe - w postaci tradycyjnej i cyfrowej.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0413

Liczba semestrów:

8

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program studiów obejmuje 8 semestrów - 4 semestry realizowane są na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 4 na
uczelni partnerskiej ESB w Reutlingen. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia
fakultatywne zaczynają się w 5 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do szeroko
rozumianego zarządzania. Obejmują podstawy zarządzania, zarządzenia jakością, produkcją, procesami oraz ryzykiem.
Również istotne miejsce w programie stanowią zajęcia z marketingu, analizy danych oraz ekonomii i biznesu
międzynarodowego. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Część ćwiczeń
jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne. Istotną część programu stanowią
semestalne praktyki realizowane w 4 i 6 semestrze.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

240

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

120

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

9

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

40

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

40

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 3579

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Miejscem odbywania praktyki studentów realizujących część programu w Uniwersytecie Jagiellońskim jest wyłącznie
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Podmiot gospodarczy, w którym zostanie odbyta praktyka, wybiera student, kierując się
własnymi zainteresowaniami naukowymi oraz zawodowymi, a także efektami uczenia się zaplanowanymi dla kierunku
studiów zarządzanie międzynarodowe. Czas trwania praktyki wynosi jeden semestr, to jest nie mniej niż 800 godzin, lub 20
tygodni. Za pomyślnie ukończoną i zaliczoną praktykę student uzyskuje 20 punktów ECTS. Warunkiem zaliczenia praktyki
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jest złożenie przez studenta sprawozdania z odbycia praktyki studenckie.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania na studiach I stopnia
wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

ZMI_K1_W01

Absolwent zna i rozumie zasady i koncepcje teorii ekonomii w odniesieniu do
funkcjonowania rynków oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów

P6U_W, P6S_WG

ZMI_K1_W02

Absolwent zna i rozumie genezę nauk o zarządzaniu oraz ich rozwoju w kontekście
rozwoju społeczno-gospodarczego

P6U_W, P6S_WG

ZMI_K1_W03

Absolwent zna i rozumie koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do ich
powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju

P6U_W, P6S_WG

ZMI_K1_W04

Absolwent zna i rozumie relacje pomiędzy organizacjami a innymi instytucjami
tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej

P6U_W, P6S_WG

ZMI_K1_W05

Absolwent zna i rozumie obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe relacje
pomiędzy tymi obszarami

P6U_W, P6S_WG

ZMI_K1_W06

Absolwent zna i rozumie podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w
organizacji

P6U_W, P6S_WG

ZMI_K1_W07

Absolwent zna i rozumie pojęcie kultury organizacyjnej oraz możliwości jej
oddziaływania na sukces organizacji

P6U_W, P6S_WG

ZMI_K1_W08

Absolwent zna i rozumie standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne
metody ilościowe a także narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji
danych ekonomicznych i społecznych

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

ZMI_K1_W09

Absolwent zna i rozumie metody badań i analiz w wybranych obszarach działalności
organizacji (np. analizy rynku, analizy ﬁnansowej, jakości produktów i usług)

P6U_W, P6S_WG

ZMI_K1_W10

Absolwent zna i rozumie rolę procesów cywilizacyjnych a także kultury, etyki i
postępu techniczno-technologicznego w procesach przemian współczesnych
organizacji

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

Kod

Treść

PRK

ZMI_K1_U01

Absolwent potraﬁ obserwować, opisywać, analizować i interpretować podstawowe
zjawiska i procesy zachodzące w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i
ujęć teoretycznych

P6S_UW

ZMI_K1_U02

Absolwent potraﬁ analizować i prognozować poziom i zmiany wybranych wielkości i
mierników osiągnięć organizacji

P6S_UW

ZMI_K1_U03

Absolwent potraﬁ zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i narzędzi do
opisu i analizy działalności organizacji i otoczenia organizacji

P6U_U, P6S_UW

ZMI_K1_U04

Absolwent potraﬁ formułować i analizować proste problemy badawcze w celu
rozwiązywania praktycznych problemów występujących w organizacji

P6S_UW

ZMI_K1_U05

Absolwent potraﬁ identyﬁkować uwarunkowania problemów organizacji, dokonywać
oceny wybranych rozwiąząń i uczestnić w procesach podejmowania decyzji

P6U_U, P6S_UW

ZMI_K1_U06

Absolwent potraﬁ zastosować wybrane metody i narzędzia analityczne oraz systemy
informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji

P6U_U, P6S_UW

ZMI_K1_U07

Absolwent potraﬁ posługiwania się wybranymi normami i standardami w procesach
zarządzania (planowania, organizowania, motywowania i kontroli)

P6U_U, P6S_UW

Umiejętności

Efekty uczenia się

9 / 152

Kod

Treść

PRK

ZMI_K1_U08

Absolwent potraﬁ posługiwać się wybranymi przepisami prawa oraz wybranymi
standardami systemów zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i
rozwiązań

P6U_U, P6S_UW

ZMI_K1_U09

Absolwent potraﬁ zrządzać projektem, kierować grupą projetkową, zarządzać czasem
własnym oraz w pracach zespołów zadaniowych

P6S_UO, P6S_UU

ZMI_K1_U10

Absolwent potraﬁ porozumiewać się specjalstyczną terminologią z zakresu
zarządzania z różnymi odbiorcami, w tym również w jeżyku obcym na poziomie B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

ZMI_K1_K01

Absolwent jest gotów do organizowania i kierowania (na poziomie podstawowym)
pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i
poza nim

P6U_K

ZMI_K1_K02

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji różnych
projektów i ma świadomość możliwego oddziaływania skutków podejmowanych
decyzji

P6U_K, P6S_KO

ZMI_K1_K03

Absolwent jest gotów do postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról
organizacyjnych i społecznych

P6S_KR

ZMI_K1_K04

Absolwent jest gotów do ustalania i wdrażania właściwych wzorców postępowania w
miejscu pracy, w tym również krytycznej oceny tych zachowań w kontekście
odpowiedzialności

P6U_K, P6S_KR

ZMI_K1_K05

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz
organizowania inicjatyw na rzecz interesu publicznego

P6S_KO, P6S_KR

ZMI_K1_K06

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności oraz
podejmowania działań doskonalących

P6S_KK

ZMI_K1_K07

Absolwent jest gotów do adaptacji i działania w nowych warunkach i sytuacjach, np.
związanych z odmiennością kulturową zespołu

P6U_K

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Nauki o organizacji

45

4,0

egzamin

O

Mikroekonomia

45

5,0

egzamin

O

Podstawy prawa

30

3,0

egzamin

O

Matematyka

45

4,0

egzamin

O

Wstęp do psychologii

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Filozoﬁa

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

BHK

4

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy zarządzania

60

5,0

egzamin

O

Finanse

30

4,0

egzamin

O

Statystyka opisowa

45

4,0

egzamin

O

Zachowania organizacyjne

30

3,0

egzamin

O

Technologie informacyjne

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Socjologia organizacji

30

4,0

zaliczenie

O

Marketing-podstawy

45

4,0

egzamin

O

Podstawy rachunkowości

30

4,0

egzamin

O

Makroekonomia

60

5,0

egzamin

O

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Sprawozdawczość i analiza ﬁnansowa ﬁrmy

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Podstawy ekonometrii

45

4,0

egzamin

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów

F
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Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Procesy informacyjne w zarządzaniu

30

3,0

egzamin

O

Globalizacja działalności wytwórczej

20

2,0

zaliczenie

O

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

30

3,0

egzamin

O

Rachunkowość ﬁnansowa

30

4,0

egzamin

O

Audyt wewnętrzny

30

2,0

egzamin

O

Język angielski

30

5,0

egzamin

O

Fundusze i programy pomocowe UE

30

2,0

egzamin

O

Zarządzanie ﬁnansami przedsiębiorstw

30

3,0

egzamin

F

Marketing międzynarodowy

30

5,0

egzamin

F

Zarządzanie marketingowe

90

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

800

20,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zarządzanie jakością

30

3,0

egzamin

O

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

30

3,0

egzamin

O

Różnice kulturowe w biznesie

30

3,0

egzamin

O

Zarządzanie produkcją

30

3,0

egzamin

O

Przedsiębiorczość i innowacje

30

3,0

egzamin

O

Technologie informacyjne

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zarządzanie strategiczne

45

4,0

egzamin

O

Fundusze i programy pomocowe UE

30

2,0

egzamin

O

Komunikacja w organizacji

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot
Praktyka zawodowa

O

Semestr 5
Przedmiot

Semestr 6
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

800

20,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Filozoﬁa

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zarządzanie czasem i zmianami

30

3,0

egzamin

O

Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy

45

4,0

egzamin

O

Podstawy prawa

30

3,0

egzamin

O

Wstęp do psychologii

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium dyplomowe

30

5,0

zaliczenie

O

Międzynarodowe ZZL

30

2,0

egzamin

O

Zarządzanie projektami

30

3,0

egzamin

F

Procesy informacyjne w zarządzaniu

30

3,0

egzamin

O

Zarządzanie marketingowe

90

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zarządzanie logistyką

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Instytucje i prawo UE

30

2,0

egzamin

O

Socjologia organizacji

30

4,0

zaliczenie

O

Seminarium dyplomowe (odrębna grupa seminaryjna - PD)

30

15,0

zaliczenie

O

Małe i średnie przedsiębiorstwa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zarządzanie zespołami

30

3,0

egzamin

F

Badania marketingowe

30

3,0

egzamin

F

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

30

3,0

egzamin

F

Podstawy ekonometrii

45

4,0

egzamin

F

Przedmiot
Praktyka zawodowa

O

Semestr 7
Przedmiot

Semestr 8
Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Nauki o organizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.810.5c810ea65f588.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie w problematykę organizacji jako trwałego elementu kultur i cywilizacji.

C2

Przedstawienie rodzajów i mechanizmów funkcjonowania organizacji jako podmiotów zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ewolucję teorii organizacji z uwzględnieniem nauk
wspomagających, szkół i kierunków oraz czołowych
przedstawicieli poszczególnych nurtów.

ZMI_K1_W02,
ZMI_K1_W03

egzamin pisemny

W2

podstawowe zasady, modele i rodzaje organizacji.

ZMI_K1_W03,
ZMI_K1_W04

egzamin pisemny

W3

znaczenie zasobów, funkcji, procesów, operacji
i przedsięwzięć w sprawnym funkcjonowaniu
organizacji.

ZMI_K1_W03,
ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W09

egzamin pisemny, raport

W4

współczesne koncepcje funkcjonowania organizacji.

ZMI_K1_W03,
ZMI_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

scharakteryzować rodzaje i typy organizacji.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
raport

U2

zidentyﬁkować konsekwencje wyboru różnych prawno
– organizacyjnych i własnościowych form organizacji.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
raport

U3

przeanalizować podstawowe elementy składowe
organizacji jako systemu.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U04,
ZMI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
raport

U4

sformułować podstawowe założenia w zakresie
architektury systemu zarządzania organizacją.

ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U04,
ZMI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kreatywnego i przedsiębiorczego myślenia w procesie
zarządzania organizacją.

ZMI_K1_K05, ZMI_K1_K06

zaliczenie pisemne,
raport

K2

ustawicznego doskonalenia osobistych kompetencji
menedżerskich i przywódczych.

ZMI_K1_K02, ZMI_K1_K07

zaliczenie pisemne,
raport

K3

współpracy w grupie i ponosi odpowiedzialność
za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych
zadań.

ZMI_K1_K01, ZMI_K1_K02

zaliczenie pisemne,
raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie raportu

15

Sylabusy
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uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

13

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Status naukowy i ewolucja teorii organizacji.

W1

2.

Przedsiębiorczość, kierownik, organizacja - istota, relacje.

W2, U3, U4

3.

Rodzaje i typy organizacji.

W2, U1

4.

Etapy w cyklu życia organizacji i ich charakterystyka.

W2, U4

5.

Konsekwencje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne różnych prawno –
własnościowych form organizacji komercyjnych, publicznych i społecznych.

U2

6.

Zasoby, majątek, potencjał i kapitał organizacji.

W3, U3, K3

7.

System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji.

W3, U3, U4, K1

8.

Ujęcie deﬁnicyjne i znaczenie architektury systemu zarządzania organizacją.

W4, U4

9.

Współczesne koncepcje zarządzania organizacją i ścieżki rozwoju w przyszłości.

W4, U1, K3

10.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności organizacji - deﬁnicje, cele, obszary,
narzędzia, adresaci.

W4, K1

11.

Wewnętrzna i zewnętrzna perspektywa pojęcia i funkcji nadzoru korporacyjnego.

W4, U4

12.

Przegląd kierunków i form współdziałania organizacji.

W2, U4, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, raport

Uzyskanie pozytywnego zaliczenia na podstawie pracy
zaliczeniowej i kolokwium

Sylabusy
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Mikroekonomia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.810.5cb87aa558ea1.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse
Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z wiedzą w zakresie podstaw mikroekonomii, podstawowymi pojęciami ekonomicznymi.
Przekazanie wiedzy z zakresu narzędzi analizy mikroekonomicznej. Kształtowanie umiejętności krytycznego
myślenia poprzez odnoszenie wiedzy teoretycznej do zjawisk gospodarczych zachodzących na poziomie
poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna rodzaje i rozumie funkcjonowanie
systemów gospodarczych

ZMI_K1_W01

egzamin pisemny

W2

podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii
w odniesieniu do funkcjonowania rynków oraz
gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów

ZMI_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U1

opisać, przeanalizować i zinterpretować zagadnienia
gospodarcze przy użyciu narzędzi modelowych
i metod analitycznych właściwych mikroekonomii
na poziomie podstawowym

ZMI_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

zastosować i ocenić przydatność wybranych metod
i narzędzi modelowych właściwych mikroekonomii
do opisu i analizy działalności organizacji oraz
do podejmowania decyzji na poziomie podstawowym

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

ZMI_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

komunikowania się w miejscu pracy stosując terminy
ekonomiczne w sposób jednoznaczny oraz jest gotów
do uczestnictwa w przygotowaniu projektów
gospodarczych uwzględniając aspekty ekonomiczne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

10

rozwiązywanie zadań

20

konsultacje

15

przygotowanie do sprawdzianu

17

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot ekonomii. Ekonomia pozytywna i normatywna. Mikroekonomia i
makroekonomia. Narzędzia analizy ekonomicznej.

U1, K1

2.

Gospodarowanie jako proces dokonywania wyboru. Rzadkość dóbr a wybory
ekonomiczne. Koszt alternatywny. Krzywa możliwości produkcyjnych.

W2, U1, U2, K1

3.

Rodzaje systemów gospodarczych.

W1, W2, K1

4.

Teoria rynku 1. Popyt, podaż i cena. Równowaga rynkowa. Prawa rynku.
Determinanty zmian popytu i podaży. Cena minimalna i cena maksymalna.

W2, U1, U2, K1

5.

Teoria rynku 2. Elastyczność popytu (cenowa, dochodowa, mieszana). Klasyﬁkacja
dóbr. Elastyczność podaży.

W2, K1

6.

Teoria konsumenta 1. Założenia teorii użyteczności. Model konsumenta (krzywa
obojętności, linia budżetowa).

W2, U1, U2, K1

7.

Teoria konsumenta 2. Punkt równowagi konsumenta.

W2, U1, U2, K1

8.

Teoria produkcji 1. Przedsiębiorstwo. Proces produkcji. Produkt całkowity,
przeciętny i krańcowy. Prawo malejących przychodów.

W2, K1

9.

Teoria produkcji 2. Utarg całkowity i krańcowy. Koszt całkowity i krańcowy. Zysk.
Optimum ekonomiczne i techniczne przedsiębiorstwa.

W2, U1, U2, K1

10.

Teoria produkcji 3. Pojęcie i klasyﬁkacja kosztów. Koszty w krótkim i długim
okresie. Koszty stałe i zmienne. Koszt krańcowy, przeciętny i całkowity.

W2, K1

11.

Teoria produkcji 4. Decyzje producenta w krótkim i długim okresie czasu. Zysk
ekonomiczny i normalny.

W2, U1, U2, K1

12.

Struktury rynkowe 1. Rodzaje struktur rynkowych. Konkurencja doskonała.
Monopol.

W2, U1, U2, K1

13.

Struktury rynkowe 2. Oligopol. Konkurencja monopolistyczna.

W2, U1, U2, K1

14.

Rynki czynników produkcji.

W2, U1, U2, K1

15.

Rola państwa w gospodarce.

W2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z
egzaminu pisemnego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Studenci będą oceniani na podstawie pisemnego kolokwium
zaliczeniowego. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Podstawy prawa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8410.5cc03483edf3d.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu "Podstawy prawa" jest poznanie przez studentów podstaw struktury systemy prawa w Polsce,
wraz z uszczegółowieniem wiedzy w zakresie wybranych gałęzi prawa tj. prawo cywilne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma wiedzę elementarną na temat
podstawowych rodzajów systemów społecznych
i gospodarczych

ZMI_K1_W01

egzamin pisemny

W2

Student zna podstawowe zasady i koncepcje teorii
ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania rynków
oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych
zasobów

ZMI_K1_W04

egzamin pisemny

W3

student ma podstawową wiedzę na temat genezy
nauk o zarządzaniu oraz ich rozwoju w kontekście
rozwoju społeczno-gospodarczego

ZMI_K1_W07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student posiada elementarne umiejętności związane
z samodzielnym podejmowaniem działalności
gospodarczej.

ZMI_K1_U01

egzamin pisemny

U2

absolwent potraﬁ zaobserwować, opisać,
przeanalizować i zinterpretować podstawowe zjawiska
i procesy zachodzące w organizacji

ZMI_K1_U02

egzamin pisemny

K1

student posiada zdolności uczestniczenia
w przygotowaniu i realizacji różnych projektów i ma
świadomość możliwego oddziaływania skutków
podejmowanych decyzji.

ZMI_K1_K01

egzamin pisemny

K2

uczestnictwa w przygotowaniu projektów
gospodarczych uwzględniając aspekty ekonomiczne,
prawne i polityczne.

ZMI_K1_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

analiza aktów normatywnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia ogólne

W1, U1, K1

2.

Charakterystyka nauk prawnych.

W1, W2, W3, U1, U2

Sylabusy
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3.

Obowiązywanie prawa

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

4.

System prawa

W1, W2, W3, U1, U2

5.

Normy prawne

W1, W2, W3, U1, U2

6.

Tworzenie prawa

W1, W2, W3, U1, U2

7.

Stosowanie prawa

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

8.

Prawo konstytucyjne

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

9.

Demokratyczne państwo prawa

W1, W2, W3, U1, U2

10.

Konstytucja

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
test
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Matematyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.810.5ca7569666b8a.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Matematyka
Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy z zakresu: podstaw algebry liniowej (macierze, równania liniowe), analizy matematycznej
jednej i wielu zmiennych (ciągi liczbowe nieskończone, szeregi, pochodne jednej i wielu zmiennych, całki
nieoznaczone, oznaczone i niewłaściwe)

C2

Przygotowanie podstaw w zakresie wiedzy i umiejętności, jako prerekwizytu do statystyki opisowej i ekonometrii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znaczenie matematyki w ekonomii.

ZMI_K1_W01,
ZMI_K1_W06,
ZMI_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

student zna podstawy rachunku różniczkowego
i całkowego funkcji jednej zmiennej i elementy
rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych.

ZMI_K1_W01,
ZMI_K1_W06,
ZMI_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

student zna wybrane pojęcia algebry liniowej.

ZMI_K1_W06,
ZMI_K1_W08,
ZMI_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać w praktyce poznane metody i teorie
matematyczne.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U02,
ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U04,
ZMI_K1_U06

U2

wykonać podstawowe operacje na macierzach,
rozwiązać układ równań, obliczyć pochodną funkcji,
zbadać przebieg zmienności funkcji, obliczyć całkę
nieoznaczoną i oznaczoną funkcji, rozwiązać proste
równania różniczkowe zwyczajne.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U02,
ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U04,
ZMI_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystywania zdobytej wiedzy z matematyki
w konkretnych problemach ekonomicznych.

ZMI_K1_K01,
ZMI_K1_K02,
ZMI_K1_K05, ZMI_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

krytycznej oceny posiadanej wiedzy z matematyki
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z rozwiązaniem problemu.

ZMI_K1_K01,
ZMI_K1_K02,
ZMI_K1_K05, ZMI_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

25

konsultacje

35

przygotowanie do sprawdzianu

11

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do egzaminu

14

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Liczby zespolone (podstawowe własności algebraiczne, pierwiastkowanie,
potęgowanie, interpretacja geometryczna liczb zespolonych).

W1, W3, U1, U2, K1, K2

2.

Elementy algebry liniowej (dodawanie, mnożenie i odwracanie macierzy,
rozwiązywanie układów równań liniowych).

W1, W3, U1, U2, K1, K2

3.

Pojęcie ciągu liczbowego, podstawowe operacje na ciągach, granica ciągu, szeregi
liczbowe.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

4.

Ciągłość i pochodna funkcji, własności pochodnej i jej zastosowania.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

5.

Ekstrema funkcji, badanie przebiegu zmienności funkcji.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

6.

Całka nieoznaczona i oznaczona, ich zastosowania.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

7.

Podstawowe typy równań różniczkowych zwyczajnych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

8.

Podstawowe własności funkcji wielu zmiennych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

9.

Ekstrema funkcji wielu zmiennych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Poprawne rozwiązanie zadań: układy równań liniowych (twierdzenie
Koneckera-Cappeliego), analiza przebiegu zmienności funkcji, szeregi
liczbowe, całki oznaczone i niewłaściwe.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Aktywne uczestniczenie w zajęciach. Rozwiązywanie zadań na tablicy.
Dodatkowo oddanie zadań z wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw matematyki w zakresie szkoły średniej

Sylabusy
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Wstęp do psychologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8410.5cb5897fe9f2a.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Psychologia
Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii ogólnej.

C2

Przekazanie wiedzy na temat podstawowych mechanizmów funkcjonowania człowieka w ramach najważniejszych
koncepcji i teorii psychologicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma wiedzę na temat podstawowych
mechanizmów psychologicznych kierujących
zachowaniem człowieka, jego emocjonalnością oraz
procesami poznawczymi.

ZMI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

główne nurty, koncepcje i teorie psychologiczne.

ZMI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student posiada elementarne umiejętności
przewidywania zachowań ludzi w typowych
sytuacjach.

ZMI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

dokonać analizy i wyjaśnienia wybranych motywów
ZMI_K1_U09
zachowań człowieka, również w kontekście organizacji.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności
interpersonalnych.

ZMI_K1_K06

zaliczenie na ocenę

K2

samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy
z zakresu elementarnej psychologii.

ZMI_K1_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

konsultacje

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
111

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wprowadzenie do psychologii – kierunki we współczesnej psychologii; powiązanie
psychologii z innymi dziedzinami nauki, metody badawcze stosowane w
psychologii, cele psychologii.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Metody badawcze stosowane w psychologii

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii poznawczej – percepcja, pamięć,
uwaga, myślenie, rozumowanie i rozwiązywanie problemów.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Inteligencja – pojęcie inteligencji i ilorazu inteligencji; struktura inteligencji;
czynniki rozwoju intelektualnego; inteligencja a wiek; inne rodzaje inteligencji.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Emocje i motywacje – teoria Jamesa-Langego; obszary mózgu związane z
emocjami; emocje podstawowe a emocje wtórne wg Plutchicka; hierarchiczna
teoria potrzeb wg Maslowa.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Osobowość i temperament – pojęcie osobowości i temperamentu; pierwsze
koncepcje osobowości – Hipokrates; psychodynamiczne koncepcje osobowości;
Dwuczynnikowa teoria osobowości Eysencka; Teoria „Wielkiej Piątki”.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Elementy psychologii rozwojowej – rozwój człowieka w ciągu całego swojego życia
na poziomie: ﬁzycznym, emocjonalnym, poznawczym i społecznym.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Elementy psychopatologii – sposoby rozumienia nienormalności; wybrane
zaburzenia psychiczne – depresja, depresja dwubiegunowa, fobia, schizofrenia,
zaburzenia obsesyjno-kompulsywne; sposoby leczenia.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Elementy psychologii społecznej – deﬁnicja psychologii społecznej; teoria
dysonansu poznawczego L. Festingera; konformizm – eksperyment Ascha; siła
autorytetu – eksperyment Milgrama; społeczne uczenie się a agresja; stereotypy i
uprzedzenia.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

Wybrane zagadnienia z psychologii ekonomicznej – oczekiwanie ekonomiczne i
zachowania inwestycyjne, psychologia pieniądza; dobrostan psychiczny; teoria
perspektywy Kahnemana i Tverskiego.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Filozoﬁa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8410.5cac67d9e452a.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Filozoﬁa
Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

Sylabusy

ﬁlozoﬁczne założenia decyzji gospodarczych

ZMI_K1_W01,
ZMI_K1_W03,
ZMI_K1_W07,
ZMI_K1_W10

zaliczenie na ocenę

ﬁlozoﬁczne tło przykładowych teorii naukowych

ZMI_K1_W01,
ZMI_K1_W02,
ZMI_K1_W03,
ZMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę
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W3

podstawowe pojęcia i metody ﬁlozoﬁi oraz logiki
praktycznej

ZMI_K1_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystywać pojęcia i metody ﬁlozoﬁi w rozmowie
i przy rozwiązywaniu problemów

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

identyﬁkować ﬁlozoﬁczne założenia decyzji
gospodarczych

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

deﬁniować i stawiać hipotezy wyjaśniające
wykorzystując pojęcia i metody ﬁlozoﬁczne

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U04,
ZMI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia wysiłku zrozumienia podglądów, z którymi się
nie zgadza

ZMI_K1_K01,
ZMI_K1_K02,
ZMI_K1_K03,
ZMI_K1_K05,
ZMI_K1_K06, ZMI_K1_K07

K2

samodzielnej oceny założeń teorii i przesłanek decyzji

ZMI_K1_K03,
ZMI_K1_K04,
ZMI_K1_K05, ZMI_K1_K06

zaliczenie na ocenę

K3

student jest gotów dyskusji i pracy w grupie przy
poszukiwaniu rozwiązań

ZMI_K1_K01,
ZMI_K1_K02, ZMI_K1_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

konsultacje

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pytania i problemy ﬁlozoﬁczne

W2, W3

2.

Deﬁniowanie w ﬁlozoﬁi

W2, W3, U3

3.

Wyjaśnianie w ﬁlozoﬁi

W3, U1, U3, K1, K2

4.

Rola założeń ﬁlozoﬁcznych w planowaniu działania

W1, U1, U2, K1, K2, K3

5.

Rola założeń ﬁlozoﬁcznych w planowaniu badań i interpretacji ich wyników

U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunki konieczne: Udział w zajęciach (dopuszczalna nieobecność - 20
proc. wykładu) i egzamin. Nieobecności można usprawiedliwić pracą
pisemną na uzgodniony temat lub prezentacją problemu przed grupą w
zaliczenie na ocenę
trakcie zajęć. Warunki niekonieczne i dostateczne: Możliwe jest też
zaliczenie przez nieobowiązkowe aktywności i pozytywny wynik
nieobowiązkowych sprawdzianów wiedzy w trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagany jest udział w zajęciach (dopuszczalna nieobecność - 20 proc. wykładu)

Sylabusy
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Podstawy zarządzania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.820.5cc03451a3552.22
Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw zarządzania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

nabycie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania
organizacjami

ZMI_K1_W02,
ZMI_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozwiązywanie problemów postawionych w opisach
przypadków, analiza i dyskusja rozwiązań oraz
wyciągnięcie wniosków

ZMI_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

ZMI_K1_K03, ZMI_K1_K06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kompetencje dotyczące analizowania zjawisk
zachodzących w organizacji

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

analiza problemu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
127

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Klasyczne szkoły zarządzania
Funkcje zarządzania
Podstawowe formy organizacji pracy
Wybrane koncepcje współczesnego zarządzania
Rodzaje struktur organizacyjnych
Uwarunkowania społeczne i kulturowe organziacji

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

test

ćwiczenia

zaliczenie

zal

Sylabusy
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Finanse
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.820.5cc034846a3f5.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse
Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

dostarczenie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania i znaczenia rynków ﬁnansowych
w gospodarce

C2

zaznajomienie studentów z mechanizmami działania i regulacjami rynków ﬁnansowych oraz podstawowymi
instytucjami na rynku ﬁnansowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady działania rynków ﬁnansowych oraz
funkcjonowanie podmiotów na rynku ﬁnansowym

ZMI_K1_W08,
ZMI_K1_W09

egzamin pisemny

ZMI_K1_U02,
ZMI_K1_U06

egzamin pisemny

ZMI_K1_K02, ZMI_K1_K07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie analizować zjawiska ﬁnansowe
i podejmować racjonalne decyzje ﬁnansowe

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia pracy w instytucjach ﬁnansowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

1.

Treści programowe

• Finanse i system ﬁnansowy w Polsce – charakterystyka, rola i skala

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1, U1, K1

• Finanse międzynarodowe – cechy międzynarodowego systemu ﬁnansowego
• Międzynarodowe organizacje ﬁnansow
2.

• Polityka i instrumenty polityki ﬁnansowej - cechy, pojęcia i instrumenty

W1, U1

• Polityka ﬁnansowa Polski i UE
• Kursy walutowe - deﬁnicje, funkcje i systemy kursowe
• Pieniądz i systemy pieniężne
3.

W1, U1
• Międzynarodowe rynki ﬁnansowe i kryzysy ﬁnansowe
• Funkcjonowanie eurorynków pieniężnych i kapitałowych. Rynek zielonych
obligacji

Sylabusy
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• Stabilność międzynarodowych rynków ﬁnansowych w świetle zmian koniunktury
makroekonomicznej
4.

W1, U1
• Kluczowe centra dla rozwoju światowych ﬁnansów
• Usytuowanie centrów oﬀshore na międzynarodowych rynkach ﬁnansowych

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testu
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Statystyka opisowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.820.5cc0345214594.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Matematyka
Klasyﬁkacja ISCED
0542Statystyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna i rozumie podstawowe pojęcia statystyki opisowej

ZMI_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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W2

umie wykorzystać narzędzia statystyki w analizach
empirycznych

ZMI_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyznaczyć podstawowe charakterystyki empiryczne

ZMI_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

dokonać analizy współzależności zjawisk
ekonomicznych

ZMI_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3

dokonać analizy rozwoju zjawisk dynamicznych

ZMI_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

ZMI_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przeprowadzenia badań statystycznych poprzez
zastosowania właściwych technik obliczeniowych oraz
jest gotów do interpretacji otrzymanych wyników

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

ćwiczenia

25

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota i przedmiot statystyki

W1, U1

2.

Badania statystyczne, zbieranie materiału statystycznego

W1, W2, U1

3.

Klasyczne miary położenia

W1, U1, K1

4.

Pozycyjne miary położenia

W1, U1, K1

5.

Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych-korelacja, regresja liniowa, tablica
W1, U1, U2, K1
korelacyjna

Sylabusy
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Metody analizy rozwoju zjawisk ekonomicznych w czasie-indeksy dynamiki,
badanie tendencji rozwojowych, analiza wahań okresowych

6.

W1, U1, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

zaliczenie ćwiczeń i pozytywna ocena z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

pozytywna ocena z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony kurs z matematyki i zdany egzamin. Obecnośc nieobowiązkowa

Sylabusy
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Zachowania organizacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.820.5cc0345f81988.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zrozumienie istoty i prawidłowości zachowań organizacyjnych, ich uwarunkowań oraz
wpływu na funkcjonowanie jednostki w organizacji, jak i grup pracowniczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna podstawowe koncepcje człowieka oraz główne
ujęcia teorii motywacji (3).

ZMI_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

Zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania
ludźmi w organizacji (3).

ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

k_W19- Ma wiedzę na temat wybranych modeli zmian
organizacyjnych oraz roli przywództwa i negocjacji
w procesach przemian struktur i organizacji (3).

ZMI_K1_W06,
ZMI_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U1

Posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu,
analizy i interpretacji podstawowych zjawisk
i procesów zachodzących w organizacji
z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych (2).

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

Ma elementarne umiejętności identyﬁkacji
uwarunkowań i kryteriów rozwiązywania typowych
problemów organizacji (2).

ZMI_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

Posiada elementarne umiejętności przewidywania
zachowań członków organizacji w typowych
sytuacjach, analizy wybranych motywów tych
zachowań oraz wpływania na nie w określonym
zakresie (3).

ZMI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K1

Jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi
w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej
wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu
informacji (3).

ZMI_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

Posiada zdolność asertywnego przekazywania i obrony
własnych poglądów nie tylko w sprawach zawodowych
(2).

ZMI_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K3

Rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego
wykorzystywania zdolności interpersonalnych (3).

ZMI_K1_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

20

wykonanie ćwiczeń

5

przygotowanie projektu

13

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

43 / 152

Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zachowania organizacyjne- istota, powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi,
czynniki wpływające na zachowania w organizacji, rodzaje zachowań.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

2.

Przywódca, menadżer, lider. Typologia stylów przywództwa. Przywództwo a
wyzwania współczesności.

W2, W3, U2, U3, K1, K2,
K3

3.

Skuteczna komunikacja w organizacji.

W3, U3, K1, K2

4.

Motywowanie kluczową funkcją zarządzania. Istota diversity management.

W1, W2, U2, U3, K3

5.

Konﬂikt- przyczyny, rodzaje, skutki.

W2, W3, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, Filmy szkoleniowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Zgodnie z obowiązującymi standardami

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Zgodnie z obowiązującymi standardami

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy zarządzania

Sylabusy
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Technologie informacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8120.5cab0675a3815.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 2, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z informacjami z zakresu podstaw obsługi komputerów oraz pracy w Sieci.

C2

Przekazanie wiedzy i przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu praktycznego wykorzystywania edytorów tekstów
(WORD), arkuszy kalkulacyjnych (EXCEL) oraz programów do tworzenia prezentacji (m.in. POWER POINT).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe zasady obsługi komputerów i pracy
w Sieci.

ZMI_K1_W08,
ZMI_K1_W09,
ZMI_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W2

zasady wykorzystania odpowiedniego
oprogramowania do realizacji określonych zadań,
takich jak np. przygotowanie prezentacji, raportu lub
projektu badawczego, dysertacji, itp.

ZMI_K1_W08,
ZMI_K1_W09,
ZMI_K1_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać w stopniu średniozaawansowanym
edytytor tekstów Word.

ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U2

ZMI_K1_U01,
wykorzystać w stopniu średniozaawansowanym arkusz ZMI_K1_U02,
ZMI_K1_U03,
kalkulacyjny Excel.
ZMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

wykorzystać w stopniu średniozaawansowanym
program do tworzenia prezentacji Power Point.

ZMI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stosowania i rozwijania nabytych kompetencji
z zakresu obsługi komputerów i pracy w Sieci oraz
wykorzystania odpowiedniego oprogramowania.

ZMI_K1_K01,
ZMI_K1_K02, ZMI_K1_K06

zaliczenie na ocenę

K2

podejmowania współpracy z przedstawicielami innych
obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach
zawodowych, związanych z wykorzystaniem sprzętu
komputerowego, Sieci i oprogramowania.

ZMI_K1_K01,
ZMI_K1_K02, ZMI_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

konsultacje

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia z obszaru technologii informacyjnych.
Urządzenia i sprzęt komputerowy.
Oprogramowanie komputerów.
Systemy operacyjne.
Sieci komputerowe.
Bezpieczeństwo i regulacje prawne związane z wykorzystaniem technologii
informacyjnych.

W1, W2, K1, K2

2.

Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym.
Wprowadzanie i formatowanie danych.
Sortowanie i ﬁltrowanie danych.
Operacje na danych - formuły zawierajace funkcje.
Prezentacja danych - tworzenie wykresów.

W1, W2, U2, K1, K2

3.

Podstawy pracy w edytorze tekstów.
Formatowanie dokumentów.
Praca w trybie edycji i recenzji.
Odwołania - przypisy, spisy treści, spisy rysunków i tabel.
Korespondencja seryjna.

W1, W2, U1, K1, K2

4.

Podstawy pracy w programach do tworzenia prezentacji.
Nowoczesne metody prezentowania treści.
Przegląd wybranych programów i narzędzi graﬁki menedżerskiej i prezentacyjnej.

W1, W2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzykanie pozytywnej oceny (na podstawie średniej) z kolokwiów
zaliczeniowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wymagania wstępne: podstawowa znajomość obsługi komputera i Internetu.

Sylabusy
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Socjologia organizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8820.5cac67ca1d025.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 2, Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student wie, jakie orientacje teoretyczne opisują świat
organizacji. Wie, jakie zmienne społeczne opisują
środowisko pracy. Potraﬁ wskazać problemy społeczne
trapiące współczesne organizacje

ZMI_K1_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

umie interpretować źródła i przebieg konﬂiktów
wewnątrz organizacji. Umie wskazać społeczne
uwarunkowania innowacyjności organizacji. Umie
zidentyﬁkować bariery w komunikowaniu się
w organizacji

ZMI_K1_U01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

komunikować się w sprawach problematyki
środowiska pracy z przedstawicielami innych dyscyplin
ZMI_K1_K02
i specjalności. Umie przedstawić znaczenie
społecznych właściwości organizacji dla zarządzania
i działalności gospodarczej

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do egzaminu

20

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Społeczeństwo przemysłowe i narodziny nauki o organizacji
Poziomy analizy zjawisk społecznych
Weberowski model biurokracji jako prototyp analizy organizacyjnej

W1

2.

Deﬁnicja i atrybuty organizacji
Nowe formy organizacji (korporacje transnarodowe, organizacje międzynarodowe
i organizacje wirtualne

W1

3.

Mechanistyczne pojmowanie organizacji. Posttayloryzm w zarządzaniu
organizacjami. Przyczyny żywotności idei Taylora.Ograniczenia koncepcji

W1

4.

Organizacje jako systemy
Podstawowe pojęcia: potrzeby i równowaga systemu Systemy otwarte i zamknięte

W1

5.

Segmenty otoczenia: kultura i struktura społeczna
Otoczenie stabilne i turbulentne
Mocne i słabe strony modelu systemowego

W1

Sylabusy

49 / 152

6.

Organizacje jako kultury
Źródła popularności problematyki kulturowej w organizacji
Elementy kultury organizacyjnej
Praktyczny walor zainteresowania kultura organizacyjna

U1

7.

Polityczny model organizacji
Deﬁnicje władzy
Źródła władzy w organizacji

U1

8.

Unitarna, pluralistyczna i radykalna teoria organizacji
Interesy, władza i konﬂikt jako „budulec” organizacji
Źródła władzy organizacyjnej i strategie władzy w organizacji
Feministyczna krytyka teorii organizacji

U1

9.

Pojęcie przywództwa
Przesłanki znaczenia problematyki przywództwa
Odmiany przywództwa
Składniki przywództwa
Koncepcje przywództwa

W1

10.

Organizacja jako konﬁguracja relacji z interesariuszami. Interesariusze organizacji
i znaczenie ich rozpoznania w zarządzaniu organizacją. Identyﬁkacja
interesariuszy. Rodzaje interesariuszy

K1

11.

Konﬂikt w organizacji
Pojęcie konﬂiktu
Źródła konﬂiktu
Funkcje konﬂiktu
Dynamika konﬂiktu
Zarządzanie konﬂiktem

U1

12.

Komunikowanie się w organizacji
Formy komunikacji w organizacji
Bariery komunikowania się w organizacji

K1

13.

Zmiana w organizacji
Pojęcie zmiany
Typy zmian w organizacji
Społeczna treść zmian organizacyjnych

U1

14.

Opór przeciw zmianom - jego źródła i sposoby przezwyciężania. Dydaktyzm
koncepcji przełamywania oporu

U1

15.

Organizacja i globalizacja. Znaczenie globalizacji dla zarządzania organizacjami.
Przekształcenia organizacji. Koncepcja menedżera doby globalizacji.

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji i zaliczenia
pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone zajęcia ze wstępu do socjologii

Sylabusy
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Marketing-podstawy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.820.5cc034848b661.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przybliżenie studentom problematyki marketingu oraz zasad jego planowania i wdrażania
w wybranych sektorach rynkowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

najważniejsze zagadnienia marketingu
na podstawowym poziomie, w tym poprawnie
posługuje się terminologią z zakresu podstaw
marketingu.

ZMI_K1_W05

egzamin pisemny

W2

student zna uwarunkowania działań marketingowych
i poprawnie je identyﬁkuje.

ZMI_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaplanować podstawowe działania w ramach mixu
marketingowego.

ZMI_K1_U01

egzamin pisemny

U2

wskazać podstawowe uwarunkowania działań
marketingowych.

ZMI_K1_U01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy przy przygotowaniu i realizacji różnych
projektów z zakresu marketingu mix.

ZMI_K1_K02

egzamin pisemny

K2

pracy w zespole.

ZMI_K1_K02

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
117

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Marketing jako dziedzina nauki i systemu działania gospodarczego
– Treść i pojęcia marketingu
– Koncepcje marketingowe ujmowane z punktu widzenia funkcji i zasięgu działań
marketingowych.
– Rys historyczny teorii i praktyki marketingowej

W1, W2

Sylabusy
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2.

Ogólna charakterystyka uwarunkowań działania podmiotów rynkowych
– Elementy otoczenia marketingowego ﬁrmy
– Elementy otoczenia zewnętrznego
– Wewnętrzne warunki działania

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Identyﬁkacja zachowań nabywcy – konsumenta
– Czynniki wpływające na zachowanie konsumenta na rynku
– Proces podejmowania decyzji o zakupie produktów
– Modele postępowania konsumentów

W1, W2, U1, U2

4.

Segmentacja rynku
– Istota i zasady segmentacji
– Kryteria segmentacji rynku

W1, U1, U2, K1, K2

5.

Strategia produktu
– Deﬁnicja produktu
– Rola opakowania, marki i ceny w ocenie produktu przez konsumenta
– Klasyczny model cyklu życia produktu i jego fazy oraz cechy tych faz

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Kształtowanie struktury cen i ich uwarunkowania
– Kształtowanie struktury cen
– Różnicowanie cen

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Dystrybucja – jej formy organizacyjne i sam proces
– Rodzaje kanałów dystrybucji i ich charakterystyka
– Intensywność i rodzaje dystrybucji towarów
– Przepływ ﬁzyczny towarów i logistyka

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Podstawowe instrumenty promocji mix
– Cechy, rodzaje i funkcje instrumentów promocji mix
– Istota, funkcje i rodzaje reklamy
– Istota i zadania sprzedaży osobistej
– Istota i zadania promocji sprzedaży
– Przedmiot public relations, zadania i wybór środków oddziaływania
– Sponsoring – jego zalety, wady i wybór dziedziny sponsorowania

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie pytań otwartych.
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Podstawy rachunkowości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.820.5cc0345247475.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse
Klasyﬁkacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie studentom wiedzy o podstawowych zasadach wyceny, ujmowania w księgach rachunkowych oraz
prezentacji w sprawozdaniach ﬁnansowych skutków zdarzeń gospodarczych występujących w działalności
przedsiębiorstw

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe rodzaje transakcji ﬁnansowych
zachodzące między podmiotami gospodarczymi

ZMI_K1_W04,
ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

przepisy prawa regulujące system rachunkowości
przedsiębiorstw

ZMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

zasady wyceny, ujmowania w księgach rachunkowych
oraz prezentacji w sprawozdaniach ﬁnansowych
skutków transakcji gospodarczych

ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W08,
ZMI_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

posługiwać się podstawowymi przepisami prawnymi
z zakresu rachunkowości

ZMI_K1_U07,
ZMI_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie analizować kluczowe elementy rocznego
sprawozdania ﬁnansowego przedsiębiorstw

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U02,
ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U04,
ZMI_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

posługiwać się podstawowymi pojęciami związanymi
z terminologią ekonomiczną z zakresu rachunkowości
i ﬁnansów (zysk, strata, przychód, koszt)

ZMI_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności
z zakresu rachunkowości w praktyce

ZMI_K1_K02, ZMI_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

racjonalnej oceny stopnia swojej wiedzy i w razie
konieczności poszerzania kompetencji z zakresu
rachunkowości i sprawozdawczości ﬁnansowej

ZMI_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

uczestnictwo w egzaminie

4

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do zajęć

10

rozwiązywanie zadań

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
119

ECTS
4.0

55 / 152

Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rachunkowość ﬁnansowa jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa

W1, W2, U1, K1, K2

2.

Bilans podstawowym elementem rocznego sprawozdania ﬁnansowego

W2, W3, U1, U2, K1, K2

3.

Podstawowe zasady ewidencji operacji gospodarczych

W1, W3, U1, U3, K1, K2

4.

Klasyﬁkacja i ewidencja środków pieniężnych oraz kredytów

W1, W3, U1, U3, K1, K2

5.

Zasady wyceny i ewidencji rozrachunków

W1, W3, U1, U3, K1, K2

6.

Klasyﬁkacja, ewidencja i wycena zapasów

W1, W3, U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody
e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

1. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń 2. Pozytywna ocena z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

1. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach 2. Pozytywna ocena z
zaliczenia

Sylabusy
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Makroekonomia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.820.5cab0684203d5.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse
Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentek z najnowszym stanem wiedzy na temat makro-zjawisk
gospodarczych, z nowymi teoriami objaśniającymi dzisiejsze złożone relacje społeczno-polityczno-ekonomiczne
oraz rewidującymi dominujący paradygmat neoklasyczny. Studenci zdobędą umiejętności różnej interpretacji
faktów w zależności od szkoły czy nurtu ekonomii oraz wykorzystywanych źródeł danych, oraz przygotowanie
do analizy gospodarki, wyciągania konstruktywnych i niejednoznacznych wniosków (w zależności od kontekstu)
a także opracowywania szerszych rozwiązań ekonomicznych. Poznają oni inne sposoby myślenia o ekonomii jako
nauce społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

studenci_ki ekonomii drugiego stopnia posiadają
pogłębioną wiedzę dotyczącą fundamentalnych zasad
i koncepcji teorii ekonomii odnośnie funkcjonowania
rynku oraz gospodarowania w warunkach
ograniczonych zasobów.

ZMI_K1_W01,
ZMI_K1_W02,
ZMI_K1_W03

egzamin pisemny, raport

W2

posiadają również pogłębioną wiedzę o relacjach
między podmiotami gospodarczymi oraz między
podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami
społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej
i międzynarodowej.

ZMI_K1_W02,
ZMI_K1_W03,
ZMI_K1_W04

egzamin pisemny, raport

W3

mają pogłębioną wiedzę na temat zastosowania
wybranych narzędzi ilościowych w opisie
funkcjonowania różnych obszarów gospodarki oraz
analizie tego funkcjonowania a także prognozowaniu
przyszłych scenariuszy.

ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W06,
ZMI_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport

U1

potraﬁą analizować złożone zjawiska i procesy
ekonomiczne oraz wskazywać wybrane zależności
przyczynowo-skutkowe między występującymi
procesami.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U02,
ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U09

egzamin pisemny, raport

U2

potraﬁą identyﬁkować, opisywać i interpretować
przyczyny wybranych procesów gospodarczych.

ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U04,
ZMI_K1_U06,
ZMI_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport

U3

umieją dokonywać obserwacji wybranych zjawisk
i procesów gospodarczych i na tej podstawie
formułować własne sądy i oceny występujących
zależności

ZMI_K1_U04,
ZMI_K1_U05,
ZMI_K1_U07,
ZMI_K1_U09

egzamin pisemny, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

mają świadomość konieczności ciągłego rozwoju
zawodowego oraz inspirowania potrzeby rozwoju
u innych osób.

ZMI_K1_K02,
ZMI_K1_K04,
ZMI_K1_K05, ZMI_K1_K06

egzamin pisemny, raport

K2

posiadają zdolności uczestniczenia w przygotowaniu
i realizacji różnych projektów i posiada świadomość
możliwego oddziaływania skutków podejmowanych
przez siebie decyzji.

ZMI_K1_K01,
ZMI_K1_K03,
ZMI_K1_K06, ZMI_K1_K07

egzamin pisemny, raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

2

Sylabusy
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konsultacje

15

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

rozwiązywanie zadań problemowych

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁniowanie gospodarki w teorii ekonomicznej, podstawowe siły i instytucje
gospodarcze, gospodarka w kontekście: ekonomia jako nauka społeczna, cele
makroekonomiczne, makroekonomia XXI wieku.

W1, U1, U2, U3, K2

2.

Teoria podaży i popytu, zróżnicowane podejścia, modele klasyczne i keynesowskie
rynków, korekty rynkowe, krytyka równowagi (equilibrium), realne rynki światowe, W2, U1, U2, U3, K2
pułapka globalnego popytu i globalnej podaży.

3.

Pomiar w ekonomii, zróżnicowane wskaźniki, PKB, HDI, ISEW i inne, obliczenia i
perspektywa krytyczna, budżety czasu ludności a jakość życia, gender budgeting i
ekonomia opieki; oszczędności, inwestycje i handel.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

4.

Rynek pracy, formy zatrudnienia i bezrobocia, mierzenie zatrudnienia i bezrobocia
w różnych krajach, teorie bezrobocia i dobrostanu, kobiety i mężczyźni na rynku
pracy, gwarancje zatrudnienia i bezwarunkowy dochód podstawowy.

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

5.

Wahania koniunktury i cykle, stylizowany cykl koniunkturalny upraszczający
założenia dotyczące zagregowanego popytu i problemu wycieków, model
keynesowski, problem uporczywego bezrobocia.

W1, W3, U2, U3, K2

6.

Budżet, wydatki i podatki, transfery, deﬁcyty, rola państwa w gospodarce a
polityka ﬁskalna, automatyczne stabilizatory; dobra publiczne, dobra wspólne,
efektywność, równość i sprawiedliwość społeczna.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

7.

Pieniądz i kryzys, polityka pieniężna, ceny i inﬂacja, deﬂacja, kreacja pieniądza i
kredytu przez banki, dług, stopy procentowe, teorie heterodoksyjne,
przygotowania do kolejnego kryzysu.

W1, W2, W3, U1, U3, K1

8.

Koniec wzrostu i inne teorie związane z przyszłością gospodarki globalnej, rola i
działania instytucji międzynarodowych, rozwój a postęp, nierówności,
kontrowersje dotyczące handlu i ﬁnansów, bezpieczeństwa wojskowego i
żywnościowego, zrównoważony rozwój.

W1, W2, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

pozytywna ocena z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, raport

pozytywna ocena z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe
Mikroekonomia oraz Historia Myśli Ekonomicznej.

Sylabusy

60 / 152

Sprawozdawczość i analiza ﬁnansowa ﬁrmy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.820.5cc03484b07ce.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse
Klasyﬁkacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Interdyscyplinarna wiedza z zakresu zarządzania podmiotami gospodarczymi przy wykorzystaniu analizy
ﬁnansowej

C2

Kompleksowe zarządzanie sferą ekonomiczno-ﬁnansową podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem
właściwych instrumentów analizy ﬁnansowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma wiedzę na temat typowych metod analitycznych
stosowanych podczas oceny kondycji ﬁnansowej
przedsiębiorstwa

ZMI_K1_W09

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

posiada wiedzę z zakresu podstawowych obowiązków
sprawozdawczych podmiotów gospodarczych

ZMI_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U1

potraﬁ zastosować elementy wiedzy teoretycznej
na temat analizy pionowej i poziomej sprawozdań
ﬁnansowych oraz analizy wskaźnikowej dla oceny
przedsiębiorstwa

ZMI_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

umie ocenić przydatność poszczególnych narzędzi
analitycznych z zakresu analizy ﬁnansowej
w odniesieniu do specyﬁki działalności gospodarczej
poszczególnych podmiotów

ZMI_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3

posiada umiejętność analizy i wnioskowania
na podstawie zmian wybranych wskaźników
ﬁnansowych

ZMI_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

projektuje i zarządza złożonymi przedsięwzięciami,
biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne, społeczne,
polityczne, środowiskowe i kierownicze

ZMI_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

K2

absolwent jest gotów do etycznego postępowania
w praktyce gospodarczej

ZMI_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza i przygotowanie danych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie, cele oraz istota analizy ekonomicznej

W1, W2, K2

2.

Źródła informacji wykorzystywane w analizie ekonomicznej

W1, W2, K1

3.

Katalog metod analizy ekonomicznej

W1, W2, K1, K2

4.

Analiza ﬁnansowa jako kluczowa metoda oceny kondycji ﬁnansowej podmiotu
gospodarczego

W1, U2, U3, K2

5.

Analiza ﬁnansowa bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych

W1, U1, U2, K1

6.

Analiza wskaźnikowa

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

7.

Analiza SWOT

W1, U3, K2

8.

Analiza konkurencji

W2, U3, K1, K2

9.

Analityczne przesłanki zagrożenia dla kontynuacji działalności podmiotu
gospodarczego

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie i zaprezentowanie projektu analizy
ﬁnansowej wybranego przedsiębiorstwa

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmioty: rachunkowość ﬁnansowa, rachunkowość zarządcza, ﬁnanse, mikroekonomia. Wstępne umiejętności: znajomość
zasad księgowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów oraz liczenia wyniku ﬁnansowego, sporządzanie
pełnych rocznych sprawozdań ﬁnansowych, zagadnienia z zakresu zarządzania ﬁnansami w przedsiębiorstwie, znajomość
podstawowych regulacji prawnych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.

Sylabusy
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Podstawy ekonometrii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8820.5cc03488d6401.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse
Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zrozumienie związków przyczynowo–skutkowych miedzy zjawiskami ekonomicznymi i społecznymi.

C2

Zdobycie umiejętności badania zależności ilościowych.

C3

Zdobycie umiejętności empirycznej weryﬁkacji teorii ekonomicznych czyli konfrontacji teorii ekonomicznych
z praktyką.

C4

Zdobycie umiejętności prognozowania na podstawie pewnych przesłanek, o rozwoju zjawisk ekonomicznych

C5

Zdobycie kompetencji analizowania i stosowania w praktyce modeli ekonometrycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

metody i narzędzia stosowane w ekonometrii

ZMI_K1_W01,
ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W08,
ZMI_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

badania właściwości metod ekonometrycznych

ZMI_K1_W01,
ZMI_K1_W03,
ZMI_K1_W04,
ZMI_K1_W08,
ZMI_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U1

budować ilościowe modele ekonomiczne i stosować
metody ekonometryczne do tych modeli
z wykorzystaniem danych ekonomicznych.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U02,
ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U04,
ZMI_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

budować nieliniowe modele ekonomiczne
i sprowadzać je do liniowych modeli z wykorzystaniem
danych ekonomicznych

ZMI_K1_U02,
ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U04,
ZMI_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K1

budowania i interpretowania modeli
ekonometrycznych, jako uproszczonej wersji
rzeczywistości w badaniu zjawisk ekonomicznych,
które są na ogół bardzo złożone.

ZMI_K1_K02,
ZMI_K1_K03,
ZMI_K1_K05, ZMI_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

budowania i interpretowania ekonometrycznych
modeli liniowych, nieliniowych, funkcji egzoi endogeniczych ciągłych i dyskretnych

ZMI_K1_K02,
ZMI_K1_K03,
ZMI_K1_K05, ZMI_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W1

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

rozwiązywanie zadań problemowych

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

wykonanie ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia wstępne: przedmiot ekonometrii i powiązania jej z innymi
dyscyplinami, deﬁnicja ekonometrii, model ekonomiczny i ekonometryczny.

W1, W2

2.

Modele ekonometryczne i ich klasyﬁkacja.

W1, W2

3.

Liniowy model ekonometryczny z jedną i wieloma zmiennymi egzogenicznymi.

W1, W2, U1, U2

4.

Etapy budowy modelu ekonometrycznego.

W1, W2, U1, U2

5.

Dobór zmiennych egzogenicznych do modelu ekonometrycznego, zmienne
ilościowe ciągłe i dyskretne.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Estymacja parametrów modelu, metoda najmniejszych kwadratów, wymagane
własności statystyczne estymatorów parametrów strukturalnych,

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Weryﬁkacja modeli ekonometrycznych,

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Nieliniowe modele ekonometryczne,

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Praktyczne wykorzystanie modelowania ekonometrycznego: funkcje produkcji,
funkcje kosztów, funkcje popytu konsumpcyjnego.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Dopasowanie właściwego modelu ekonometrycznego (liniowego,
nieliniowego) do danych empirycznych (ciągłych, dyskretnych)

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

budowanie modelu ekonometrycznego, rozwiązywanie układów równań
normalnych (macierzowych) w programie Excel

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy matematyki , statystyki matematycznej i ekonomii na poziomie studiów I. stopnia (1, 2 rok)

Sylabusy
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Procesy informacyjne w zarządzaniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8440.5cc034851b00c.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z rolą informacji i systemów informacyjnych w procesie decyzyjnym oraz w zarządzaniu
organizacją.

C2

Przekazanie studentom wiedzy na temat funkcji i faz realizacji procesu informacyjnego oraz jego powiązań
z procesami zarządzania i komunikowania.

C3

Uświadomienie słuchaczom znaczenia informacji w zarządzaniu organizacjami funkcjonującymi w zmiennym
otoczeniu, w warukach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcia informacji i procesu informacyjnego oraz zna
funkcje i fazy przebiegu procesów informacyjnych.

ZMI_K1_W03,
ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W10

egzamin pisemny

W2

znaczenie informacji oraz systemów informacyjnych
w zarządzaniu organizacjami funkcjonującymi
w zmiennym otoczeniu, w warukach rozwoju
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy.

ZMI_K1_W03,
ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W10

egzamin pisemny

W3

student zna i różnicuje źródła informacji.

ZMI_K1_W03,
ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W10

projekt

W4

zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji
w przedsiębiorstwach oraz pojęcia związane z tą
problematyką.

ZMI_K1_W03,
ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zweryﬁkować źródła informacji w procesie
podejmowania decyzji.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U05,
ZMI_K1_U06

projekt

U2

ocenić rolę informacji jako niematerialnego źródła
przewagi konkurencyjnej w zarządzaniu organizacją
w zmiennym otoczeniu, w warukach rozwoju
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U05,
ZMI_K1_U06

egzamin pisemny

U3

kontrolować przebieg procesów informacyjnych
w kontekście realizacji procesów zarządzania
i komunikowania.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U05,
ZMI_K1_U06

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zaplanowania i podjęcia czynności związanych
z procesem zarządzania informacją w organizacji.

ZMI_K1_K01,
ZMI_K1_K02, ZMI_K1_K06

egzamin pisemny

K2

przestrzegania i wdrożenia zasad bezpieczeństwa,
związanych z realizacją procesów informacyjnych.

ZMI_K1_K01,
ZMI_K1_K02, ZMI_K1_K06

egzamin pisemny

K3

rozwiajania swoich kompetencji z zakresu zarządzania
informacją w kontekście rozwoju społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

ZMI_K1_K01,
ZMI_K1_K02, ZMI_K1_K06

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

27

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do egzaminu

15

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcia informacji i procesu informacyjnego.
Znaczenie informacji jako kluczowego, niematerialnego zasobu przedsiębiorstw
funkcjonujących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy.
Zarządzanie procesami informacyjnymi w organizacjach działających na rynku
elektronicznym.
Wykorzystanie Internetu oraz technologii informacyjnych w zarządzaniu
procesami informacyjnymi.

W1, W2, U2, K1, K3

2.

Funkcje i fazy przebiegu procesów informacyjnych.
Typologia źródeł informacji, ich charakterystyka i sposoby weryﬁkacji.
Selekcja informacji a jakość decyzji menedżerskich.
Doskonalenie jakości procesów informacyjnych w organizacji.

W1, W3, U1, U3, K1, K3

3.

Systemy informacji przestrzennej.
Sieciocentryczność procesów informacyjnych.

W2, U2, K1, K3

4.

Przebieg procesów informacyjnych w kontekście realizacji procesów zarządzania i
komunikowania.
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i procesów informacyjnych w
przedsiębiorstwie.

W1, W2, W4, U2, U3, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny (na podstawie średniej ważonej) z
egzaminu pisemnego i projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z wybranych obszarów nauk o zarządzaniu i jakości. Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu
zastosowań technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami.

Sylabusy
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Globalizacja działalności wytwórczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.840.5cc0348532ce9.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu uwarunkowań, schematów, implikacji globalizacji działalności wytwórczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe czynniki wpływające na proces
globalizacji ,

ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W08,
ZMI_K1_W09

projekt, raport
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W2

podstawowe procesy ekonomiczno – gospodarcze
ZMI_K1_W05,
wpływające na powstawanie, ewolucję globalnego
ZMI_K1_W08,
rynku, globalnych łańcuchów dostaw, lokalizacji miejsc
ZMI_K1_W09
produkcji;

projekt, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętność wyszukiwania źródeł danych
ZMI_K1_U04,
empirycznych obrazujących procesy globalizacyjne
ZMI_K1_U06,
oraz ich interpretacji, a także umiejętność oceny na tej
ZMI_K1_U09
podstawie dynamiki procesów globalizacyjnych

projekt, raport

U2

ZMI_K1_U04,
umiejętność oceny zjawisk globalizacyjnych
w szerokim kontekście społeczno – gospodarczym oraz ZMI_K1_U08,
ZMI_K1_U09
ich wpływu na funkcjonowanie organizacji .

projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji o zaletach i wadach globalizacji oraz ich
powiązania z teorią ekonomii

ZMI_K1_K03,
ZMI_K1_K06, ZMI_K1_K07

projekt, raport

K2

wieloaspektowej argumentacji opartej o elementy
myślenia systemowego

ZMI_K1_K02, ZMI_K1_K03

projekt, raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przygotowanie projektu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historyczny rozwój działalności wytwórczej (od I do IV rewolucji przemysłowej).

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Era postglobalizacji – implikacje kryzysu 2008+: destabilizacja, niepewność,
ryzyko, wzrost skłonności do protekcjonizmu;

W2, U1, U2, K1, K2

3.

Implikacje technologii cyfrowych – digitalizacja, robotyzacja, druk 3D, sztuczna
inteligencja, Internet rzeczy, rzeczywistość rozszerzona.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Wpływ digitalizacji na działalność wytwórczą (Internet Rzeczy, druk 3D,
robotyzacja, automatyzacja, rzeczywistość rozszerzona, łańcuchy blokowe,
sztuczna inteligencja, rozszerzona inteligencja)

W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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5.

Korporacje transnarodowe jako wiodący podmiot globalny - modele adaptacji w
warunkach destabilizacji i digitalizacji.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Implikacje złożoności dla globalnych łańcuchów dostaw – łańcuch dostaw jako
system, horyzontalny a wertykalny łańcuch dostaw; praktyki szczupłe i zwinne,
paradygmat elastyczności, przykłady praktyczne, case studies;

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Koncepcja centrum grawitacji i jej wykorzystani w lokalizacji globalnej działalności
wytwórczej

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Produkcja, magazynowanie, transport, obsługa klienta, rozwój relacji z klientami w
globalnych łańcuchach dostaw - kanban, just in time, scrum.

W2, U1, U2, K1, K2

9.

Raportowanie i infrastruktura informatyczna w ramach globalnej działalności
wytwórczej (problem przejrzystości danych, wspomaganie informacyjne
menedżera/lidera, „góra lodowa ignorancji”, hurtownie danych, bazy danych,
technologie wydobywania danych, wizualizacje, budowa dashboardów)

W2, U1, U2, K1, K2

10.

Badanie efektywności globalnych łańcuchów dostaw

W2, U1, U2, K1, K2

11.

Kapitał intelektualny w globalnych łańcuchach dostaw - hierarchia, warunki pracy,
ścieżka kariery, problemy komunikowania się, liderzy.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.

Przyszłość ….- konsekwencje teorii zmian destrukcyjnych dla globalnych
łańcuchów dostaw.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

projekt, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Rozwiązywanie problemów istniejących w praktyce gospodarczej: studia
przypadków, zadania problemowe. Kryteria oceny rozwiązywania
problemów istniejących w praktyce gospodarczej: różnorodność źródeł,
analityczne przedstawienie tematu, ilustracja stwierdzeń konkretnymi
danymi, jakość przeprowadzenia prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z: • teorii zarządzania • podstaw zarządzania

Sylabusy
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Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8140.5cc03454a3f20.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse
Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami i problemami z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych. Tematy te omawiane będą zarówno w ujęciu teoretycznym,
dotyczącym miejsca międzynarodowych stosunków gospodarczych w badaniach nad procesami zachodzącymi
w gospodarce światowej, jak również praktycznym, odnoszącym się do handlu międzynarodowego, globalnych
kryzysów ﬁnansowych i gospodarczych oraz innych zjawisk globalnych będących źródłem ekonomicznych
przemian międzynarodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy
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Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

istotę i swoistość międzynarodowych stosunków
gospodarczych jako części stosunków
międzynarodowych

ZMI_K1_W01,
ZMI_K1_W02,
ZMI_K1_W04

egzamin pisemny

W2

główne podejścia w badaniu międzynarodowych
stosunków gospodarczych i potraﬁ wymienić
podstawowe różnice między nimi

ZMI_K1_W01,
ZMI_K1_W02,
ZMI_K1_W04

egzamin pisemny

W3

ewolucję gospodarki światowej, w szczególności
procesów globalizacji oraz współczesnych przemian
w układzie sił w gospodarce światowej

ZMI_K1_W01,
ZMI_K1_W02,
ZMI_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

docierać do danych statystycznych, historycznych
i współczesnych, i je właściwie interpretować

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U03

egzamin pisemny

U2

docierać do i korzystać z publikacji w prasie
i czasopismach naukowych, polskich i zagranicznych,
niezbędnych dla śledzenia zachodzących współcześnie
zmian

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prowadzenia dyskusji i przedstawienia poglądów
na wybrane tematy dotyczące międzynarodowych
stosunków gospodarczych

ZMI_K1_K02, ZMI_K1_K06

egzamin pisemny

K2

we współdziałaniu z grupą opracowywana analizy
wybranych zjawisk i procesów mających miejsce
współcześnie w międzynarodowych stosunkach
gospodarczych

ZMI_K1_K02

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych

W1, U1

2.

Powstanie i ewolucja struktury gospodarki światowej

W1, W2, U1, K1, K2

3.

Teorie handlu międzynarodowego

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Cele i instrumenty polityki handlowej

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Międzynarodowy system walutowy

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Kurs walutowy i rynek walutowy

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Międzynarodowy rynek ﬁnansowy

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

8.

Międzynarodowe przepływy kapitału

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Teorie międzynarodowych inwestycji zagranicznych

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

10.

Międzynarodowe przepływy siły robocze

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

11.

Teoria i praktyka międzynarodowej integracji gospodarczej

W3, U1, U2, K1, K2

12.

Procesy globalizacji i ich wpływ na rozwój krajów i regionów

W3, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstępne umiejętności: Makroekonomia

Sylabusy
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Rachunkowość ﬁnansowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.840.5cc03457d78ea.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse
Klasyﬁkacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie studentom wiedzy o szczegółowych zasadach wyceny, ujmowania w księgach rachunkowych oraz
prezentacji w sprawozdaniach ﬁnansowych skutków zdarzeń gospodarczych występujących w działalności
przedsiębiorstw

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

szczegółowe zasady z zakresu księgowania operacji
gospodarczych, wyceny składników majątkowych oraz
sporządzania sprawozdań ﬁnansowych

ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W08,
ZMI_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

normy prawne regulujące system rachunkowości
przedsiębiorstw oraz generalne zasady prawa
podatkowego

ZMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U1

zastosować wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu
ewidencjonowania operacji gospodarczych, wyceny
majątku, sporządzania sprawozdań ﬁnansowych oraz
zasad rozliczania podstawowych tytułów podatkowych
w działalności gospodarczej

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U02,
ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U06,
ZMI_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

posługiwać się przepisami prawa z zakresu
rachunkowości i rozliczeń podatkowych

ZMI_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

dokonać ogólnej oceny sytuacji majątkowo-ﬁnansowej
przedsiębiorstwa oraz jego wyników ﬁnansowych

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U02,
ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U04,
ZMI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

ZMI_K1_K02,
ZMI_K1_K05, ZMI_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ogólnej oceny skutków ﬁnansowych podejmowanych
decyzji w działalności gospodarczej, z uwzględnieniem
ich wpływu na wyniki i obciążenia podatkowe
przedsiębiorstw

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

uczestnictwo w egzaminie

4

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do zajęć

10

rozwiązywanie zadań

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
119

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wycena i ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

W1, W2, U1, U2, U3, K1

2.

Klasyﬁkacja, wycena, ewidencja inwestycji długo- i krótkoterminowych

W1, W2, U1, U2, U3, K1

3.

Kapitały własne przedsiębiorstwa – podział, wycena oraz prezentacja w
sprawozdaniu ﬁnansowym

W1, W2, U1, U2, U3, K1

4.

Rachunek zysków i strat – podstawowy podział przychodów i kosztów
wpływających na wynik ﬁnansowy podmiotów gospodarczych

W1, W2, U1, U2, U3, K1

5.

Pojęcie, klasyﬁkacja i podstawowe zasady ewidencji kosztów działalności
operacyjnej

W1, W2, U1, U2, U3, K1

6.

Roczne zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania ﬁnansowego W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

1. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń 2. Pozytywna ocena z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

1. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach 2. Pozytywna ocena z
zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości ﬁnansowej,
ﬁnansów, prawa cywilnego i gospodarczego oraz mikroekonomii.

Sylabusy
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Audyt wewnętrzny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.840.5cc034854f8eb.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse
Klasyﬁkacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z istotą, funkcjami i standardami audytu wewnętrznego

C2

Zapoznanie studentów z procedurą procedurą i metodyką wykonywania audytu wewnętrznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania
międzynarodowych organizacji związanych z audytem
i kontrolą wewnętrzną w Polsce i na świecie

ZMI_K1_W01,
ZMI_K1_W02

egzamin pisemny

W2

zna przepisy prawa obowiązujące w Polsce i Unii
Europejskiej odnośnie audytu wewnętrznego

ZMI_K1_W01,
ZMI_K1_W02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność posługiwania się wybranymi
przepisami prawa z zakresu audytu wewnętrznego

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U02

egzamin pisemny

U2

zna w ogólnym zarysie i potraﬁ zastosować metodykę
postępowania audytowego

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma pełną świadomość roli audytorów w kształtowaniu
rzeczywistości gospodarczej i jest otwarty
na poszerzanie kwaliﬁkacji zawodowych

ZMI_K1_K01, ZMI_K1_K02

egzamin pisemny

K2

potraﬁ współpracować z audytorami wewnętrznymi
i zewnętrznymi

ZMI_K1_K01, ZMI_K1_K02

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

konsultacje

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza, istota i pojęcie audytu wewnętrznego

W1, W2

2.

Ewolucja i klasyﬁkacja audytu wewnętrznego

W1, W2

3.

Cele, funkcje i zadania audytu wewnętrznego

W1, W2, U1, K1

4.

Relacje pomiędzy audytem wewnętrznym oraz audytem zewnętrznym

W1, U1, K2

Sylabusy
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5.

Audytor wewnętrzny – zadania, kwaliﬁkacje, certyﬁkacja

W1, U2, K1, K2

6.

Procedura i metodyka audytu wewnętrznego

W2, U1, U2

7.

Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna

U1, U2, K1, K2

8.

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym oraz w sektorze prywatnym (jako
element corporate governance)

W1, W2, U1

9.

Zastosowanie analizy ryzyka w audycie wewnętrznym

U1, U2, K1

10.

Podstawy audytu ﬁnansowego

W2, U2, K1

11.

Podstawy audytu personalnego

W2, U2, K1

12.

Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego oraz kodeks etyki zawodowej
audytora wewnętrznego

W1, W2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy zarządzania, Podstawy rachunkowości

Sylabusy
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Fundusze i programy pomocowe UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8140.5cc034856ab67.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse
Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej w zakresie
programów strukturalnych oraz funduszy pomocowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

ogólny przegląd sposobów ﬁnansowania kluczowych
celów rozwoju UE i państw członkowskich.

ZMI_K1_W03,
ZMI_K1_W04

egzamin pisemny
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W2

zasady podziału środków pomocowych, przepływów
ﬁnansowych w ramach programów i funduszy.

ZMI_K1_W04

egzamin pisemny

ZMI_K1_U04,
ZMI_K1_U07,
ZMI_K1_U08

egzamin pisemny

ZMI_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

określić dostępność środków pomocowych
na poszczególne działania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny dostępności środków pomocowych
dla danego przedsięwzięcia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

29

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Skrócony opis wybranych polityk unijnych kształtujących przesłanki ﬁnansowego
wsparcia udzielanego przez UE.

W1, W2, U1, K1

2.

Opis 5 funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy UE wraz z analizą
alokacji wsparcia na kraje członkowskie, zasadami zarządzania środkami.

W2, U1, K1

3.

Omówienie programów krajowych zasilanych z opisanych wcześniej funduszy.
Zastąpienie podejścia teoretycznego ujęciem aplikacyjnym umożliwiającym
przegląd
kto i na jakich zasadach może aplikować o środki.

W2, U1, K1

4.

Najnowsze informacje z zakresu dostępu i podziału funduszy UE.

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Struktura egzaminu jest mieszana, tzn. obok pytań otwartych istnieją
pytania testowe oraz pytania o ocenę poprawności logicznej sformułowań
przedstawionych przez egzaminatora. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej jest uzyskanie min. 50% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie ﬁnansami przedsiębiorstw
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.840.5cc034892710b.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest poznanie przez studenta gospodarki ﬁnansowej przedsiębiorstwa oraz zdobycie umiejętności
wykorzystania wybranych parametrów ﬁnansowych do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Student
powinien rozumieć nie tylko uwarunkowania ﬁnansowe przedsiębiorstwa ale również znać determinanty
podejmowanych decyzji ﬁnansowych i wpływ tych decyzji na realne procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.
Obejmuje to zarówno wiedzę teoretyczną jak również wiedzę praktyczną, popartą zdobytymi na ćwiczeniach
umiejętnościami rachunkowymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ma podstawową wiedzę na temat teorii dotyczących
funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz sposobów
zwiększania jego wartości.

ZMI_K1_W01,
ZMI_K1_W04,
ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

ma podstawową wiedzę na temat wpływu
podejmowanych decyzji na działanie i rozwój
przedsiębiorstwa.

ZMI_K1_W03,
ZMI_K1_W04,
ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W06

egzamin pisemny

W3

zna podstawowe zasady analizy ﬁnansowej.

ZMI_K1_W08

egzamin pisemny

W4

zna zasady prawne dotyczące ﬁnansów
przedsiębiorstwa oraz rachunkowości.

ZMI_K1_W01

egzamin pisemny

potraﬁ przeprowadzić analizę ﬁnansową oraz
zinterpretować jej wyniki w odniesieniu
do podstawowych obszarów funkcjonowania
przedsiębiorstwa.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U02,
ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U04,
ZMI_K1_U05,
ZMI_K1_U06,
ZMI_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

potraﬁ zastosować zdobytą wiedzę na temat ﬁnansów
przedsiębiorstw w samodzielnej analizie.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U02,
ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U04,
ZMI_K1_U05,
ZMI_K1_U06,
ZMI_K1_U07,
ZMI_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

potraﬁ w podejmowanych decyzjach dotyczących
ﬁnansowych aspektów działania przedsiębiorstwa
uwzględnić potrzebę skutecznego i efektywnego
działania

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U02,
ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U04,
ZMI_K1_U05,
ZMI_K1_U06,
ZMI_K1_U07,
ZMI_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

gotów jest do wykorzystywania zdobytej wiedzy
w pracy zawodowej.

ZMI_K1_K01, ZMI_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

K2

jest gotów do rozwoju własnych kwaliﬁkacji w zakresie
przedsiębiorczości.

ZMI_K1_K05, ZMI_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

20

Sylabusy
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przygotowanie do ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota i cele zarządzania ﬁnansami przedsiębiorstwa :
• powiązanie przedmiotu z innymi obszarami nauk ekonomicznych
• charakterystyka podstawowych kategorii z punktu widzenia przedmiotu: stopa
procentowa i ryzyko, wartość pieniądza w czasie;
• analiza progu rentowności przedsiębiorstwa.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

2.

Sposoby ﬁnansowania przedsiębiorstw:
• charakterystyka podstawowych źródeł ﬁnansowania przedsiębiorstw
• kredyt bankowy: cechy, metody wyceny, przykładowe zadania
• obligacje: cechy, metody wyceny, przykładowe zadania,
• podstawowe determinanty kształtowania struktury kapitałów ﬁrmy (omówienie
wpływu kapitału na wartość ﬁrmy: pogląd tradycyjny, twierdzenie ModiglianiegoMillera, współczesne poglądy na kształtowanie struktury kapitału).

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

3.

Zasady zarządzania kapitałem obrotowym:
• pojęcie i formy kapitału obrotowego;
• charakterystyka cyklu kapitału obrotowego;
• strategie zarządzania kapitałem obrotowym.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

4.

Zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych:
• metody oceny realizowanych inwestycji kapitałowych;
• wartość NPV i jej obliczanie, wykorzystanie NPV do oceny przedsięwzięć
inwestycyjnych w przedsiębiorstwie;
• zadania;

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

5.

Planowanie ﬁnansowe:
• analiza sprawozdań ﬁnansowych wykorzystywanych przy planowaniu
ﬁnansowym: bilans, rachunek zysków i strat oraz cash ﬂow;
• planowanie zysku;
• dźwignia operacyjna – charakterystyka i zastosowanie, ćwiczenia;
• dźwignia ﬁnansowa – charakterystyka i zastosowanie, ćwiczenia.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

6.

Analiza wskaźnikowa jako część analizy fundamentalnej przedsiębiorstwa:
• wskaźniki rentowności;
• wskaźniki płynności ﬁnansowej;
• wskaźniki wykorzystania aktywów;
• wskaźniki zadłużenia;
• wskaźniki wartości rynkowej ﬁrmy.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia

Sylabusy
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przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

1. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń 2. Pozytywna ocena z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

1. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach 2. Pozytywna ocena z
zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy rachunkowości, ﬁnanse.

Sylabusy
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Marketing międzynarodowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.840.5cab068426e84.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z problemami i uwarunkowaniami marketingu międzynarodowego
na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw.

C2

Student powinien zrozumieć oraz stosować koncepcję instrumentów marketingu międzynarodowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie znaczenie fundamentalnych
koncepcji marketingu międzynarodowego, posługując
się terminologią właściwą dla nauk społecznych
na rozszerzonym poziomie, jak również zna ich
ewolucję w czasie.

ZMI_K1_W01

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

absolwent zna i rozumie skutki ekonomiczne,
społeczne, środowiskowe i zarządcze zjawisk
kulturowych determinujące marketing
międzynarodowy w kontekście nauk społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny
zarządzania i jakości.

ZMI_K1_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

absolwent potraﬁ uczestniczyć w procesach
podejmowania decyzji strategicznych oraz
proponować niektóre procedury rozstrzygnięć
z wykorzystaniem wybranych zaawansowanych metod
i narzędzi wspomagających procesy podejmowania
decyzji w zakresie marketingu międzynarodowego.

ZMI_K1_U06

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

absolwent potraﬁ posługiwać się wybranymi normami
i standardami w procesach planowania,
organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości
itp.) w odniesieniu do koncepcji marketingowych
na rynku międzynarodowym.

ZMI_K1_U08

egzamin pisemny,
prezentacja

K1

absolwent jest gotów do realnej oceny trudności
podejmowanego zadania z zakresu działań
marketingowych na rynku międzynarodowym
i określania potrzeb związanych z jego wykonaniem,
łącznie z koniecznością wykorzystania ekspertów
zewnętrznych.

ZMI_K1_K02

egzamin pisemny,
prezentacja

K2

absolwent jest gotów do samodzielnego oraz
zespołowego projektowania i prowadzenia badań
naukowych z zakresu marketingu międzynarodowego
z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji.

ZMI_K1_K05

egzamin pisemny,
prezentacja

K3

absolwent jest gotów do tworzenia i uczestnictwa
w pracy zespołów interdyscyplinarnych (w tym
tworzenia odpowiedniego poziomu komunikacji)
w organizacji, jak i poza nią.

ZMI_K1_K06

egzamin pisemny,
prezentacja

K4

absolwent jest gotów do krytycznej oceny stanu swojej
wiedzy i umiejętności podejmowania decyzji
ZMI_K1_K07
w zakresie marketingu międzynarodowego.

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przeprowadzenie badań empirycznych

20

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
131

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Marketing międzynarodowy w powiązaniu z internacjonalizacją przedsiębiorstwa.

W1, W2

2.

Pojęcie marketingu międzynarodowego i globalnego.

W1, W2

3.

Standaryzacja i adaptacja na rynku międzynarodowym.

W1, W2

4.

Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw i jego elementy: ekonomicznorynkowe, demograﬁczne, społeczno-kulturowe, polityczne, prawnoadministracyjne, naturalne.

W2, U1, U2, K2, K3

5.

Strategie wejścia przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe.

W1, W2, K1, K4

6.

Elementy marketingu-mix na rynkach międzynarodowych – produkt, kanały
dystrybucji, promocja i cena w marketingu międzynarodowym.

W1, U1, U2, K1, K3

7.

Efekt kraju pochodzenia jako czynnik determinujący podejmowane działania
marketingowe.

W1, U1, U2, K4

8.

Międzynarodowe i globalne strategie konkurowania – wykorzystywane narzędzia
marketingowe.

W1, W2, U1, U2, K2, K3

9.

Organizacja marketingu międzynarodowego w przedsiębiorstwach,
uwarunkowania rozwiązań organizacyjnych, struktury organizacyjne marketingu
międzynarodowego w przedsiębiorstwach.

U1, U2, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność podczas zajęć
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z: • podstaw marketingu • internacjonalizacji przedsiębiorstw

Sylabusy
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Zarządzanie marketingowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8440.5cc0348941d6c.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przedstawienie specjalistycznej wiedzy z zakresu przygotowywania planu działań
marketingowych w przedsiębiorstwie i jego uwarunkowań.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

uwarunkowania działań marketingowych.

ZMI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
projekt
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W2

podstawowe metody wykorzystywane w planowaniu
marketingowym.

ZMI_K1_W09

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student przeprowadzić podstawowe analizy otoczenia
marketingowego

ZMI_K1_U03

zaliczenie pisemne,
projekt

U2

opracować założenia planu marketingowego.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U03

zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy przy przygotowaniu planu marketingowego.

ZMI_K1_K01

projekt

K2

pracy w zespole.

ZMI_K1_K01

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota zarządzania marketingowego
– Marketing jako koncepcja i dziedzina zarządzania.
– Marketing - mix jako wiązka instrumentów marketingowych
– Strategiczny i operacyjny wymiar Marketingu
– Proces i funkcje zarządzania marketingiem

W1, W2

2.

Analiza sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa
– Pole rynkowe przedsiębiorstwa i strategiczne jednostki biznesu
– Analiza sytuacji konkurencyjnej
– Analiza rynkowych aktywów przedsiębiorstwa (ABC)
– Analiza szans zagrożeń, słabości i atutów ﬁrmy (PEST, SWOT)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Zastosowanie analiz portfelowych w ocenie sytuacji marketingowej
przedsiębiorstwa.

W2, U1, U2, K1, K2

4.

Marketing typu STP
– Segmentacja rynku
Pozycjonowanie i mapy percepcji marki

W1, W2, U2

5.

Działania w obszarze Marketingu mix
– Zarządzanie produktem, Cykl życia produktu, Zarządzanie marką
– Zarządzanie ceną
– Zarządzanie dystrybucją
– Zarządzanie promocją

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Organizacja i kontrola działań marketingowych
– Typowe orientacje organizacji służb marketingowych.
– Proces kontroli Marketingu – podstawowe wskaźniki

6.

W1, W2, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt zaliczeniowy – opracowanie planu marketingowego w
oparciu o dowolnie wybraną ﬁrmę. Egzamin pisemny.
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Praktyka zawodowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8280.5ca75696b26b0.22
Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
20.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 800

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Umożliwienie studentom zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w toku zajęć.

C2

Zarówno obserwacja pracy podczas praktyk, jak i wykonywanie zadań pod okiem specjalistów, powinny umożliwić
zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz rozwijać kompetencje zawodowe.

C3

Praktyczne przygotowanie do aktywności zawodowej na rynku pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

absolwent zna i rozumie warunki funkcjonowania
podmiotów gospodarczych i procesy w nich
zachodzące.

ZMI_K1_W04,
ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W06

raport

W2

absolwent rozumie znaczenie kultury organizacyjnej
w przedsiębiorstwie.

ZMI_K1_W07

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ zaobserwować, analizować
i rozwiązywać podstawowe problemy z zakresu
ekonomii i ﬁnansów.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U04,
ZMI_K1_U05

raport

U2

absolwent potraﬁ zastosować w praktyce wybrane
narzędzia służące do analizy zachodzących zjawisk
gospodarczych.

ZMI_K1_U02,
ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U06

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

praktyki pozwalają na rozwijanie współpracy
w zespole.

ZMI_K1_K07

raport

K2

praktyki pozwalają na rozwijanie organizacji pracy
własnej i budowanie odpowiedzialności za powierzone
zadania.

ZMI_K1_K04, ZMI_K1_K06

raport

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

800

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
800

ECTS
20.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
800

ECTS
32.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
800

ECTS
32.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści ustalane indywidualnie w miejscu odbywania praktyk przez
przedstawiciela/opiekuna praktyk.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student powinien odbyć i zaliczyć praktykę zgodnie z planem studiów
Podwójny Dyplom z Zarządzania, to jest w trakcie 4 semestru dla
studentów rozpoczynających program w Polsce oraz w trakcie 6 semestru
dla studentów rozpoczynających program w Niemczech. Czas trwania
praktyki wynosi jeden semestr, to jest nie mniej niż 800 godzin lub 20
tygodni. Za pomyślnie ukończoną i zaliczoną praktykę student uzyskuje
20 punktów ECTS dopisywanych do karty osiągnięć studenta w opisanym
wcześniej semestrze.Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez
studenta umowy praktyk oraz sprawozdania z odbycia praktyki
studenckiej, nie później niż do dnia 10 września roku akademickiego, w
trakcie którego student odbywał praktykę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zarządzanie jakością
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8100.5cc03486712c1.22
Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z koncepcyjnym i metodologicznym wymiarem zarządzania jakością

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna genezę zarządzania jakością

ZMI_K1_W09

egzamin
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W2

student zna koncepcje, standardy, modele i narzędzia
zarządzania jakością

ZMI_K1_W09

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się niektórymi metodami zarządzania
jakością

ZMI_K1_U05

egzamin

U2

posługiwać się wybranymi standardami zarządzania
jakością

ZMI_K1_U05

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozumie rolę i znaczenie interesariuszy
(szczególnie klientów) w działalności organizacji

ZMI_K1_K05

egzamin

K2

student rozumie znaczenie pracy zespołowej
w zarządzaniu jakością

ZMI_K1_K01

egzamin

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza wymagań

25

analiza problemu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Geneza zarządzania jakością, wyjaśnienie podstawowych pojęć

W1, W2

2.

2. Koncepcje zarządzania jakością (ograniczenia, zalety)

W2, U1, K1

3.

Elementy projektowania systemu zarządzania jakością

U1, U2, K1, K2

4.

Normalizacja, akredytacja i certyﬁkacja

W2, U2

5.

Instrumentarium zarządzania jakością

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Sylabusy

100 / 152

Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
zal 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw zarządzania

Sylabusy
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Różnice kulturowe w biznesie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8100.5cc034868b467.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat znaczenia różnic kulturowych w wybranych
obszarach funkcjonowania organizacji, zaznajomienie studentów z podstawowymi modelami analizowania różnic
kulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe modele badania kultur (różnic
kulturowych)

ZMI_K1_W04

egzamin pisemny,
projekt

W2

konieczność adaptacji zachowań do warunków
odmienności kulturowej.

ZMI_K1_W04

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zidentyﬁkować podstawowe obszary, w których
czynniki kulturowe mogą wpłynąć na funkcjonowanie
przedsiębiorstw

ZMI_K1_U05

egzamin pisemny,
projekt

U2

studentpotraﬁ wskazać obszary
wykorzystania/zastosowania podstawowych modeli
badania różnic kulturowych w działalności biznesowej
(głównie w reklamie)

ZMI_K1_U05

egzamin pisemny,
projekt

U3

zaprezentować rekomendacje wynikające z różnic
kulturowych w organizacji

ZMI_K1_U09

egzamin pisemny,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy w grupie nad projektem podkreślającym
znaczenie różnic kulturowych czy wymagającym
współpracy w zróżnicowanym kulturowo zespole

ZMI_K1_K07

projekt

K2

student jest świadom znaczenia różnic kulturowych
i wielokulturowości w kontekście biznesowym.

ZMI_K1_K07

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

30

analiza wymagań

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kultura – sposoby deﬁniowania i wymiary
– Kultura w kontekście różnych ujęć
– Wybrane modele badania kultury i ich wykorzystanie w kontekście biznesowym
(Hofstede, Hall, Gesteland i in.)

W1, W2, U1, U2

2.

Różnice kulturowe w międzykulturowej komunikacji marketingowej
– Różnice kulturowe i wielokulturowość w zachowaniach konsumentów
– Różnice kulturowe w reklamie

W1, W2, U1, U2, U3

3.

Bariery w komunikacji międzykulturowej
– Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja
– Etnocentryzm inne postawy konsumentów
– Rola stereotypów w komunikacji na rynkach zróżnicowanych kulturowo

W1, W2, U1, U2, U3, K1

4.

Komunikacja międzykulturowa – zachowania komunikacyjne i sposoby
komunikacji w środowisku biznesowym
– Różnice kulturowe w zakresie komunikacji werbalnej
– Różnice kulturowe w zakresie komunikacji niewerbalnej
– Podstawy etykiety biznesowej

W1, W2, U1, U2, U3, K1

5.

Różnice kulturowe w odniesieniu do wybranych regionów świata
– Charakterystyka specyﬁki kulturowej wybranych krajów w kontekście
biznesowym.

U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Praca semestralna – projekt zaliczeniowy (grupowa) – pisemne
opracowanie propozycji szkolenia z zakresu różnic kulturowych w
egzamin pisemny, projekt obszarze biznesowym z perspektywy Polski (1) – oraz prezentacja –
przeprowadzenie mini szkolenia (2). W przypadku niezaliczenia –
egzamin pisemny w formie testu.
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Zarządzanie produkcją
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8100.5cc03486a739e.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami organizacji procesów w czasie
i przestrzeni oraz organizować działania związane z wytwarzaniem. Student zapoznaje się z podstawowymi
zasadami organizacji procesów w czasie i przestrzeni oraz z możliwymi do wykorzystania w praktyce formami
organizacji procesów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady oraz podstawowe metody, techniki i narzędzia
wykorzystywane w rozwiązywaniu problemów
z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi
i usługowymi

ZMI_K1_W01

egzamin pisemny

W2

rozwiązania z zakresu organizacji procesów
wytwarzania i rozpoznaje trendy rozwojowe
w zarządzaniu produkcją i usługami

ZMI_K1_W03

egzamin pisemny

W3

deﬁnicje i klasyﬁkacje systemów wytwarzania

ZMI_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozwiązywać problemy zarządzania produkcją
i usługami oraz inicjować w tym zakresie procesy
reorganizacji

ZMI_K1_U03

egzamin pisemny

U2

adoptować metody i narzędzia analityczne,
symulacyjne, eksperymentalne i informatyczne
do rozwiązywania problemów zarządzania produkcją
i usługami

ZMI_K1_U07

egzamin pisemny

ZMI_K1_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

działania w sposób przedsiębiorczy przyjmując rolę
menedżera procesów wytwarzania

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

rozwiązywanie zadań problemowych

8

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Cel i przedmiot zarzadzania produkcją i usługami
Miejsce zarządzania produkcją w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, ujęcie
tradycyjne i procesowe. Podstawowe różnice pomiędzy wyrobem a usługą. Zasady W3
zarządzania produkcją i usługami. Proces wytwarzania. Przedsiębiorstwo
produkcyjne i jego elementy. Zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa.

2.

Pojęcie i klasyﬁkacja procesów produkcji
Procesy produkcyjne proste i złożone. Podstawowe parametry procesów
produkcyjnych. Czasowy i przestrzenny przebieg procesów produkcyjnych.
Planowanie przepływu produkcji przez komórki produkcyjne przedsiębiorstwa w
czasie i przestrzeni. Produktywność procesów produkcyjnych i metody jej
poprawy.

W1, U1

3.

Cykl technologiczny i produkcyjny wyrobu
Pojęcie cyklu technologicznego i produkcyjnego wyrobu. Znaczenie i metody
synchronizacji operacji w procesie produkcyjnym. Organizacja szeregowa,
równoległa i szeregowo-równoległa cyklu produkcyjnego.

W2, U1

4.

Produkcja potokowa
Warunki organizowania produkcji potokowej i jej zalety. Potok synchroniczny i
asynchroniczny. Potok stały i zmienne. Pojęcie i klasyﬁkacja zapasów
produkcyjnych w produkcji potokowej. Optymalizacja zapasów produkcyjnych.

U2

5.

Niepotokowe formy organizacji produkcji
Znaczenie wielkości partii produkcyjnej w niepotokowych formach organizacji
W1, U1, U2
produkcji i metody ustalania jej wielkości. Problem czasu przezbrajania stanowisk i
jego wpływ na wielkość partii produkcyjnej. Metoda SMED.

6.

Produkcja wieloasortymentowa
Problem kolejności prac w produkcji wieloasortymentowej. Zagadnienie kolejności
prac w produkcji i jego znaczenie dla długości cyklu produkcyjnego. Metody
ustalania kolejności prac w produkcji. Ustalanie długości cyklu produkcyjnego
grupy asortymentowej wyrobów oraz cyklu realizacji usług. Optymalizacja cyklu
produkcyjnego dla grupy asortymentowej wyrobów.

W3, U2

7.

Ciągłość przepływu przedmiotów pracy przez system produkcyjny
Znaczenie ciągłości przepływu przedmiotów pracy przez system produkcyjny.
Warunki tworzenia ciągłych przepływów . Projektowanie układów czasowych
zwartych dla komórki produkcyjnej. Ciągłość przepływu produkcji a poziom
zapasów produkcji w toku.
Wyznaczanie wielkości zapasów technologicznych i zabezpieczających.

U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena z egzaminu pisemnego (50% poprawnych odpowiedzi)

107 / 152

Przedsiębiorczość i innowacje
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8100.5cc03486c0178.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie problematyki przedsiębiorczości i innowacji z możliwością praktycznego wykorzystania pozyskanej
wiedzy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada wiedzę na temat cech człowieka
przedsiębiorczego, potraﬁ opracować projekt założenia
ﬁrmy, wskazać rolę przedsiębiorczości w w rozwoju
ZMI_K1_W01,
gospodarki, określić znaczenie innowacji
ZMI_K1_W02,
w zarządzaniu organizacją, zidentyﬁkować innowacje
ZMI_K1_W10
technologiczne, procesowe, organizacyjne,
marketingowe i ekologiczne, rozpatrywane na tle
przemian w otoczeniu przedsiębiorstwa, rozumie rolę
innowacji w rozwoju gospodarki.

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

student rozumie rolę i znaczenie przedsiębiorczości
i innowacji jako nowoczesnego zasobu i jego
zastosowania w zarządzaniu organizacją

ZMI_K1_W04,
ZMI_K1_W08,
ZMI_K1_W09

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie dokonać wyboru innowacyjnych narzędzi
zarządzania przedsiębiorstwem

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U02,
ZMI_K1_U09

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

samodzielnie opracować strategie rozwoju własnego
przedsiębiorstwa. Potraﬁ zidentyﬁkować instytucje
wsparcia przedsiębiorczości. Potraﬁ współpracować
z inkubatorem przedsiębiorczości.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U04

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

zidentyﬁkować szanse i zagrożenia dla swojej
aktywności gospodarczej i ścieżki kariery.

ZMI_K1_U05,
ZMI_K1_U07,
ZMI_K1_U09

egzamin pisemny,
prezentacja

K1

dalszego doskonalenia swoich umiejętności
w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy. Jest
świadomy konieczności aktualizacji wiedzy z zakresu
innowacji i przedsiębiorczości.

ZMI_K1_K03,
ZMI_K1_K04,
ZMI_K1_K06, ZMI_K1_K07

egzamin pisemny,
prezentacja

K2

podejmowania decyzji, brania odpowiedzialności
za siebie, swoją rodzinę, swoich pracowników,
rozwiązywania problemów z obszaru konkurencyjnej
gospodarki.

ZMI_K1_K01,
ZMI_K1_K06, ZMI_K1_K07

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie referatu

5

przygotowanie do sprawdzianu

4

przygotowanie eseju

6

uczestnictwo w egzaminie

2

konsultacje

20

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Deﬁnicje, zakres pojęciowy. Modele przedsiębiorczości. Koncepcje
przedsiębiorcze
2. Innowacje, rodzaje innowacji i proces innowacyjny. Modele procesu innowacji
3. Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka. Model Innowacyjnej uczelni
4. Innowacyjność polskiej gospodarki, innowacyjność przedsiębiorstw
5. Formy i rodzaje wspierania przedsiębiorczości i innowacji
6. Przedsiębiorstwo, zakładam innowacyjną ﬁrmę, czynniki rynkowego sukcesu
7. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
8. Sektory technologicznie zaawansowane ﬁrmy technologiczne
9. Istota, etapy i podmioty działalności badawczo-rozwojowej. Potencjał sektora
B+R
10. Sieciowa struktura gospodarki. Klastry jako środowiska innowacyjne
11. Nowa innowacyjna gospodarka. Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
12. Innowacyjne inwestycje zagraniczne a rozwój przedsiębiorczości w regionie.
Efekt mnożnikowy

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie przez prezentację grupową lub pozytywne
zaliczenie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
wiedza z podstaw zarządzania i ekonomii

Sylabusy
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Zarządzanie strategiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8100.5cab06843c030.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach i wyrobienie
umiejętności wykorzystania narzędzi z tego obszaru.

C2

Uświadomienie studentom konieczności i korzyści z systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

profesjonalną terminologię z zakresu zarządzania
strategicznego.

ZMI_K1_W02,
ZMI_K1_W03,
ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

zasady zarządzania strategicznego oraz założenia
podstawowych typów strategii.

ZMI_K1_W02,
ZMI_K1_W03,
ZMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

proces budowania i wdrażania strategii
przedsiębiorstwa.

ZMI_K1_W03,
ZMI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyznaczać cele strategiczne przedsiębiorstwa oraz
formułować podstawowe założenia rozwoju
strategicznego przedsiębiorstwa.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U02,
ZMI_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
raport

U2

dobierać, selekcjonować i oceniać źródła informacji
strategicznych pozyskiwanych na potrzeby
formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U06

egzamin pisemny, raport

U3

wykorzystać narzędzia z zakresu analizy strategicznej
w odniesieniu do potencjału przedsiębiorstwa oraz
środowiska biznesowego.

ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U04,
ZMI_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy w grupie biorąc odpowiedzialność
za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych
zadań.

ZMI_K1_K02, ZMI_K1_K06

raport

K2

kreatywnego i przedsiębiorczego myślenia w procesie
zarządzania strategicznego.

ZMI_K1_K05, ZMI_K1_K06

zaliczenie pisemne,
raport

K3

określania spójnych sposobów działania w ramach
realizowanych zadań dotyczących konstrukcji strategii
przedsiębiorstwa.

ZMI_K1_K01, ZMI_K1_K06

zaliczenie pisemne,
raport

K4

nawiązania współpracy z instytucjami lub
organizacjami w zakresie pozyskiwania informacji
strategicznej dla przedsiębiorstwa.

ZMI_K1_K02, ZMI_K1_K05

raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza problemu

10

uczestnictwo w egzaminie

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

8

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Sylabusy
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przygotowanie raportu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota i geneza zarządzania strategicznego oraz ewolucja myślenia strategicznego
w przedsiębiorstwie.

W1, W2

2.

Koncepcje zarządzania strategicznego w procesie formułowania i wdrażania
strategii przedsiębiorstwa.

W1, W3, U1, K2

3.

Etapy, charakterystyka, organizacja i kierowanie procesem zarządzania
strategicznego.

W3, U1, U3, K3

4.

Deﬁnicja, struktura, cechy i rodzaje strategii.

W2, W3, K3

5.

Budowa i wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie.

W3, U2, U3, K1

6.

Cele i obszary analizy strategicznej jako podstawy budowy planu strategicznego.

W3, U3, K4

7.

Istota i kierunki analizy makrootoczenia i jego składników.

W1, U3, K2, K4

8.

Zakres i cele analizy otoczenia konkurencyjnego.

W1, U3, K2, K4

9.

Diagnoza potencjału strategicznego organizacji.

U2, U3, K1

10.

Przegląd metod zintegrowanej analizy strategicznej.

W1, U3, K1, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, raport

Uzyskanie pozytywnego zaliczenia na podstawie pracy
zaliczeniowej i kolokwium

Sylabusy
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Komunikacja w organizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8100.5cc034898887f.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie z problematyką procesu komunikacji w organizacjach

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student zna i rozumie znaczenie oraz przebieg
komunikacji w organizacjach, szczególnie w procesach
wdrażania zmian i innowacji oraz pełnienia funkcji
kierowniczych

ZMI_K1_W01,
ZMI_K1_W02,
ZMI_K1_W03,
ZMI_K1_W04

egzamin pisemny

Student zna i rozumie uwarunkowania efektywności
komunikacji, zasady skutecznego porozumiewania się
i współpracy

ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W06,
ZMI_K1_W07,
ZMI_K1_W08,
ZMI_K1_W09,
ZMI_K1_W10

egzamin pisemny

U1

Student potraﬁ posługiwać się wybranymi metodami
i technikami komunikacji, w tym prezentacją
publiczną, przedstawianiem raportów, prowadzeniem
zebrań, burzy mózgów, i in.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U02,
ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U05,
ZMI_K1_U09,
ZMI_K1_U10

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ potraﬁ skutecznie porozumiewać się
w zróżnicowanych grupach i organizacjach - również
w kontekście międzykulturowym

ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U06,
ZMI_K1_U09,
ZMI_K1_U10

egzamin pisemny

W1

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do stosowania zróżnicowanych
technik komunikacji oraz do rozwoju wybranych
kompetencji własnych w zakresie komunikowania się

ZMI_K1_K01,
ZMI_K1_K02,
ZMI_K1_K03, ZMI_K1_K04

egzamin pisemny

K2

Student jest gotów do dzielenia się wiedzą w zakresie
skutecznej komunikacji oraz stosowania efektywnej
komunikacji w zarządzaniu

ZMI_K1_K05,
ZMI_K1_K06, ZMI_K1_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do egzaminu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

115 / 152

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Istota i ujęcia teoretyczne procesów komunikacji społecznej

W1, U1, K1

2.

2. Organizacja komunikacji w organizacji

W1, U1, K1

3.

3. Komunikacja w procesach zmian organizacyjnych, innowacji i konﬂiktów

W1, U1, K1

4.

4. Metody rozwiązywania problemów oraz wdrażania zmian oparte na komunikacji

W2, U2, K2

5.

5. Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem

W2, U2, K2

6.

6. Komunikacja w środowisku międzykulturowym

W2, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacje w zespołach
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Zarządzanie czasem i zmianami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8400.5cc034874fcfb.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z tematyką zmian organizacyjnych, ryzyka z tym związanego oraz
korzyści jakie organizacja może osiągnąć.

C2

Celem kształcenie jest zaznajomienie studentów z podstawowymi narzędziami ułatwiającymi zarządzanie
czasem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania. Rozumie
znaczenie zmian organizacyjnych.

ZMI_K1_W04,
ZMI_K1_W06,
ZMI_K1_W07,
ZMI_K1_W10

egzamin pisemny

W2

student zna elementarne zasady zarządzania czasem.
Zna podstawowe techniki zwiększające efektywność
działania.

ZMI_K1_W02,
ZMI_K1_W03,
ZMI_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wykorzystać podstawowe narzędzia z zakresu
zarządzania zmianami oraz zarządzaniem czasem.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ wykorzystać podstawowe narzędzia z zakresu
zarządzania czasem

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U09

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotowy do pracy w zespołach pracowniczych.
Potraﬁ samodzielnie rozwiązywać proste problemy
organizacyjne.

ZMI_K1_K02, ZMI_K1_K07

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

K2

potraﬁ organizować zarówno swój czas pracy jak
również zespołów projektowych.

ZMI_K1_K01,
ZMI_K1_K02,
ZMI_K1_K06, ZMI_K1_K07

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Ćwiczenia:
• Znaczenie zmian w organizacji
• Analiza PEST jako narzędzie diagnostyczne otoczenia przedsiębiorstwa
• Typologia zmian organizacyjnych
• Analiza literatury (HBR)
• Metoda predykcyjna wprowadzania zmian (Benchmarking)
• Metoda diagnostyczna wprowadzania zmian (Reengienering)
• Prezentacje studentów
Wykład:
• Percepcja czasu
• Określenie celu
• Planowanie
• Podejmowanie decyzji
• Realizacja i organizacja
• Kontrola

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny, zaliczenie z ćwiczeń niezbędne do
przystąpienia do egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Ocena ćwiczeń wykonywanych w trakcie zajęć (średnia
ze wszystkich zajęć). Ocena eseju oraz prezentacji (praca
grupowa) Obecność min50%

Sylabusy
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Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8400.5cc0348768e0d.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student potraﬁ zidentyﬁkować koncepcje zarządzania pracownikami, posiada umiejętność realizowania funkcji
personalnej w praktyce organizacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

znajomość podstawowych pojęć w dziedzinie nauk
o zarządzaniu

ZMI_K1_W02

egzamin pisemny
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W2

znajomość podstawowych pojęć w obszarze
zarządzania zasobami ludzkimi nauk o zarządzaniu

ZMI_K1_W06

egzamin pisemny

W3

znajomość metod i narzędzi wykorzystywanych w ZZL

ZMI_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętność diagnozy funkcji personalnych
w organizacjach

ZMI_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

umiejętność analizowania wybranych funkcji
zarządzania

ZMI_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zarządzania zespołem i praca w grupie

ZMI_K1_K01

zaliczenie

K2

samodzielnego ucznia się i pozyskiwania wiedzy

ZMI_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

ćwiczenia

25

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

konsultacje

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
103

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

zarządzanie zasobami ludzkimi - zarządzanie kadrami - zarządzanie personelem
(ewolucja pojęć)

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

2.

Planowanie zasobów ludzkich

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Sylabusy
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3.

Dobór pracowników - rekrutacja, selekcja i wprowadzenie do pracy (onboardning)

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

4.

Motywacja - czynniki i narzędzia motywacji pracowników do pracy

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

5.

Systemy ocen pracowników

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

6.

Wynagrodzenia - formy wynagrodzeń

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

7.

Rozwój - procesy szkolenia pracowników

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

8.

Zwalnianie pracowników i outplacement

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

9.

Dział personalny - organizacja funkcji personalnych

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

10.

Outsourcing personalny

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń
egzamin jest zaliczany pozytywnie po uzyskaniu 51% możliwych punktów

ćwiczenia

zaliczenie

obowiązkowa obecność na ćwiczeniach wykonywanie zadań cząstkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z: • teorii zarządzania • podstaw zarządzania

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8400.5ca756b2af3d0.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

opracowanie i złożenie pracy dyplomowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie wybrane metody: analizy
jakościowej, analizy ilościowej, wybrane narzędzia
ekonometryczne i statystyczne - dedykowane analizie
problematyki podejmowanej w pracy dyplomowej

ZMI_K1_W08

wyniki badań

W2

absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym
podstawowe relacje pomiędzy organizacjami a innymi
instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej
i międzynarodowej co potwierdza co najmniej jeden
podrozdział pracy licencjackiej

ZMI_K1_W03

wyniki badań

U1

absolwent potraﬁ zaobserwować, przeanalizować,
zinterpretować i opisać podstawowe zjawiska i procesy
ZMI_K1_U01
zachodzące w organizacji z zachowaniem reguł
piśmiennictwa akademickiego - prac dyplomowych

wyniki badań

U2

absolwent potraﬁ przygotować prace dyplomową
z zachowaniem reguł piśmiennictwa akademickiego

ZMI_K1_U10

wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie,
inspirowania i organizowania procesu uczenia się

ZMI_K1_K07

wyniki badań

K2

absolwent jest gotów do przygotowania założeń
w ramach projektów realizowanych na rzecz
środowiska społecznego

ZMI_K1_K02

wyniki badań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie pracy dyplomowej

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I etap - sformułowanie problemu (tematu) pracy i określenie celu pracy (przegląd
piśmiennictwa z przedmiotowego zakresu, dyskusje z promotorem, dyskusje
seminaryjne)

U1, U2

2.

II etap - zasady redakcji tekstów akademickich (zasady przygotowania konspektu
pracy dyplomowej, wymagania formalne i redakcyjne dla prac dyplomowych w UJ,
system AP, prawa autorskie)

U2

Sylabusy
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3.

III etap - dobór literatury (bazy bibliograﬁczne)

W1, W2, K1

4.

IV etap - operacjonalizacja problemu (projektowanie ścieki metodycznej osiągania
celu poznania pracy, dyskusje z promotorem, dyskusje seminaryjne)

K2

5.

V etap - przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy (dyskusje z promotorem,
dyskusje seminaryjne)

U2

6.

VI etap - korekty merytoryczne i językowe

U2

7.

VII etap - przyjęcie i recenzja pracy

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przyjęta przez promotora część pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie wszystkich przedmiotów uprawniających do uczestnictwa w seminarium

Sylabusy
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Międzynarodowe ZZL
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8400.5cc0348787c34.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ma wiedzę na temat wewnętrznych i zewnętrznych
relacji istniejących w międzynarodowych
organizacjach oraz ich otoczeniu

ZMI_K1_W04,
ZMI_K1_W06

projekt, prezentacja

ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U07

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

ma podstawowe umiejętności identyﬁkacji
uwarunkowań i kryteriów rozwiązywania typowych
problemów związanych z międzynarodowym
zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji
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U2

posiada podstawowe umiejętności efektywnego
i skutecznego zarządzania powierzonymi zasobami
ludzkimi w międzynarodowych organizacjach

ZMI_K1_U05,
ZMI_K1_U09

projekt, prezentacja

U3

umie przygotować krótkie wystąpienia ustne,
wspomagane prezentacją multimedialną, związane
z problematyką międzynarodowego zarządzania
zasobami lidzkimi w języku polskim

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U09

projekt, prezentacja

K1

jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi
w międzynarodowym miejscu pracy i poza nim oraz
przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych
środków przekazu informacji (potraﬁ przygotować
ogłoszenie rekrutacyjne, raport z oceny pracy, analizę
kosztów pracy, itd.)

ZMI_K1_K02, ZMI_K1_K06

projekt, prezentacja

K2

posiada zdolność asertywnego przekazywania i obrony
własnych poglądów związanych z usprawnianiem
procesu zarządzania zasobami ludzkimi

ZMI_K1_K06, ZMI_K1_K07

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

12

zbieranie informacji do zadanej pracy

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do MZZL (zakres, podstawowe pojęcia i problemy, literatura,
oczekiwania wobec studentów),

W1, U3

2.

Geneza i rozwój MZZL

W1, K1

3.

Rekrutacja, ekspatriacja i repatriacja

W1, U1, U2, K1

4.

Wynagrodzenia i ubezpieczenia w ﬁrmach międzynarodowych

W1, U3, K2

5.

Konﬂikty związane z MZZL

W1, U1, U2, K2

6.

Międzynarodowe stosunki pracy

W1, U2, K1

Sylabusy
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Studia przypadków dot. MZZL w ﬁrmach międzynarodowych, działających w
Polsce

7.

U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obecność i aktywność na zajęciach przygotowanie i przedstawienie
projekt, prezentacja problemu z MZZL zgodnie z ustaleniami z zajęć, opis problemu w formie
eseju
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Zarządzanie projektami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8400.5c810f42c2322.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami planowania i zarządzania projektami w organizacjach.

C2

Wyrobienie umiejętności wykorzystania przez studentów procedur i narzędzi w procesie zarządzania projektami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

profesjonalną terminologię z zakresu zarządzania
projektami.

ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

kluczowe etapy z zakresu metodyki zarządzania
projektami oraz procedury i narzędzia
wykorzystywane w praktyce zarządzania projektami.

ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W06,
ZMI_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

rolę oraz znaczenie planowania zasobów, planu
przebiegu projektu, harmonogramów, kosztorysów
w sprawnym zarządzaniu projektami.

ZMI_K1_W06,
ZMI_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opisać proces zarządzania projektami ze wskazaniem
ich kluczowych elementów, etapów, zasad i narzędzi.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U07,
ZMI_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

U2

deﬁniować wymagania i zakres projektu oraz czynniki
powodzenia w procesie zarządzania projektem.

ZMI_K1_U01,
ZMI_K1_U04,
ZMI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

U3

dobrać i zastosować podstawowe narzędzia w zakresie
planowania i realizacji projektów.

ZMI_K1_U03,
ZMI_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

identyﬁkacji problemów komunikacyjnych i źródeł
konﬂiktów w zespole projektowym.

ZMI_K1_K01, ZMI_K1_K02

projekt

K2

kreatywnego i przedsiębiorczego myślenia w procesie
zarządzania projektem.

ZMI_K1_K05, ZMI_K1_K06

projekt

K3

współpracy w zespole, biorąc odpowiedzialność
za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych
zadań, wytyczając priorytety i szanując pracę
pozostałych członków.

ZMI_K1_K01,
ZMI_K1_K02, ZMI_K1_K03

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie projektu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

pozyskanie danych

13

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza, pojęcie i kluczowe aspekty procesu zarządzania projektami.

W1, U1

2.

Instytucjonalne formy zarządzania projektami.

W1, W2, U2

3.

Planowanie przebiegu i zasobów projektu.

W3, U3, K3

4.

Ocena efektywności projektów.

U2, K2

5.

Zarządzanie zespołem projektowym i rola menedżera projektu.

W2, U2, K1

6.

Weryﬁkacja jakości i ryzyka projektowego.

W1, U1, K2

7.

Przegląd metodyk zarządzania projektami.

W2, U1, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, projekt

Uzyskanie pozytywnego zaliczenia na podstawie pracy
zaliczeniowej i kolokwium

Sylabusy
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Zarządzanie logistyką
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8800.5cc03487d48b8.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z istotą zarządzania logistyką, dorobkiem teoretycznym logistyki
i praktycznym jej wykorzystaniem w zarządzaniu ﬁrmą oraz z podstawowymi narzędziami zarządzania
logistycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

132 / 152

W1

absolwent zna i rozumie genezę nauk o zarządzaniu
oraz ich rozwoju w kontekście rozwoju społecznogospodarczego w odniesieniu do logistyki.

ZMI_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

absolwent zna i rozumie koncepcje teorii organizacji
w odniesieniu do ich powstawania, funkcjonowania,
przekształcania i rozwoju oraz jej wpływ
na zarządzanie logistyką

ZMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

absolwent zna i rozumie metody badań i analiz
w logistyce (np. analizy rynku, analizy ﬁnansowej,
jakości produktów i usług)

ZMI_K1_W09

zaliczenie na ocenę

U1

absolwent potraﬁ obserwować, opisywać, analizować
i interpretować podstawowe zjawiska i procesy
zachodzące w obszarze logistyki z wykorzystaniem
podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych

ZMI_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

absolwent potraﬁ zastosować i ocenić przydatność
wybranych metod i narzędzi do opisu i analizy
problemów z zakresu logistyki.

ZMI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

absolwent potraﬁ formułować i analizować proste
problemy badawcze z zakresu logistyki w celu
rozwiązywania praktycznych problemów
występujących w organizacji

ZMI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

K1

absolwent jest gotów do organizowania i kierowania
(na poziomie podstawowym) pracą zespołów
(projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji
w środowisku pracy i poza nim

ZMI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

absolwent jest gotów do uczestniczenia
w przygotowaniu i realizacji różnych projektów
z zakresu logistyki i ma świadomość możliwego
oddziaływania skutków podejmowanych decyzji

ZMI_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza i ewolucja koncepcji logistycznej, istota logistyki, instytucjonalne i
funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych, koncepcja zarządzania
łańcuchem dostaw, koncepcja just in time.

W1, W2, W3

2.

Sieci logistyczne – elementy punktowe sieci, podejmowanie decyzji o lokalizacji
elementów punktowych sieci, konﬁguracja sieci.

W2, W3, U1, K1

3.

Zarządzanie zapasami – funkcje zapasów, zadania gospodarki magazynowej,
prognozowanie zapotrzebowania i określanie optymalnej wielkości zamówienia
handlowego, koncepcja magazynowania selektywnego, analiza ABC oraz zasady
określania poziomu zapasów bezpieczeństwa.

W3, U2, U3, K1, K2

4.

Logistyka zaopatrzenia – kryteria wyboru dostawcy, działania składające się na
proces zaopatrzenia, zasady zaopatrzenia materiałowego.

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

5.

Logistyka dystrybucji – funkcje handlu i ich znaczenie dla logistyki, segmentacja
rynku i zasady określania pakietu usług logistycznych, koncepcja efektywnej
obsługi klienta (ECR), struktura pozioma i pionowa systemu dystrybucji, koncepcja
DRP i ERP.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

6.

Usługi logistyczne – operatorzy logistyczni, charakterystyka rynku usług
logistycznych.

W2, W3, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
51% punktów z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z: • podstaw zarządzania
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Instytucje i prawo UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8800.5cc03487ec764.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z systemem instytucjonalnym i prawnym Unii Europejskiej. Student zdobywa wiedzę
o podstawach funkcjonowania integracji europejskiej, zasadach działania UE, kompetencjach organizacji i jej
instytucji, procesach podejmowania decyzji i stanowienia prawa.

C2

Przybliżenie studentom wzajemnych relacji między systemem prawa krajowego RP a porządkiem prawnym Unii
Europejskiej. Student poznaje zasady autonomii, prymatu, oraz skutku bezpośredniego prawa UE i wynikające
z nich konsekwencje. Rozumie prawa i obowiązki państw wynikające z członkostwa w UE.

C3

Uświadomienie studentom reguł funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. Studenci poznają podstawowe
swobody gospodarcze UE.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

unijny porządek prawny i instytucjonalny oraz jego
interakcje z systemem krajowym.

ZMI_K1_W04

egzamin pisemny

ZMI_K1_U08

egzamin pisemny

ZMI_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować akty prawne UE i posługiwać się
wybranymi przepisami prawa europejskiego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uwzględniania koniecznych aspektów prawa
europejskiego w projektach gospodarczych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

28

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie. Czym jest Unia? Natura Unii Europejskiej. Unia Europejska a
Wspólnota Europejska i Wspólnoty Europejskie. Unia jako system polityczny. Unia
jako proces integracji gospodarczej. Unia jako system prawa. Unia jako
organizacja międzynarodowa i podmiot prawa. Pojęcie „ponadnarodowości” i
ponadnarodowy charakter Unii.

W1

2.

Podstawy systemu prawnego UE. Cele UE. Zasady podstawowe i wartości UE.
Zasada kompetencji przyznanych. Podział kompetencji między Unię a państwa
członkowskie: kompetencje wyłączne, dzielone i wspierające. Zasada
pomocniczości. Zasada proporcjonalności. Zasada lojalności i współpracy.

W1
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3.

System instytucjonalny UE. Klasyﬁkacja instytucji i organów UE. Rada Europejska:
skład, funkcje, decyzje. Przewodniczący Rady Europejskiej. Rada Unii Europejskiej:
składy Rady, kompetencje Rady, podejmowanie decyzji. Coreper i inne organy
pomocnicze Rady. Parlament Europejski: status posła, kompetencje Parlamentu,
głosowania, organy Parlamentu. Komisja Europejska: skład i wybór, Kompetencje,
podejmowanie decyzji. Trybunał Sprawiedliwości UE: organizacja, skład i
mianowanie, jurysdykcja. Inne instytucje, organy i agencje Unii.

4.

Źródła prawa UE. Podział źródeł prawa. Prawo pierwotne, prawo wtórne.
Hierarchia źródeł prawa. Traktaty założycielskie, zmieniające i akcesyjne. Ogólne
zasady prawa. Rozporządzenia. Dyrektywy. Decyzje. Klasyﬁkacje aktów prawnych. W1, U1
Akty ustawodawcze, delegowane i wykonawcze. Umowy międzynarodowe. Inne
akty prawne. Instrumenty niewiążące. Zalecenia i opinie.

5.

Stanowienie prawa UE. Uczestnicy procesów decyzyjnych w Unii, rola
parlamentów narodowych. Stanowienie prawa pierwotnego. Procedury zmian
traktatów. Zarys procesu ustawodawczego. Inicjatywa ustawodawcza. Zwykła
procedura ustawodawcza, specjalne procedury ustawodawcze. Tryb stanowienia
aktów nieustawodawczych.

W1, U1

6.

Prawo UE a krajowe porządki prawne. Zasada lojalnej współpracy (solidarności).
Efektywność prawa UE. Autonomia prawa UE, autonomia proceduralna prawa
krajowego. Zasada pierwszeństwa prawa UE. Kwestia pierwszeństwa wobec norm
konstytucyjnych. Prymat prawa UE a prawo polskie. Zasada skutku
bezpośredniego. Skutek wertykalny i horyzontalny. Zasada skutku pośredniego.
Odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa UE.

W1, U1, K1

7.

Środki ochrony prawnej. Typologia środków prawnych. Postępowania sądowe
sporne i niespore. Fazy postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.
Postępowanie w sprawie naruszenia prawa UE przez państwo członkowskie.
Kontrola legalności aktów prawa UE. Skarga o stwierdzenie nieważności aktu.
Skarga na bezczynność. Skarga odszkodowawcza. Współpraca TS i sądów
krajowych, tryb zapytań prejudycjalnych.

W1, U1, K1

8.

Status jednostki w prawie UE. Obywatelstwo Unii a obywatelstwo krajowe.
Uprawnienia obywateli UE: prawo przemieszczania się i pobytu na obszarze UE,
prawa wyborcze, europejska opieka konsularna i ochrona dyplomatyczna, prawo
petycji, dostęp do dokumentów, europejska inicjatywa obywatelska. Ochrona
praw podstawowych w UE. Rozwój orzecznictwa TS, rozwój prawa pierwotnego.
Karta Praw Podstawowych UE. Ochrona w prawie wtórnym.

W1, U1

9.

Prawo gospodarcze UE. Zasady rynku wewnętrznego, podstawowe swobody
gospodarcze. Swobodny przepływ towarów. Swobodny przepływ osób. Swobodny
przepływ usług. Swobodny przepływ kapitału. Reguły konkurencji UE.

W1, U1, K1

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy prawa. Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.
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Seminarium dyplomowe (odrębna grupa seminaryjna - PD)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8800.5cc0348814f48.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
15.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

absolwent zna i rozumie wybrane metody: analizy
jakościowej, analizy ilościowej, wybrane narzędzia
ekonometryczne i statystyczne - dedykowane analizie
problematyki podejmowanej w pracy dyplomowej

ZMI_K1_W08

wyniki badań

W2

absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym
podstawowe relacje pomiędzy organizacjami a innymi
instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej
i międzynarodowej co potwierdza co najmniej jeden
podrozdział pracy licencjackiej

ZMI_K1_W04

wyniki badań
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ zaobserwować, przeanalizować,
zinterpretować i opisać podstawowe zjawiska i procesy
ZMI_K1_U01
zachodzące w organizacji z zachowaniem reguł
piśmiennictwa akademickiego - prac dyplomowych

wyniki badań

U2

absolwent potraﬁ przygotować prace dyplomową
z zachowaniem reguł piśmiennictwa akademickiego

ZMI_K1_U10

wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie,
inspirowania i organizowania procesu uczenia się

ZMI_K1_K07

wyniki badań

K2

absolwent jest gotów do przygotowania założeń
w ramach projektów realizowanych na rzecz
środowiska społecznego

ZMI_K1_K02

wyniki badań

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

50

przeprowadzenie badań empirycznych

100

przygotowanie pracy dyplomowej

270

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
450

ECTS
15.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I etap - sformułowanie problemu (tematu) pracy i określenie celu pracy (przegląd
piśmiennictwa z przedmiotowego zakresu, dyskusje z promotorem, dyskusje
seminaryjne)

U1, U2

2.

II etap - zasady redakcji tekstów akademickich (zasady przygotowania konspektu
pracy dyplomowej, wymagania formalne i redakcyjne dla prac dyplomowych w UJ,
system AP, prawa autorskie)

U1, U2

3.

III etap - dobór literatury (bazy bibliograﬁczne)

W1, W2

4.

IV etap - operacjonalizacja problemu (projektowanie ścieki metodycznej osiągania
celu poznania pracy, dyskusje z promotorem, dyskusje seminaryjne)

W1, W2, U1, U2

5.

V etap - przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy (dyskusje z promotorem,
dyskusje seminaryjne)

W1, W2, U1, U2
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6.

VI etap - korekty merytoryczne i językowe

U1, U2, K1, K2

7.

VII etap - przyjęcie i recenzja pracy

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przyjęta przez promotora praca dyplomowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie wszystkich przedmiotów uprawniających do uczestnictwa w seminarium
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Małe i średnie przedsiębiorstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8800.5cc0348a0f7a0.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę i cechy działalności sektora małych
i średnich przedsiębiorstw (MSP).

ZMI_K1_W01,
ZMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

zasady opracowania koncepcji przedsięwzięcia,
zakładania małej ﬁrmy oraz zarządzania nią
na wstępnych etapach działalności.

ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W3

zasady funkcjonowania instytucji publicznych
odpowiedzialnych i instytucji wspomagających rozwój.

ZMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
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U1

podejmować decyzje organizacyjne i zarządcze
w ramach MSP.

ZMI_K1_U06,
ZMI_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U2

opracować projekt własnego przedsiębiorstwa.

ZMI_K1_U02,
ZMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

organizować zespół i kierować jego pracą w procesie
planowania przedsięwzięcia i jego rozwoju
na wczesnych etapach.

ZMI_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestnictwa w przygotowaniu projektu własnego
przedsiębiorstwa, uwzględniając aspekty ekonomiczne
i prawne.

ZMI_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

działania w sposób przedsiębiorczy oraz do rozwoju
organizacji.

ZMI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K3

samodzielnego podejmowania decyzji zarządczych
w małym przedsiębiorstwie.

ZMI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

konsultacje

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja, cechy działalności i charakterystyka sektora małych i średnich
przedsiębiorstw (MSP)

W1

2.

Modele rozwoju małej i średniej ﬁrmy

W1

3.

Determinanty wzrostu przedsiębiorstwa. Diagnoza potencjału wzrostowego
przedsiębiorstwa

W1, W2, K2

4.

Rynkowe źródła ﬁnansowania przedsięwzięć

U2, K3

5.

Finansowanie przedsięwzięć ze środków publicznych

W3, U1, K3

6.

Instytucje otoczenia biznesu

W3, U2, K1

7.

Ocena pomysłu biznesowego i wstępna koncepcja biznesu

W2, U2, U3, K1
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8.

Formalno-prawne aspekty uruchamiania działalności gospodarczej

W2, U2, K1

9.

Kluczowe zagadnienia związane z wejściem na rynek (nazwa i logo, promocja,
dystrybucja)

W2, U1, U2, K1, K3

10.

Budowa zespołu założycielskiego i zatrudnianie pracowników

W2, U1, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Zgromadzenie wymaganej liczby punktów za zadania i projekt.
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Zarządzanie zespołami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8800.5cc0348a2a842.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z istotą zarządzania ludźmi wziąwszy pod uwagę kontekst pracy zespołowej, wskazanie
wiodących zalet i wad pracy zespołowej oraz współczesnych wyzwań wobec tego rodzaju pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

ma wiedzę na temat głównych ról i funkcji
organizacyjnych (3).

ZMI_K1_W05,
ZMI_K1_W06

egzamin pisemny / ustny
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W2

zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania
ludźmi w organizacji (3).

ZMI_K1_W06,
ZMI_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ma elementarne umiejętności identyﬁkacji
uwarunkowań i kryteriów rozwiązywania typowych
problemów organizacji (2).

ZMI_K1_U04,
ZMI_K1_U05

egzamin pisemny / ustny

U2

posiada elementarne umiejętności przewidywania
zachowań członków organizacji w typowych
sytuacjach, analizy wybranych motywów tych
zachowań oraz wpływania na nie w określonym
zakresie (3).

ZMI_K1_U05,
ZMI_K1_U09

egzamin pisemny / ustny

U3

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów
(projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji
w środowisku pracy i poza nim (3).

ZMI_K1_U09

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego
wykorzystywania zdolności interpersonalnych (3).

ZMI_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

K2

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na
poziomie podstawowym) pracą zespołów
(projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji
w środowisku pracy i poza nim (3).

ZMI_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

konsultacje

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zarządzanie zespołem, czy zarządzanie różnorodnością- dylemat terminologiczny.

W2, U1, K2

Sylabusy
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2.

Postawy i role przyjmowane przez członków organizacji.

W1, U2, K2

3.

Menadżer a przywódca- kreatorzy sukcesu zespołu.

W1, U3, K2

4.

Dysfunkcje w procesie efektywnego i skutecznego zarządzania członkami zespołu.

W2, U2, K1

5.

Cechy sprawnego zespołu.

W1, U1, K1

6.

Zespołowe podejmowane decyzji- korzyści i słabości.

W1, U1, U2, K2

7.

Zespół i jego różnorodność wobec wyzwań współczesności

U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, Filmy szkoleniowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zgodnie ze standardami

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy zarządzania, zachowania organizacyjne

Sylabusy
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Badania marketingowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8800.5cc0348a45da8.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest ukazanie specyﬁki badań marketingowych i zaznajomienie studentów z podstawowymi
metodami i technikami badań wykorzystywanymi w tym obszarze.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna podstawowe metody badań
marketingowych.

ZMI_K1_W09

egzamin pisemny,
projekt
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W2

student zna etapy projektowania badań
marketingowych.

ZMI_K1_W09

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opracować zapytanie ofertowe dotyczące
zapotrzebowania na badania marketingowe.

ZMI_K1_U04

egzamin pisemny,
projekt

U2

zaplanować badania marketingowe w dowolnym
obszarze.

ZMI_K1_U04

egzamin pisemny,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy nad przygotowaniem i realizacją projektów
badawczych.

ZMI_K1_K02

projekt

K2

pracy w zespole.

ZMI_K1_K02

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do badań marketingowych
– Informacja rynkowa – źródła, formy i nowe tendencje gromadzenia
– Klasyﬁkacja badań marketingowych
– Zakres badań marketingowych

W1, W2

2.

Proces badań marketingowych
– Etapy procesu badawczego
– Charakterystyka źródeł pierwotnych i wtórnych
– Gromadzenie marketingowych danych wtórnych w procesie badań rynkowych

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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3.

Gromadzenie danych pierwotnych
– Metody pośrednich pomiarów sondażowych
a. Ankieta jaki metoda pomiaru.
b. Rodzaje ankiet
c. Metoda delﬁcka
d. Wywiad telefoniczny
– Metody bezpośrednich pomiarów sondażowych
e. Wywiad jako metoda pomiaru.
f. Rodzaje wywiadów.
g. Metody projekcyjne
h. Pomiar ﬁzjologiczny
i. Obserwacja
– Pomiary w formie eksperymentu

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Wykorzystanie badań w strategicznym planowaniu marketingowym
– Analiza sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa
– Badania produktu
– Badania systemu dystrybucji
– Badania reklamy

U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca zaliczeniowa – badanie efektywności wybranej reklamy
Egzamin pisemny
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Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z
zarządzania
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia (studia wspólne)
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WZZMIS.8800.5cc0345607de5.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

omówić genezę koncepcji społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstwa wskazując na jej
podstawy teoretyczne oraz społeczne i cywilizacyjne

ZMI_K1_W02,
ZMI_K1_W10

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

student umie omówić praktyczne korzyści wynikające
z CSR oraz argumenty zaangażowania podmiotów
w CSR

ZMI_K1_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

opisać główne tendencje normalizacyjne
i standaryzacyje w obszarze CSR

ZMI_K1_W05

egzamin pisemny

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student umie analizować otoczenie interesariuszy
organizacji i posługiwac się w tym celu narzedziami
takimi jak mapy interesariuszy

ZMI_K1_U01

prezentacja

ZMI_K1_K04

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizować i krytycznie oceniać polityki w obszarze
CSR

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie raportu

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

geneza społecznie odpowiedzialnego biznesu: zagadnienia środowiskowe,
społeczno – cywilizacyjne, ekonomiczne

W1

2.

teoretyczne koncepcje i modele dla odpowiedzialnego biznesu

W1

3.

Stosowana społeczna odpowiedzialność biznesu - efekty organizacyjne i
behawioralne

W2

4.

narzędzia i polityki CSR; np. raportowanie, zachęty, normy

W3, U1

5.

trendy rynkowe, np. etyczny konsumeryzm

U1

Sylabusy
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6.

makro i mikro- aspekty odpowiedzialnego biznesu (gospodarka cyrkularna,
zrównoważony rozwój, społeczne innowacje i przedsiębiorczość

U1, K1

7.

kontekst etyczny odpowiedzialnego biznesu - etyczne podejmowanie decyzji,
dylematy etyczne

K1

8.

wybrane zagadnienia sektorowe - specyﬁka branż

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
zespołowa prezentacja projektowa + egzamin
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Załącznik nr 235 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek:

zarządzanie polityką społeczną

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

6

Program

9

Efekty uczenia się

11

Plany studiów

14

Sylabusy

19
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku:

zarządzanie polityką społeczną

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o zarządzaniu i jakości

60%

Nauki o polityce i administracji

16%

Nauki prawne

7%

Ekonomia i ﬁnanse

3%

Filozoﬁa

3%

Językoznawstwo

3%

Psychologia

3%

Nauki socjologiczne

2%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 2%
Informatyka

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia na kierunku zarządzanie polityką społeczną w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
przygotowują absolwentów, którzy aspirują do bycia przyszłymi liderami i menadżerami organizacji publicznych,
gospodarczych oraz pozarządowych, przede wszystkim realizującymi zadania z obszaru polityki społecznej. Po ukończeniu
studiów absolwenci mogą pracować na stanowiskach kierowniczych, eksperckich lub doradczych w administracji lokalnej,
krajowej, międzynarodowej, agencjach rozwoju i pomocy regionalnej, w organizacjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach
społecznych, a także w ﬁrmach konsultingowych czy partnerstwach sektora publicznego i prywatnego. Ponadto
przygotowani będą do podjęcia pracy w działach zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania stosunkami pracy oraz
relacjami publicznymi w przedsiębiorstwach (w zakresie relacji z pracownikami, związkami zawodowymi, rządem i
samorządem, komunikacji z mediami, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz doradztwa strategicznego).
Kierunek zarządzanie polityką społeczną ma na celu wyposażyć studentów w umiejętności potrzebne do zrozumienia jak w
sposób nowoczesny zarządzać permanentną transformacją spraw publicznych, w szczególności w obszarze polityki
społecznej. Koncentruje się na zapewnieniu przyszłym menedżerom narzędzi umożliwiających reagowanie na bieżące i

Charakterystyka kierunku
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przyszłe wyzwania stojące przed rządami, samorządami, przedsiębiorstwami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.
Umożliwia pozyskanie wiedzy w jaki sposób wychodząc poza tradycyjne paradygmaty, wykorzystując nietradycyjne
rozwiązania podejmować skuteczne decyzje zarządcze.
Pozyskana w trakcie studiów wiedza teoretyczna w połączeniu z umiejętnościami praktycznymi, które będą nabywane
między innymi w trakcie praktyk, wizyt studyjnych, ćwiczeń, specjalistycznych zajęć informatycznych oraz uczestnictwa w
licznych projektach naukowo-badawczych, w przyszłości umożliwi absolwentom podejmowanie i realizację właściwych
działań na rzecz zaspokajania różnorodnych potrzeb obywateli oraz rozwiązywania zmiennych problemów społecznych.
Realizowane w procesie dydaktycznym treści merytoryczne z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o polityce i
administracji istotnie wyróżniają kierunek zarządzanie polityką społeczną w ramach oferty dydaktycznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Unikalność kierunku wzmacnia dodatkowo oparcie programu na współczesnej teorii nauk o zarządzaniu i
jakości osadzonej w kontekście szerokiego spektrum interdyscyplinarnej wiedzy na temat społecznych, psychologicznych,
politycznych, ekonomicznych, prawnych i ﬁnansowych przyczyn, uwarunkowań i konsekwencji współczesnych problemów
społecznych.
Proces dydaktyczny oparty na aktualnych wynikach badań naukowych realizowanych przy współpracy z krajowymi i
zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz ekspertami sektora publicznego, społecznego i gospodarczego daje solidne
podstawy do budowania szerokiego zakresu kompetencji oraz umiejętności kluczowych w przyszłej pracy osób pełniących
role kierownicze w organizacjach krajowych i międzynarodowych, którzy rozumieją zarówno kontekst organizacyjny, jak i
wyzwania stojące przed rządem i polityką publiczną różnych szczebli.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzenie polityką społeczną zapewnia wysoką jakość i efektywność kształcenia
wypełniając misję i strategię Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez ścisłe powiązanie nauczania z rezultatami prowadzonych
w Instytucie Spraw Publicznych badań naukowych. Program studiów, efekty uczenia się i metody dydaktyczne czerpiąc z
bogactwa wielowiekowej tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wytyczają nowe kierunki rozwoju wiedzy i umiejętności
przyszłych liderów, menedżerów, polityków i ekspertów przygotowanych do realizacji skutecznych działań na rzecz
zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych w duchu poszanowania wartości humanistycznych i
społecznych oraz w atmosferze tolerancji, wolności i odpowiedzialności.
Biorąc pod uwagę, iż jednym z zadań Uniwersytetu jest ochrona podstawowych wartości przed zagrożeniami współczesnego
świata dla dobra i godności człowieka, kierunek zarządzanie polityką społeczną można zaliczyć do grupy kierunków
strategicznych dla rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju oraz przyszłości naszej kultury i cywilizacji.
Skuteczni menedżerowie, politycy i eksperci zaangażowani w procesy kształtowania i wdrażania polityki społecznej muszą
posiadać szeroki zakres wiedzy i umiejętności oraz krytyczną świadomość stojących przed nimi wyzwań związanych z
zapewnieniem godnych warunków pracy, życia oraz ładu i stosunków społecznych zmierzających do podnoszenia poziomu i
jakości życia zarówno indywidualnego jak i społecznego człowieka.
Podstawę proponowanej koncepcji studiów, założonych efektów uczenia się oraz procesu nauczania na kierunku zarządzanie
polityką społeczną stanowi w związku z tym unikalne połączenie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości z pogłębioną
reﬂeksją naukową na temat złożonych przyczyn, uwarunkowań i konsekwencji problemów społecznych oraz wiedzą o
mechanizmach i warunkach skuteczności kształtowania i wdrażania polityki społecznej. Program studiów łączy w sobie
przedmioty poświęcone procesowi tworzenia polityki społecznej oraz jej analizie i ewaluacji na tle realnych wyzwań i
problemów społecznych z profesjonalnymi kursami z zakresu zarządzania, marketingu, ﬁnansów i prawa odniesionymi do
systemów, procesów i narzędzi, które władze publiczne stosują w celu spełnienia oczekiwań obywateli i świadczenia usług
publicznych. Ma to na celu rozwój przyszłych liderów, menedżerów, polityków oraz ekspertów zdolnych i gotowych wziąć
odpowiedzialność za skuteczne tworzenie i wdrażanie polityki społecznej dla dobra państwa i człowieka dzięki lepszemu
zrozumieniu jednocześnie kontekstu organizacyjnego oraz wyzwań na poziomie rządu i mechanizmów kształtowania polityk
publicznych.
Wysoki poziom i aktualność wiedzy stanowiącej przedmiot nauczania oraz gwarancję wysokiej jakości kształcenia zapewnia
wieloletnie doświadczenie interdyscyplinarnego zespołu pracowników Instytutu Spraw Publicznych w tworzeniu efektu
synergii uzyskiwanego dzięki powiązaniu dydaktyki z rezultatami prowadzonych badań naukowych realizowanych przy
współpracy z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz ekspertami z sektora publicznego,
społecznego i gospodarczego.

Charakterystyka kierunku
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Cele kształcenia
1. Dostarczenie wiedzy z dziedziny nauk społecznych, w szczególności nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o polityce
i administracji
2. Rozwijanie umiejętności potrzebnych do zrozumienia jak zarządzać transformacją w polityce społecznej
3. Rozwijanie umiejętności umożliwiających realizację zadań z zakresu zarządzania w instytucjach publicznych,
społecznych i pozarządowych
4. Rozwijanie kompetencji społecznych
5. Dostarczenie podstaw teoretycznych i metodycznych do podjęcia studiów drugiego stopnia

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Studia na kierunku zarządzanie polityką społeczną przygotowują absolwentów do pełnienia roli menedżerów w
organizacjach i instytucjach społecznych, publicznych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Wzrastające
zapotrzebowanie na profesjonalnych menedżerów, łączących jednocześnie nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania z
głębokim zrozumieniem polityki społecznej, w pełni uzasadnia powstanie programu studiów pozwalającego przygotować
specjalistów, którzy w swojej pracy będą w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom. Zarządzanie polityką społeczną obejmując
zarządzanie polityką rodzinną, zatrudnieniem, polityką mieszkaniową, ochroną zdrowia, zabezpieczeniem społecznym,
opieką społeczną, edukacją i kulturą, a także ochroną środowiska, prewencją i przezwyciężaniem zjawisk patologii społecznej
- stanowi interdyscyplinarną syntezę elementów wiedzy. Kreowanie środowiska społecznego, umiejętność wykorzystania
instrumentów ekonomicznych, prawnych, informacyjnych wpływających na rozwój społeczny jest możliwe dzięki sprawnemu
zarządzaniu w obszarach operacyjnych, taktycznych czy strategicznych. Połączenie dominujących w programie studiów nauk
o zarządzaniu i jakości z elementami innych nauk społecznych, w szczególności nauk o polityce i administracji, ekonomii,
psychologii, czy nauk prawnych pozwoli spojrzeć absolwentom na złożoną i wielowymiarową problematykę zarządzania
polityką społeczną w niekonwencjonalny i innowacyjny sposób. Kierunek zarządzanie polityką społeczną jest odpowiedzią na
potrzeby rynku wynikające z przemian społeczeństwa, gospodarki, struktur państwowych przenikających i warunkujących
wszystkie obszary życia społecznego. Konstytucyjny paradygmat rozumienia dobra wspólnego jako suma tych warunków
życia społecznego, dzięki którym jednostki, rodziny i inne społeczności mogą pełniej i łatwiej osiągnąć swoją własną
doskonałość jest ściśle związany z zarządzaniem polityką społeczną. Dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego
uwzględniająca zarówno determinizm technologiczny, jak i relacje międzyludzkie wymaga bowiem specjalistów
wykraczających poza przyjęte standardy, poszukujących prekursorskich i alternatywnych rozwiązań.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiągane przez absolwentów zarządzania
polityką społeczną odpowiadają potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego. Opracowane w porozumieniu z
interesariuszami zewnętrznymi gwarantują profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej dzięki zapewnieniu
absolwentom poszerzonej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, jak również nauk o polityce i administracji.
Współczesne społeczeństwo potrzebuje specjalistów posługujących się w sposób świadomy i profesjonalny technikami oraz
instrumentami zarządzania w organizacjach publicznych, pozarządowych, instytucjach społecznych i publicznych. Studia
zarządzanie polityką społeczną pozwalając uzyskać wysokie kompetencje zawodowe, kształcąc społecznie odpowiedzialnych
absolwentów, wpływają na kształtowanie postaw przedsiębiorczych w organizacjach publicznych i sferze społecznej. Studia
przygotowują także do pełnienia roli lidera, menadżera, przywódcy w organizacjach, wspólnotach i społecznościach
lokalnych. Przed absolwentami zarządzania polityką społeczną stoją wyzwania polegające na budowaniu jej tożsamości
teoretycznej i praktycznej, integracji technologii cyfrowej, polityki, zarządzania, ekonomii, socjologii czy identyﬁkacji
podmiotów zarządzania polityką społeczną. Studia z zakresu zarządzania polityką społeczną stanowią ważny element w
promowaniu i budowaniu modelu państwa proobywatelskiego.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Prowadzone w ISP UJ badania naukowe bezpośrednio związane są z treściami poruszanymi w ramach przedmiotów
realizowanych na kierunku zarządzanie polityką społeczną. Interdyscyplinarne badania oscylują wokół następujących
problemów: polityki społecznej, polityki publicznej, zarządzania publicznego, zarządzania procesowego, zarządzania
edukacją, partycypacji społecznej, projakościowych koncepcji zarządzania, przywództwa i zaufania, administracji publicznej,
zarządzania organizacjami pozarządowymi, współdziałania międzyorganizacyjnego, zarządzania rozwojem, zarządzania
strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, jakości życia i wielu innych powiązanych tematycznie z
kierunkiem studiów. Wyniki prowadzonych badań zarówno literaturowych jak i empirycznych wykorzystywane są przez
wykładowców w ramach dydaktyki do pogłębia wiedzy i poszerzania horyzontów studentów, a także pozwalają na stałe
podnoszenie kompetencji metodologicznych oraz statystycznych pracowników ISP UJ. ISP UJ prowadzi interdyscyplinarne
badania w zakresie organizacji i realizacji zadań publicznych i społecznych. Ich celem jest między innymi ogląd wybranych
aspektów funkcjonowania współczesnego świata oraz wyzwań jakie one niosą na poziomie polityk publicznych i zarządzania
działaniami organizacji publicznych i społecznych. Prowadzone są badania o charakterze podstawowym i aplikacyjnym.
Badania podstawowe pozwalają na rozpoznanie prawidłowości i mechanizmów, które wyjaśniają wybrane aspekty
zarządzania w kontekście zmian społecznych, a także na ewaluację koncepcji zarządzania stosowanych przez konkretne
podmioty życia społeczno-gospodarczego. Ich wyniki publikowane są w formie monograﬁi oraz artykułów naukowych m.in. w
uznanych międzynarodowych czasopismach posiadających impact factor. Badania o charakterze aplikacyjnym opierają się
na diagnozie i ocenie aspektów i uwarunkowań zmian społecznych oraz instrumentów ich kreowania i zarządzania. Wyniki
tych badań są zazwyczaj publikowane w formie raportów, a często przekładają się na wdrożenia wypracowanych rozwiązań.
Ponadto w wymiarze praktycznym wiedza posłuży do rozwoju kształcenia w badanym obszarze. W ostatnich latach badania
są realizowane m.in. w zakresie: innowacji społecznych i organizacyjnych z uwzględnieniem zarządzania wiedzą,
crowdcourcingu, zarządzania zmianą i projektowania zmian społecznych, w tym poprzez myślenie projektowe (design
thinking), ewaluacji, wartości publicznej i zarządzania efektywnością w samorządach i ich jednostkach organizacyjnych oraz
podmiotach ekonomii społecznej, wyzwań dotyczących realizowania usług publicznych i zapewnienia ich jakości, w
szczególności zakresie edukacji, szkolnictwa wyższego, rekreacji, współpracy międzyorganizacyjnej i międzysektorowej, w
tym rozpoznania cech i znaczenia dialogu obywatelskiego jako form współpracy organizacji publicznych i pozarządowych,
projektyzacji sektora publicznego i pozarządowego, uwarunkowań i zmian instytucjonalnych determinujących
funkcjonowanie struktur władzy i administracji publicznej w Polsce i w UE oraz związanych z tym wyzwań w sferze
zarządzania zamianą społeczną w organizacjach publicznych i pozarządowych, kontroli i audytu w sektorze publicznym, z
uwzględnieniem problemów przeciwdziałania patologiom organizacyjnym, w tym korupcji i oszustwom, przemian funkcji,
organizacji i struktur sektora pozarządowego - od ruchów nieformalnych po ponadnarodowe agencje. W ramach badań
wskazano lub opracowano m. in. najważniejsze elementy zaufania kompetencyjnego w budowaniu zaufania do organizacji;
stworzono model kompetencyjny dla badanych urzędów gmin; zaproponowano nowe podejście do analizowania potencjału
pracowników samorządowych oraz korpusu służby cywilnej; wykazano związek koncepcji wartości publicznej z założeniami
na temat funkcji użyteczności oraz pomiędzy analizowanym paradygmatem a jego ukrytymi założeniami ekonomicznymi.
Jednostka prowadzi także projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki, projekty w ramach programu Erasmus+, jak
również granty wdrożeniowe. Dodatkowo realizuje projekty dydaktyczno-naukowe, w których badania prowadzą studenci i
doktoranci, we współpracy z partnerami Instytutu.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Treści merytoryczne poruszane w ramach przedmiotów realizowanych na kierunku zarządzanie polityką społeczną są w
bezpośredni sposób powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w ISP UJ. Zależność ta dotyczy zarówno badań
literaturowych jak i empirycznych. Obszary działalności dydaktycznej mają bezpośrednie odniesienie do prowadzonych przez
poszczególnych pracowników badań własnych oraz ich publikacji naukowych, a program studiów obejmuje między innymi
przygotowane przez pracowników Instytutu Spraw Publicznych UJ, w ścisłym powiązaniu z prowadzonymi przez nich
badaniami naukowymi - autorskie kursy. Główne kierunki badań naukowych znajdują odzwierciedlenie w efektach uczenia
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się, są wykorzystywane w zaproponowanych szczegółowych modułach kształcenia, w ofercie zajęć fakultatywnych oraz
publikacjach naukowych wykorzystywanych podczas zajęć. Badania naukowe wzbogacają program kształcenia, wpływają
bezpośrednio na właściwą identyﬁkację efektów kształcenia, gwarantują możliwość przygotowania dla studentów bogatej i
aktualnej propozycji tematów prac semestralnych, dyplomowych. Liczne artykuły i monograﬁe autorstwa pracowników
naukowych ISP UJ stanowią niezwykle cenne źródło z zakresu szeroko pojętych polityk publicznych, między innymi: polityki
oświatowej, polityki rynku pracy, polityki rodzinnej, senioralnej czy zdrowotnej. Dają możliwość bezpośredniego dostępu do
efektów naukowego rozwiązywania problemów, istoty poznania i kanonów naukowych w odniesieniu do zarządzania polityką
społeczną.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Oddany w lutym 2009 r., budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej zlokalizowany jest w Kampusie 600-lecia
Odnowienia UJ, w rejonie dzielnic Ruczaj i Pychowice. Cały Kampus, położony na terenach powojskowych, obejmuje m.in.
tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Krakowski Park Technologiczny”. Okolice Kampusu należą do najszybciej
rozwijających się terenów w Krakowie. Powstają tu nowe zespoły zabudowy, z natury będące zapleczem mieszkaniowym
studentów i pracowników UJ. Program funkcjonalny Wydziału został opracowany na podstawie analiz rozwojowych,
wykonywanych przez jednostki organizacyjne: instytuty i zakłady. Koncepcja budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji
Społecznej została wyłoniona w konkursie zorganizowanym przez uczelnię i Stowarzyszenie Architektów Polskich.
Zrealizowany projekt architektoniczny jest dziełem Agencji Projektowej Architektury s.c. EKSPO, której głównym
projektantem jest arch. Krzysztof Kiendra. Czteropiętrowy budynek, o powierzchni użytkowej ok. 23 700 m2, jest
obiektem nowoczesnym w sensie rozwiązań funkcjonalnych oraz przestrzennych. Obiekt może obsłużyć jednocześnie
ok. 2200 studentów. Na program użytkowy budynku składają się sale wykładowe, seminaryjne i ćwiczeniowe, a
także pracownie komputerowe i biblioteka. Specyﬁcznym elementem programu funkcjonalnego jest studio
telewizyjne. Celom naukowym i dydaktycznym służą też laboratoria specjalistyczne, w których zainstalowano unikalną
aparaturę badawczą, m.in. do badania mózgu. Pomieszczenia dydaktyczne wyposażono w sprzęt audiowizualny
umożliwiający różne formy prezentacji wiedzy i komunikację ze studentami. W obiekcie zaprojektowano też miejsca
pracy dla ok. 450 pracowników naukowych. Pomieszczeniom pracowniczym towarzyszą salki konferencyjne i
seminaryjne, pośrednio uzupełniające funkcje dydaktyczne. Pomieszczenia towarzyszące obejmują niewielki barek, punkt
handlowy oraz usług kserograﬁczne. W podziemiu budynku (ok. 2200 m2) zlokalizowano: hol, szatnie, sanitariaty
ogólne, centrale wentylatorowe, pomieszczenia techniczne i teletechniczne oraz przyłącza. Na parterze (ok. 7 000 m2)
mieszczą się: hole wejściowy i rekreacyjne, infoportiernia, pomieszczenia ochrony, sale dydaktyczne, sale audytoryjne,
biblioteka, administracja budynku, pracownie komputerowe, zespół studia TV, bufet, pokoje gościnne, stacja trafo, pom.
pomocnicze i techniczne. Na piętrze 1. (ok. 5 100 m2) znajdują się: hole rekreacyjne, sale i pracownie dydaktyczne,
pomieszczenia pracowników naukowych, władz instytutów, sanitariaty ogólne, pom. pomocnicze i techniczne oraz antresola
biblioteki. Piętro 2. (ok. 4 600 m2) oraz 3. (ok. 4700 m2) mieszczą: hole rekreacyjne, sale i pracownie dydaktyczne,
pomieszczenia pracowników naukowych, władz instytutów, sanitariaty ogólne, pomieszczenia pomocnicze i techniczne.
W sensie przestrzennym obiekt składa się z trzech charakterystycznych części. Pierwszy, poprzedzony dziedzińcem segment
budynku obejmuje reprezentacyjny, wielokondygnacyjny hol wejściowy i rekreacyjny, obudowany największymi salami
wykładowymi. Segment kolejny – to charakterystyczna bryła biblioteki w kształcie rotundy. W trzecim, podłużnym segmencie
mieszczą się pomieszczenia dydaktyczne oraz pokoje pracowników. Budynek dostępny jest z ul. prof. Stanisława
Łojasiewicza i wyposażony w parkingi o pow. ok. 2900 m2 dla 222 samochodów osobowych. Obiekt Wydziału otaczają
atrakcyjne tereny zielone (ok. 9 500 m2), stanowiące przy tym ekrany akustyczne, chroniące przed hałasem ruchu
drogowego. Wewnętrzny dziedziniec zdobi fontanna. Do dyspozycji studentów jest Biblioteka Wydziałowa Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. W Bibliotece WZiKS UJ znajdują się nowoczesne, funkcjonalnie umeblowanie
pomieszczenia i bardzo dobre warunki techniczne (klimatyzacja, monitoring, winda), które zapewniają czytelnikom
komfortowe warunki do pracy. Dzięki rozwiązaniom architektonicznym i technicznym budynku z Biblioteki mogą korzystać
osoby niepełnosprawne. Biblioteka oferuje ponadto: dogodne godziny, udostępniania wolny dostęp do książek i czasopism
bieżących, katalog online, ksero, skanery, kabiny do pracy indywidualnej, kabiny multimedialne (TV, DVD),kabinę
tyﬂologiczną (dla osób niewidomych i niedowidzących), komputery, otwarty dostęp do Internetu bezprzewodowego.
Z Biblioteki może korzystać jednocześnie ok. 300 użytkowników. Wypożyczalnia w Bibliotece funkcjonuje w oparciu o system
kontroli wypożyczeń VIRTUA/VTLS. Całość zbiorów Biblioteki obejmuje około 100 000 woluminów wydawnictw zwartych i
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ciągłych. W prenumeracie znajduje się 119 czasopism polskich oraz 20 zagranicznych. Od roku 1998 Biblioteka Wydziałowa
WZiKS UJ współuczestniczy wraz z Biblioteką Jagiellońską w dostępie do Katalogu Komputerowego UJ w systemie VIRTUA/
VTLS).Biblioteka oferuje swoim użytkownikom szereg usług: bibliotecznych, informacyjnych, dydaktyczno-szkoleniowych.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0413

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Studia obejmują uczestniczenie w programowych zajęciach dydaktycznych - obowiązkowych i fakultatywnych oraz
uzyskiwanie zaliczeń przedmiotów zgodnie z planem studiów. Każdy przedmiot ujęty w planie studiów podlega egzaminowi
lub zaliczeniu. Na trzecim roku student uczestniczy w zajęciach fakultatywnych. Na trzecim roku przygotowuje pracę
dyplomową w ramach seminarium licencjackiego. Studenci wybierają dziewięć przedmiotów fakultatywnych do realizacji w
semestrze V i VI trzeciego roku studiów. Studenci realizują indywidualne praktyki zawodowe w wymiarze 120 godzin oraz
praktyki zawodowe - wizyty studyjne w wymiarze 30 godzin.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

184

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

174

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

8

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

55

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

6

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

5

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1849

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Celem studiów na kierunku zarządzanie polityką społeczną jest przygotowanie przyszłych absolwentów do realizacji funkcji
zarządzania w organizacjach o charakterze społecznym, administracyjnym czy także gospodarczym działających na rynku
krajowym i międzynarodowym. Program kształcenia dostarcza gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania polityką społeczną
umożliwiając dalszy rozwój zawodowy absolwentów zarówno w obszarze prowadzenia badań naukowych, jak i działań
aplikacyjnych. Uwzględnia najnowsze tendencje wskazujące na niezwykle istotną rolę umiejętności współpracy
interdyscyplinarnej oraz przygotowania do odpowiedzialnego wykorzystywania wiedzy w odpowiedzi na różnorodne potrzeby
zarówno społeczności, rynku pracy, środowiska przyrodniczego, zjawiska postępującej urbanizacji itp. Ma na celu zapewnić
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studentom wiedzę na temat teoretycznego i praktycznego wyjaśnienia zagadnień specyﬁcznych dla zarządzania polityką
społeczną. Nabycie praktycznych umiejętności, rozwijanie zdolności do krytycznego myślenia i reﬂeksji nad analizowanymi
zjawiskami, procesami, a także potrzeba ciągłego doskonalenia i rozwijania wiedzy, kompetencji profesjonalnych,
interpersonalnych, zdolności do współpracy w zespole oraz zdolności do zastosowania wiedzy z zakresu zarządzania i polityki
społecznej w codziennym życiu jest możliwe dzięki wprowadzeniu do programu studiów obowiązkowych indywidualnych
praktyk zawodowych realizowanych w wymiarze 120 godzin na II roku oraz praktyk zawodowych – wizyt studyjnych również
realizowanych na II roku. Przygotowują one studentów do podjęcia pracy zawodowej, do uzyskania umiejętności planowania i
organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej, interdyscyplinarnego współdziałania. Dzięki praktykom studenci mają
możliwość zetknięcia się bezpośrednio z funkcjonowaniem wybranych instytucji, w szczególności poprzez poznanie struktury
organizacyjnej i zasad ich działania, procesów realizacji zadań publicznych, specyﬁki pracy na różnych stanowiskach, metod i
technik zarządzania wybranymi instytucjami. Zastosowanie wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktycznym
funkcjonowaniu organizacji, poznanie własnych możliwości i umiejętności na rynku pracy, dokonanie ocen i sformułowania
wniosków na temat poznanej pracy, nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w trakcie
przygotowywania pracy dyplomowej są cennym doświadczeniem dla studentów. W ramach praktyk zawodowych – praktyk
indywidualnych w wymiarze 120 godzin student Instytutu Spraw Publicznych UJ ma prawo wybrać jedną z trzech możliwości
odbycia praktyki zawodowej: a. praktyki w samodzielnie wybranej (-ych) przez studenta Instytucji (-ach), b. praktyki
mentorskie realizowane w instytucjach wskazanych przez koordynatora praktyk, c. zaliczenie w poczet praktyk wykonywanej
przez studenta pracy lub odbytego stażu, w wymiarze co najmniej 120 godzin. Student może odbyć praktykę także w
instytucji innej niż wymienione, jednakże musi uprzednio uzyskać zgodę właściwego koordynatora praktyk. Zaliczenie w
poczet praktyk następuje za zgodą Dyrektora ds. dydaktycznych ISP UJ.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest przedstawienie pracy dyplomowej, jej obrona oraz zdanie egzaminu
dyplomowego. Warunek powyższy jest spełniony wówczas, gdy praca dyplomowa została oceniona na ocenę pozytywną.
Obowiązek spełnienia powyższego warunku traktowany jest jako część planu ostatniego roku studiów.
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i
umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i proﬁlem kształcenia oraz umiejętności
samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

ZPS_K1_W01

Absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie zarządzania i polityki społecznej w
systemie nauk oraz jej specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej

P6S_WG

ZPS_K1_W02

Absolwent zna i rozumie podstawową terminologię zarządzania, polityki społecznej i
innych nauk społecznych

P6U_W

ZPS_K1_W03

Absolwent zna i rozumie najważniejsze zagadnienia z zakresu integracji europejskiej
oraz podstaw polityk (także społecznych) UE

P6S_WK

ZPS_K1_W04

Absolwent zna i rozumie wybrane metody badań społecznych, organizacji procesu
badawczego, technik pozyskiwania i opracowywania danych

P6S_WG

ZPS_K1_W05

Absolwent zna i rozumie normy i reguły kształtowania organizacji struktur
społecznych, politycznych i ekonomicznych

P6S_WK

ZPS_K1_W06

Absolwent zna i rozumie wybrane polityki społeczne w odniesieniu do ich
powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju

P6U_W

ZPS_K1_W07

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy na temat
prawnych i ﬁnansowych aspektó w działania organizacji

P6S_WG,
P6S_WK

ZPS_K1_W08

Absolwent zna i rozumie wiodące wspó łczesne koncepcje przywó dztwa i zarządzania
organizacjami z perspektywy nauk społecznych i humanistycznych

P6S_WG

ZPS_K1_W09

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zaawansowanej wiedzy na temat
zastosowania wybranych metod analizy i interpretacji zjawisk w obszarze zarządzania P6S_WG
w polityce społecznej w ujęciu wybranych teorii i szkó ł badawczych

ZPS_K1_W10

Absolwent zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju ró żnych form przedsiębiorczości

P6S_WK

ZPS_K1_W11

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady związane z ochroną
własności intelektualnej

P6S_WK

ZPS_K1_W12

Absolwent zna i rozumie zasady kierowania ludźmi w organizacji

P6S_WG,
P6S_WK

ZPS_K1_W13

Absolwent zna i rozumie złożone uwarunkowania i zależności prowadzonej
działalności w zakresie zarządzania polityką społeczną

P6U_W

ZPS_K1_W14

Absolwent zna i rozumie podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie
instytucji polityki społecznej

P6S_WK,
P6S_WG

Kod

Treść

PRK

ZPS_K1_U01

Absolwent potraﬁ prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu nauk o
polityce, nauk o zarządzaniu, socjologii, ekonomii i psychologii

P6S_UW

ZPS_K1_U02

Absolwent potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu zarządzania do
projektowania usług z zakresu polityki społecznej

P6S_UW

ZPS_K1_U03

Absolwent potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu zarządzania do
rozwiązywania problemów działania instytucji polityki społecznej

P6S_UW

ZPS_K1_U04

Absolwent potraﬁ dokonać obserwacji, opisu, analizy i interpretacji podstawowych
zjawisk i procesów zarządzania zachodzących w instytucjach polityki społecznej z
wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych

P6S_UW

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

ZPS_K1_U05

Absolwent potraﬁ dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości, pogłębiać i
aktualizować wiedzę oraz odpowiednio argumentować

P6U_U

ZPS_K1_U06

Absolwent potraﬁ identyﬁkować, analizować i interpretować akty prawne dotyczące
zarządzania i polityki społecznej

P6S_UW

ZPS_K1_U07

Absolwent potraﬁ posługiwać się przepisami prawa oraz standardami systemów
zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i rozwiązań

P6S_UW

ZPS_K1_U08

Absolwent potraﬁ dostrzegać potrzeby zmian w instytucjach polityki społecznej i
opracowywać plany zarządzania zmianami

P6S_UO

ZPS_K1_U09

Absolwent potraﬁ dokonać oceny proponowanych rozwiązań i uczestniczy w
procesach podejmowania decyzji

P6S_UO

ZPS_K1_U10

Absolwent potraﬁ wykorzystując swoją wiedzę, posługując się technikami
informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) w innowacyjny sposó b rozwiązywać złożone i
nietypowe zadania

P6S_UW

ZPS_K1_U11

Absolwent potraﬁ projektować procesy usług społecznych

P6S_UW

ZPS_K1_U12

Absolwent potraﬁ formułować i analizować problemy badawcze w celu rozwiązywania
praktycznych problemów związanych z zarządzaniem w instytucjach polityki
społecznej

P6S_UO

ZPS_K1_U13

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów lub w
działaniach, w tym w ramach studenckich praktyk lub innych aktywności związanych
z zawodem

P6S_UW

ZPS_K1_U14

Absolwent potraﬁ identyﬁkować uwarunkowania i kryteria rozwiązywania problemów
organizacji i zarządzania

P6S_UW

ZPS_K1_U15

Absolwent potraﬁ tworzyć, redagować, zrobić przypisy i edytować teksty z
wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych i zróżnicowanych źródeł

P6S_UW

ZPS_K1_U16

Absolwent potraﬁ współdziałać w procesie zdobywania informacji, prezentacji
wyników badań, organizować pracę zespołową

P6S_UO

ZPS_K1_U17

Absolwent potraﬁ sporządzać kwerendy bibliograﬁczne, przygotować przedstawiania
ustne i pisemne sprawozdania z lektury, wykorzystać w badaniach standardowe
metody i narzędzia

P6S_UW

ZPS_K1_U18

Absolwent potraﬁ korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji

P6S_UW

ZPS_K1_U19

Absolwent potraﬁ zintegrować i poszerzać wiedzę zdobytą na różnych etapach
dotychczasowego kształcenia, łączyć ją z percepcją tekstów z subdyscyplin
właściwych dla kierunku studiów, ustnie relacjonować efekty poznania

P6S_UU

ZPS_K1_U20

Absolwent potraﬁ wykazać się umiejętnościami językowymi w zakresie właściwym dla
zarządzania polityką społeczną i innych nauk społecznych, zgodne z wymaganiami
P6S_UK
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

ZPS_K1_U21

Absolwent potraﬁ prawidłowo rozróżnić stanowiska wobec problemów zarządzania
polityką społeczną oraz charakteryzuje je, a także prezentuje własny pogląd na ich
temat

P6U_U

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

ZPS_K1_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny działań własnych i zepołów, w których
pracuje

P6U_K

ZPS_K1_K02

Absolwent jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzoró w właściwego
postępowania w środowisku pracy i poza nim

P6U_K

Efekty uczenia się

12 / 249

Kod

Treść

PRK

ZPS_K1_K03

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

P6S_KK

ZPS_K1_K04

Absolwent jest gotów do korzystania z opinii ekspertów (i ekspertyz) podczas
samodzielnego rozwiązywania problemów

P6S_KK

ZPS_K1_K05

Absolwent jest gotów do działania na rzecz dobra wspólnego

P6S_KO

ZPS_K1_K06

Absolwent jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy

P6S_KO

ZPS_K1_K07

Absolwent jest gotów do postępowania w sposób etyczny

P6S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ekonomia

30

3,0

egzamin

O

Podstawy prawa

30

3,0

egzamin

O

Wstęp do teorii zarządzania

30

3,0

egzamin

O

System polityczny RP

30

3,0

egzamin

O

Wprowadzenie do nauk o politykach publicznych

30

3,0

egzamin

O

Wprowadzenie do polityki społecznej

45

4,0

egzamin

O

Technologia informacyjna

30

2,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Marketing i strategie marketingowe

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Psychologia

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zarządzanie procesowe

30

3,0

egzamin

O

BHK

4

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Socjologia

30

3,0

egzamin

O

Psychologia społeczna

30

3,0

egzamin

O

Demograﬁa i polityka senioralna

30

3,0

zaliczenie

O

Zarządzanie instytucjami polityki społecznej

30

3,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Ochrona i wykorzystanie własności intelektualnej

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Podstawy zarządzania publicznego

30

3,0

egzamin

O

Zarządzanie usługami społecznymi

30

4,0

egzamin

O

Współdziałanie międzyorganizacyjne i międzysektorowe

30

3,0

zaliczenie

O

Metody i narzędzia modelowania procesów

30

3,0

zaliczenie

O

Wstęp do ﬁlozoﬁi

15

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów
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Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zarządzanie ﬁnansami publicznymi

30

3,0

egzamin

Metodologia badań w naukach o zarządzaniu

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zarządzanie rynkiem pracy

15

3,0

zaliczenie

O

Polityka społeczna wobec rodziny

30

3,0

zaliczenie

O

Wprowadzenie do prawa pracy

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język angielski B2

30

-

zaliczenie

O

Komunikacja społeczna

30

2,0

egzamin

O

Zarządzanie strategiczne w politykach publicznych

30

3,0

egzamin

O

Ubezpieczenia społeczne

45

3,0

egzamin

O

Zarządzanie jakością w organizacjach publicznych i społecznych

30

3,0

zaliczenie

O

Etyka w organizacjach

15

3,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Audyt w organizacjach społecznych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język angielski B2

30

-

zaliczenie

O

Międzynarodowa polityka społeczna

30

3,0

egzamin

O

Praktyki zawodowe - praktyki indywidualne

120

4,0

zaliczenie

O

Praktyki zawodowe - wizyty studyjne

30

2,0

zaliczenie

O

Procesy informacyjne w zarządzaniu instytucjami polityki społecznej

30

3,0

zaliczenie

O

Rachunkowość

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zabezpieczenia społeczne

30

3,0

zaliczenie

Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zarządzanie w administracji publicznej

30

3,0

egzamin

O

Zarządzanie zasobami ludzkimi

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

O

Semestr 4
Przedmiot

O

Należy wybrać 9 przedmiotów fakultatywnych po 5 ECTS do realizacji w semestrze 5 i 6 (oprócz seminarium dyplomowego),
należy wybrać jedno seminarium dyplomowe realizowane w semestrze 5 i 6 (po 5 ECTS) - łącznie 10 ECTS

Plany studiów
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Semestr 5
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Instrumenty ﬁnansowania polityki społecznej

30

5,0

zaliczenie

F

Język angielski B2

30

-

zaliczenie

O

Prawa człowieka i handel ludźmi

30

5,0

zaliczenie

F

Przywództwo

30

5,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Seminaria dyplomowe

O

Student ma obowiązek wybrać jedno seminarium.
Seminarium dyplomowe "Ekonomiczne aspekty polityki
społecznej"

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium dyplomowe "Komunikowanie się w organizacjach
publicznych i pozarządowych"

30

5,0

zaliczenie

F

Seminarium dyplomowe "Organizacja i funkcjonowanie systemu
zabezpieczeń społecznych"

30

5,0

zaliczenie

F

Seminarium dyplomowe "System globalnego zarządzania"

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium dyplomowe "Zarządzanie ekopolityką społeczną"

30

5,0

zaliczenie

F

Seminarium dyplomowe "Zarządzanie rozwojem terytorialnym"

30

5,0

zaliczenie

F

Seminarium dyplomowe "Zarządzanie wobec praktycznych
aspektów polityki społecznej"

30

5,0

zaliczenie

F

Seminarium dyplomowe "Zarządzanie zaufaniem w instytucjach
polityki społecznej; Rachunkowość w sektorze publicznym i
pozarządowym"

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykluczenie i reintegracja społeczna

15

5,0

zaliczenie

F

Zarządzanie e-usługami w administracji publicznej

30

5,0

zaliczenie

F

Zarządzanie kapitałem społecznym

30

5,0

zaliczenie

F

Zarządzanie międzykulturowe

30

5,0

zaliczenie

F

Zarządzanie projektami w instytucjach publicznych i społecznych

30

5,0

zaliczenie

F

Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zarządzanie różnorodnością w organizacji

30

5,0

zaliczenie

F

Zarządzanie w edukacji

30

5,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zarządzanie mieszkalnictwem

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Międzynarodowe organizacje gospodarcze i polityczne

30

5,0

zaliczenie

Semestr 6
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Partnerstwo w realizacji zadań publicznych

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Narzędzia informatyczne w instytucjach polityki publicznej

30

5,0

zaliczenie

F

Wielopoziomowe zarządzanie migracjami

15

5,0

zaliczenie

F

Zarządzanie publicznym systemem ochrony zdrowia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawo administracyjne

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka wobec osób niepełnosprawnych

30

5,0

zaliczenie

F

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi

30

5,0

zaliczenie

F

Zarządzanie zmianą

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zarządzanie zaufaniem

30

5,0

zaliczenie

Przedmiot

Seminaria dyplomowe

F
O

Student ma obowiązek wybrać jedno seminarium.
Seminarium dyplomowe "Zarządzanie wobec praktycznych
aspektów polityki społecznej"

30

5,0

zaliczenie

F

Seminarium dyplomowe "Organizacja i funkcjonowanie systemu
zabezpieczeń społecznych"

30

5,0

zaliczenie

F

Seminarium dyplomowe "System globalnego zarządzania"

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium dyplomowe "Ekonomiczne aspekty polityki
społecznej"

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium dyplomowe "Zarządzanie ekopolityką społeczną"

30

5,0

zaliczenie

F

Seminarium dyplomowe "Komunikowanie się w organizacjach
publicznych i pozarządowych"

30

5,0

zaliczenie

F

Seminarium dyplomowe "Zarządzanie zaufaniem w instytucjach
polityki społecznej; Rachunkowość w sektorze publicznym i
pozarządowym"

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium dyplomowe "Zarządzanie rozwojem terytorialnym"

30

5,0

zaliczenie

F

30

8,0

egzamin

O

Język angielski B2

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Ekonomia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.5cb5946566976.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z podstawami analizy ekonomicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

19 / 249

prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
ekonomii

U1

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

ciągłego samodzielnego zdobywania i doskonalenia
wiedzy.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przeprowadzenie badań literaturowych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wstęp do ekonomii - funkcja produkcji, krzywa możliwości produkcyjnych. Popyt,
podaż, równowaga.

W1, U1, K1

2.

Teoria konsumenta. Koszty równowaga producenta.

W1, U1, K1

3.

Struktury rynkowe. Rynki czynników wytwórczych.

W1, U1, K1

4.

Wstęp do makroekonomii. Równowaga na rynku dóbr.

W1, U1, K1

5.

Rynek pieniądza. Polityka ﬁskalna i monetarna. Wzrost gospodarczy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

minimum 50% punktów z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

minimum 50% punktów z kolokwiów

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Podstawy prawa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.5cc03483edf3d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, terminami prawnymi, instytucjami
i zasadami prawa, wprowadzenie studentów w prawniczy sposób analizowania i interpretowania rzeczywistości
społecznej oraz wykształcenie umiejętności rozumienia tekstów prawnych i prawniczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i znaczenie zarządzania i polityki społecznej
w systemie nauk

ZPS_K1_W01

egzamin pisemny
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W2

podstawową terminologię zarządzania i polityki
społecznej i innych nauk społecznych

ZPS_K1_W02

egzamin pisemny

W3

zakres funkcjonowania administracji publicznej
szczebla centralnego, regionalnego oraz lokalnego

ZPS_K1_W05

egzamin pisemny

W4

wybrane rodzaje więzi społecznych wraz z rządzącymi
w nich prawidłowościami, w tym takie, które stanowią
punkt wyjścia dla kształtowania podmiotów
zarządzania polityką społeczną

ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W12

egzamin pisemny

W5

pojęcie wspólnot lokalnych oraz usług świadczonych
na ich rzecz przez instytucje zarządzania i polityki
społecznej

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06

egzamin pisemny

W6

najważniejsze współczesne zagadnienia z zakresu
historii integracji europejskiej, instytucji i podstaw
zarządzania oraz polityk (także społecznych) UE

ZPS_K1_W03

egzamin pisemny

W7

pojęcie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego

ZPS_K1_W08

egzamin pisemny

W8

normy i reguły kształtowania organizacji struktur
społecznych, politycznych i ekonomicznych

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W07

egzamin pisemny

W9

znaczenie norm i standardów w poszczególnych
obszarach działalności organizacji

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06

egzamin pisemny

W10

wpływ oddziaływania otoczenia na działalność
instytucji zarządzania polityką społeczną

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości,
pogłębiać i aktualizować wiedzę oraz zasadnie
argumentować

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05

egzamin pisemny

U2

rozróżnić stanowiska wobec problemów zarządzania
polityką społeczną oraz charakteryzować je, a także
prezentować własny pogląd na ich temat

ZPS_K1_U21

egzamin pisemny

U3

zintegrować i poszerzać wiedzę zdobytą na różnych
etapach dotychczasowego kształcenia, łączyć ją
z percepcją tekstów z subdyscyplin właściwych dla
kierunku studiów, ustnie relacjonować efekty poznania

ZPS_K1_U19

egzamin pisemny

U4

prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk o polityce, nauk o zarządzaniu, socjologii,
ekonomii i psychologii

ZPS_K1_U01

egzamin pisemny

U5

identyﬁkować, analizować i interpretować akty prawne
ZPS_K1_U06
dotyczące zarządzania i polityki społecznej

egzamin pisemny

U6

formułować i analizować problemy badawcze w celu
rozwiązywania praktycznych problemów
występujących w instytucjach zarządzania i polityki
społecznej

ZPS_K1_U03

egzamin pisemny

U7

posługiwać się przepisami prawa oraz standardami
systemów zarządzania w celu uzasadniania
konkretnych działań i rozwiązań

ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U07

egzamin pisemny

ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K06,
ZPS_K1_K07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

organizowania i kierowania pracą organizacji,
instytucji zarządzania i polityki społecznej
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K2

uczestniczenia w budowaniu projektów o charakterze
społecznym

ZPS_K1_K05

egzamin pisemny

K3

ciągłego samodzielnego zdobywania i doskonalenia
ZPS_K1_K01,
wiedzy oraz podnoszenia umiejętności profesjonalnych
ZPS_K1_K04
i badawczych

egzamin pisemny

K4

pełnienia funkcji inicjatora różnego rodzaju
przedsięwzięć oraz myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

egzamin pisemny

ZPS_K1_K06

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

2

analiza aktów normatywnych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zakres funkcjonowania administracji publicznej szczebla centralnego,
regionalnego oraz lokalnego

W1, W2, W8, U1

2.

Podstawowe pojęcia prawa (przepis prawny, normy prawa, stosunek prawny,
podmioty prawa)

W1, W2, W3, W8, W9,
U1, U4, U5

3.

Prawo a moralność

W1, W10, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4

4.

Państwo i prawo, system prawny

W1, W10, W2, W3, W4,
W5, W6, W8, W9, U1, U2,
U3, U5, U6, U7, K2

Sylabusy
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5.

W1, W10, W2, W3, W4,
Gałęzie prawa (prawo konstytucyjne prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo W5, W6, W7, W8, W9,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
karne, prawo handlowe, prawo pracy)
U7, K1, K2, K3, K4

6.

Obowiązywanie prawa

W1, W10, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9,
U1, U3, U4, U5, U6, U7,
K1, K2, K3, K4

7.

Przestrzeganie prawa i stosowanie prawa

W1, W10, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4

8.

Idea państwa prawnego

W1, W10, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, K2

9.

Wykładnia przepisów prawnych

W1, W2, W8, U1, U2, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3,
K4

10.

Znajomość prawa

W1, W10, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4

11.

Zadania i cechy prawa – kierunki rozwoju

W1, W10, W3, W7, W8,
W9, U1, U2, U4, U5, U7

Prawo międzynarodowe a prawo krajowe

W1, W10, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4

Konstytucyjne podstawy wolności i praw człowieka

W1, W10, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4

12.

13.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje, analiza przepisów, analiza orzeczeń
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywne zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Wstęp do teorii zarządzania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.620e1219cb5c7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do rozumienia podstawowych mechanizmów zarządzania

C2

Rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zarządzania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wiedzę o procesie zarządzania i jego
uwarunkowaniach

ZPS_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętnie prowadzić dyskusje i argumentować

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U16

zaliczenie

ZPS_K1_K03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odpowiedzialności za zadania

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Istota, znaczenie i sprawność
zarządzania. Proces zarządzania i role menedżerskie. Planowanie i podejmowanie
decyzji. Organizowanie pracy i struktury organizacyjne. Motywowanie.
Przywództwo. Kontrola.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Zaliczenie powyżej 50% liczby punktów

ćwiczenia

zaliczenie

ocena ciągła na ćwiczeniach

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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System polityczny RP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.5cd02f7085ce1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawienie głównych problemów związanych z funkcjonowaniem polskiego systemu politycznego
w powiązaniu z działaniem systemu rządzenia światowego. Zapoznanie studentów z najważniejszymi zasadami
polskiego systemu konstytucyjnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna podstawowe zasady ustroju politycznego
RP, oraz najważniejsze instytucje uczestniczące
w podejmowaniu decyzji politycznych. Student
rozumie miejsce państwa polskiego w systemie
światowego rządzenia.

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06

egzamin pisemny

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U08

egzamin pisemny

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozpoznać podstawowe procesy
decyzyjne w życiu politycznym. Rozpoznaje
podstawowe instytucje, ich kompetencje, potraﬁ także
analizować rolę sił społecznych i grup interesu
w podejmowaniu decyzji politycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany do samodzielnej analizy
procesów politycznych i ewaluacji prowadzonych
polityk publicznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Władze państwowe w Polsce: ustawodawstwo, władza wykonawcza, sądy.
Partie polityczne i prawo wyborcze.
1.

Grupy interesu i debata publiczna.

W1, U1, K1

Władze lokalne w Polsce.
Polska w systemie globalnego rządzenia

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wprowadzenie do nauk o politykach publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.5cd559c68b89c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyﬁką polityk publicznych realizowanych na różnych poziomach
władzy – od szczebla lokalnego, na którym skupia się większość realizowanych zadań publicznych do poziomu
międzynarodowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawową terminologię z zakresu polityk
publicznych; podstawowe problemy i wyzwania polityk
publicznych; podstawowe sposoby rozwiązywania
problemów społecznych; instytucje oraz podmioty
odpowiedzialne za realizację polityk publicznych.

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W14

egzamin pisemny

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05

egzamin pisemny

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać oceny zmian zachodzących w sferze
publicznej; dokonać analizy procesu decyzyjnego
realizowanego na różnych poziomach władzy
publicznej;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współpracy na rzecz osiągania założonych celów,
wykazując się elastyczną postawą; wykazywać swoją
kreatywność w rozwiązywaniu problemów
społecznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia, deﬁnicje. Ewolucja nauk o polityce publicznej. Kierunki
rozwoju nauk o polityce publicznej. Podmioty odpowiedzialne za realizację polityk
publicznych.Kontekst tworzenia polityk publicznych. Państwo, rynek,
społeczeństwo; Polityka publiczna jako proces. Rola obywateli w kształtowaniu
polityk publicznych. Instrumenty polityki publicznej. Polityki sektorowe - polityka
senioralna, polityka rodzinna, polityka migracyjna, polityka ochrony zdrowia,
polityka edukacyjna, polityka mieszkaniowa, pomoc społeczna, polityka wobec
osób niepełnosprawnych.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie min. 51 proc. punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wprowadzenie do polityki społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.5cd3d16addbbf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przyswojenie teoretycznych i praktycznych aspektów współczesnej polityki społecznej z uwzględnieniem
problematyki umiędzynarodowienia tej polityki i nowych wyzwań, jakie stoją przed nią w większości krajów świata

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia związane z polityką społeczną
w Polsce z uwzględnieniem zachodzących zmian
w sferze życia społecznego, politycznego
i gospodarczego

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02

egzamin pisemny

W2

wybrane przepisy prawa krajowego
i międzynarodowego dotyczące różnych aspektów
polityki społecznej

ZPS_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

problemy nurtujące współczesne społeczeństwa oraz
skutki ekonomiczne, społeczne i polityczne dotyczące
złego funkcjonowania polityki społecznej

ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W13

zaliczenie

W4

różne strategie działania organizacji rządowych
i pozarządowych (również biznesu) podejmowanych
w różnych obszarach polityki społecznej

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

konieczność współpracy różnych instytucji
i społeczeństwa w obszarze polityki społecznej

ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W12

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować w pracy lub w dalszej nauce, wiedzę
z określonego obszaru polityki społecznej

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U05

egzamin pisemny

U2

dokonać interpretacji zjawisk i procesów zachodzących ZPS_K1_U04,
w polityce społecznej
ZPS_K1_U08

egzamin pisemny

U3

wykorzystać wiedzę do profesjonalnego działania
w obszarze polityki społecznej

ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

dostrzec potrzeby zmian w instytucjach i programach
polityki społecznej

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U12

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy
w obszarze polityki społecznej

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

podjęcia działań w celu rozwiązania problemów
związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem
polityki społecznej

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

K3

pracy indywidualnej i zespołowej na rzecz wspierania
podmiotów polityki społecznej

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie eseju

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

Sylabusy
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analiza orzecznictwa

10

rozwiązywanie kazusów

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

pojęcia, zakresy i geneza polityki społecznej

W1, U1, K1

2.

Podmioty, instytucje i obszary działań polityki społecznej

W5, U3, K3

3.

Krajowe, regionalne i globalne modele polityki społecznej

W4, U4, K1

4.

Międzynarodowe i krajowe uregulowania prawne w obszarze polityki społecznej

W2, U3, K2

5.

Współpraca różnych podmiotów na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i
globalnym w obszarze wybranych problemów polityki społecznej

W3, U2, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

esej, zaliczenie ćwiczeń

ćwiczenia

zaliczenie

kazus, aktywność na zajęciach

Sylabusy
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Technologia informacyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.5ca7569852678.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych.

C2

Zapoznanie z podstawowymi zasadami modelowania i projektowania baz danych.

C3

Przedstawienie relacyjnego modelu danych, języka SQL, normalizacji schematów logicznych baz danych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

38 / 249

W1

dane z rzeczywistości, sposoby ich grupowania oraz
struktury bazy danych

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W07

projekt

W2

relacyjny model danych i rozważany zbiór danych
w sposób zgodny z modelem relacyjnej bazy danych

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W07

projekt

W3

operacje wykonywane w bazie przez użytkownika
za pomocą języka SQL

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zależności funkcyjne występujące pośród
analizowanych danych

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U08

projekt

U2

konstruować zapytania do bazy (tworzenie,
modyﬁkacja, zabezpieczenia) w języku SQ

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U08

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze
i ich właściwego stosowania

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03

projekt

K2

zachowania ostrożności przy analizie danych

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do baz danych

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

2.

Systemy zarządzania bazami danych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

3.

Modele danych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

4.

Projektowanie poprawnych i efektywnych relacyjnych baz danych

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Sylabusy
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5.

Elementy języka SQL.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

6.

Implementacja baz danych w języku SQL.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
minimum 60% maksymalnej liczby punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zanjomość podstaw pracy z komputerem

Sylabusy
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Marketing i strategie marketingowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.620e12671683b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wybranej wiedzy w zakresie funkcjonowania współczesnego rynku, zapoznanie z ﬁlozoﬁą oraz
wybranymi metodami i narzędziami marketingu.

C2

Rozwój podstawowych umiejętności pomocnych w kształtowaniu skutecznych działań́ na rynku oraz budowaniu
relacji z innymi podmiotami rynku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

istotę̨ i dynamikę głównych współczesnych systemów
społecznych, gospodarczych i politycznych oraz
związane z nimi uwarunkowania instytucji i organizacji
polityki społecznej

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W10

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

wiodące współczesne koncepcje, metody i narzędzia
zarządzania, szczególnie w obszarze marketingu

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W3

podstawowe pojęcia z zakresu wybranych aspektów
zarządzania i marketingu

ZPS_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania i marketingu syntetyzować różne idee
i poglądy

ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U16

projekt

U2

posługiwać się specjalistyczną terminologią w trakcie
dyskusji oraz na potrzeby planowania i projektowania
działań marketingowych w organizacjach polityki
społecznej

ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U14,
ZPS_K1_U16

projekt

U3

przygotowywać plany działań marketingowych
wspierających działalność organizacji polityki
społecznej

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U14,
ZPS_K1_U16

projekt

U4

wykorzystując dostępną wiedzę oraz zbierając
i analizując dane w innowacyjny sposób rozwiązywać
złożone i nietypowe zadania z zakresu zarządzania
i marketingu

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U16

projekt

ZPS_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego obioru, analizy i dyskutowania
przedstawianych mu treści

K2

rozwiązywania problemów poznawczych
ZPS_K1_K01,
i praktycznych w sposób innowacyjny i przedsiębiorczy ZPS_K1_K04,
oraz ich skutecznego komunikowania
ZPS_K1_K06

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie marketingu i jego miejsce w funkcjonowaniu organizacji.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

Analiza otoczenia organizacji.

W1, U1, U2, U4, K1, K2

3.

Marketing relacji i budowanie więzi z otoczeniem.

W1, W3, U1, U2, K1

4.

Zarządzanie klientami: koncepcja STP (segmentacja, wybór rynku docelowego,
pozycjonowanie). Zrozumienie zachowań klienta indywidualnego i
instytucjonalnego.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Marketingowa koncepcja produktu.

W3, U2, U3, U4, K1

6.

Decyzje związane z dystrybucją.

W3, U2, U3, U4, K1

7.

Rola ceny w gospodarce wolnorynkowej oraz programy u strategie cenowe.

W3, U2, U3, U4, K1

8.

Komunikacyjnej aspekty marketingu; marketing bezpośredni i cyfrowy.

W3, U2, U3, U4, K1

9.

Społeczne i etyczne aspekty marketingu.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

10.

Plany i strategie marketingowe.

W1, W3, U1, U2, U4, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie wymaganej liczby punktów na
zaliczenie na ocenę podstawie poprawnych odpowiedzi na różne formy pytań sprawdzających
opanowanie wiedzy z wykładów, ćwiczeń oraz literatury obowiązkowej.

projekt

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie i przedstawienie do oceny
zadań indywidualnych i zespołowych, które składają się na realizowany
projekt. Częścią końcowej oceny będzie także ocena ciągła w trakcie
procesu realizacji projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Psychologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.5cb87a85720c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami psychologii jako dyscypliny

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie psychologiczne uwarunkowania więzi
społecznych wraz z rządzącymi w nich
prawidłowościami, w tym takie, które stanowią punkt
wyjścia dla kształtowania zarządzania podmiotami
polityki społecznej

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

zna i rozumie wpływ oddziaływania otoczenia
na działalność instytucji polityki społecznej

ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

zna i rozumie pojęcie kultury organizacyjnej i ilustruje
jej wpływ na realizację celów zarządzania instytucjami
polityki społecznej

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

zna i rozumie psychospołecznych uwarunkowania
zachowań człowieka, jego podmiotowości,
konstytuowaniu struktur społecznych oraz zasadach
ich funkcjonowania

ZPS_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W5

zna i rozumie rolę przywództwa i negocjacji
w procesach przemian struktur i organizacji

ZPS_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W6

zna i rozumie koncepcje człowieka oraz ujęcia teorii
motywacji

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ prawidłowo stosować podstawowe pojęcia
z zakresu nauk psychologicznych

ZPS_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych
źródeł informacji do pozyskiwania wiedzy
psychologicznej

ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U17

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ przewidywać zachowania członków instytucji
polityki społecznej, analizować ich motywy i wpłynąć
na nie w określonym zakresie wykorzystując wiedzę
psychologiczną

ZPS_K1_U13,
ZPS_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę
oraz podnosić umiejętności profesjonalne i badawcze
w obszarach umiejętności psychologicznych

ZPS_K1_U13,
ZPS_K1_U16

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K1

jest gotów do organizowania i kierowania pracą
organizacji i instytucji polityki społecznej
wykorzystując do tego wiedzę i umiejętności
psychologiczne

ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

jest gotów do przejęcia odpowiedzialności
za powierzone zadania, także związane z rolą
przywódczą korzystając z wiedzy psychologicznej

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Psychologia jako nauka – historia psychologii jako nauki, jej cele, założenia oraz
obszary badań współczesnej psychologii

W4, W6, U1, K1

2.

Przegląd podstawowych koncepcji psychologicznych – biologiczne,
behawiorystyczne, psychoanalityczne i humanistyczne wizje człowieka

W4, W6, U1, K1

3.

Psychologia rozwoju człowieka – teorie i ich praktyczne konsekwencje

W6, U1, U3, K2

4.

Biologiczne podstawy psychiki; biopsychologia; nauka o układzie nerwowym

W6, U1, U2, K2

5.

Psychologia spostrzegania i przetwarzania informacji

W4, U2, U4, K1

6.

Procesy poznawcze, myślenie, inteligencja

W4, W6, U3, K1

7.

Psychologia uczenia się; pamięć

W6, U1, K2

8.

Motywacja – teorie motywacji

W4, W6, U3, K2

9.

Emocje, stres i radzenie sobie ze stresem

W4, U4, K2

10.

Teorie osobowości

W4, W6, U1, K2

11.

Elementy psychologii społecznej

W2, W3, U2, K1

12.

Elementy psychopatologii

W6, U1, K1

13.

Zastosowania psychologii

W1, W2, U3, K1

14.

Psychologia organizacji

W3, W5, U3, K1

15.

Perspektywy rozwoju psychologii; najnowsze teorie i zastosowania

W1, U1, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne zawiera pytania otwarte postawione w
formie problemów do rozwiązania z użyciem wiedzy z zakresu
zaliczenie pisemne, zaliczenie
objętego przedmiotem.Podstawowym kryterium oceny jest
na ocenę
umiejętność samodzielnego odwołania się do wiedzy z zakresu
przedmiotu w celu rozwiązania postawionego problemu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie procesowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.6037a1a690a94.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie i zrozumienie istoty podejścia procesowego do zarządzania organizacją.

C2

Poznanie i zrozumienie podstawowych metod analizy, projektowania, doskonalenia i zarzadzania procesami
w organizacjach; szczególnie organizacjach polityki społecznej.

C3

Nabycie umiejętności stosowania metod zarzadzania procesami oraz oceny efektywności procesów biznesowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawową terminologię zarządzania procesowego

ZPS_K1_W02

egzamin pisemny

W2

normy i reguły kształtowania struktur społecznych
i organizacyjnych

ZPS_K1_W05

egzamin pisemny

W3

zasady zastosowania wybranych metod analizy
i interpretacji zjawisk w obszarze zarządzania,
ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania
procesowego

ZPS_K1_W09

egzamin pisemny,
projekt

W4

wybrane koncepcje, metody oraz strategie pomiaru
i zarządzania dokonaniami organizacji

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W09

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania procesowego do rozwiązywania
problemów systemu i instytucji polityki społecznej

ZPS_K1_U03

egzamin pisemny,
projekt

U2

posługiwać się regułami i standardami systemów
zarządzania procesowego w celu projektowania
konkretnych rozwiązań i podejmowania decyzji

ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U09

egzamin pisemny,
projekt

U3

identyﬁkować potrzeby zmian w instytucjach polityki
społecznej i opracowywać adekwatne plany
i programy działania

ZPS_K1_U08

projekt

U4

rozpoznawać uwarunkowania i ustalać kryteria
rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania

ZPS_K1_U14

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści

ZPS_K1_K03

egzamin pisemny,
projekt

K2

korzystania i integrowania wiedzy z różnorodnych
źródeł podczas samodzielnego rozwiązywania
problemów

ZPS_K1_K04

projekt

K3

działania w sposób innowacyjny i przedsiębiorczy

ZPS_K1_K06

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy zarządzania procesowego: deﬁnicja procesu, wejścia/ wyjścia, modele,
różnice pomiędzy zarządzaniem opartym na strukturze funkcjonalnej a
zarządzaniem procesowym.

W1, W3, K1

2.

Fundamenty teoretyczne podejścia procesowego.

W1, W4, U1, U4, K1

3.

Analiza procesowa organizacji.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

4.

Zasady i metody analizy struktury procesów.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, K1, K2

5.

Modelowanie i projektowanie procesów.

W1, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

6.

Projektowanie środowiska pracy dostosowanego do sprawnej realizacji procesów.

W1, W2, U2, U3, U4, K1,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie wymaganej liczby punktów na
podstawie poprawnych odpowiedzi na różne formy pytań
sprawdzających opanowanie wiedzy z wykładów, ćwiczeń oraz
egzamin pisemny, projekt
literatury obowiązkowej. Podstawą dopuszczenia do egzaminu jest
przygotowanie i przedstawienie do oceny zadań indywidualnych i
zespołowych, które składają się na realizowany projekt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Socjologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.5cb0a0ed7e076.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pokazanie powiązań między socjologią a zarządzaniem polityką społeczną

C2

Zdeﬁniowanie roli i funkcji socjologii dla praktyki

C3

Zdeﬁniowanie najważniejszych koncepcji socjologii

C4

Wykorzystanie socjologii dla tworzenia demokratycznego sektora publicznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

różnicę między socjologią jako nauką i socjologią jako
wiedzą potoczną

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W04

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

W2

pojęcia społeczeństwa i życia społecznego, makro
i mikrostruktur

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W05

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

W3

podstawowe pojęcia i procesy organizacji życia
społecznego, zmiana społeczna

ZPS_K1_W05

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

W4

proces kształtowania się tożsamości, socjalizacja

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W04

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

W5

procesy i problemy zmiany społecznej, globalizacji
i nierówności

ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W09,
ZPS_K1_W13

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

U1

analizować procesy społeczne i ich wpływ
na organizacje

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U09

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

U2

wykorzystać wiedzę socjologiczną dla rozumienia
rzeczywistości organizacyjnej

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U14

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozwiązywania trudnych problemów społecznych
dzięki sprawnej współpracy i komunikacji
w różnorodnych grupach

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

25

rozwiązywanie zadań problemowych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Socjologia jako wiedza potoczna, jako nauka i jako typ wyobraźni. Źródła
socjologiii, główne fazy jej rozwoju. Teorie i paradygmaty

W1, U2, K1

2.

Życie społeczne i pojęcie społeczeństwa. Procesy społeczne. Człowiek jako istota
społeczna. Kontrola społeczna. Społeczeństwo - organizm czy mechanizm?

W2, U1, K1

3.

Tożsamość. Status i rola. Socjalizacja i reguły.

W4, U1, K1

4.

Struktura społeczna. Koncepcje stratyﬁkacji. Grupy, klasy, warstwy i życie
społeczne.

W3, U1, K1

5.

Organizacja życia zbiorowego. Organizacje i instytucje społeczne

W2, U2, K1

6.

Kultura. Pojęcia i deﬁnicje kultury. Kultura a cywilizacja. Typy kultur i typy
cywilizacji.Kultura jako system komunikacji społecznej. społeczna.

W1, U2, K1

7.

Globalizacja. Perspektywa globalna. Globalne systemy

W5, U2, K1

8.

Zmiana społeczne. Ewolucja różnych form egzystencji z punktu widzenia stosunku
do terytorium, do władzy. Kryzysy i konﬂikty. Zmiana kulturowa

W5, U1, K1

9.

Rola edukacji w rozwoju społecznym

W2, W4, U2, K1

10.

Nierówności jako problem rozwojowy

W5, U1, U2, K1

11.

Strategie rozwoju wobec wyzwań współczesności

W5, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny, Dyskusja nad oglądanymi ﬁlmami obrazującymi
wybrany temat
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny, raport, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Cztery formaty egzaminu - do wyboru jeden. Egzamin
ustny lub recenzja wskazanego tekstu lub socjologia
wizualna, czyli prezentacja własnych zdjęć lub raport z
przeprowadzonego przez siebie badania

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Psychologia społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.5cac67c88f331.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zapoznanie z podstawowymi teoriami i badaniami z zakresu psychologii społecznej i wykorzystania tej
wiedzy do zrozumienia problemów społecznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie psychologiczne uwarunkowania więzi
społecznych wraz z rządzącymi w nich
prawidłowościami, w tym takie, które stanowią punkt
wyjścia dla kształtowania zarządzania podmiotami
polityki społecznej

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06

egzamin pisemny

W2

zna i rozumie wyjścia dla kształtowania zarządzania
podmiotami polityki społecznej

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W13

egzamin pisemny

W3

zna i rozumie pojęcie wspólnot lokalnych oraz usług
świadczonych na ich rzecz przez instytucje polityki
społecznej i umieszcza je w kontekście psychologii
społecznej

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06

egzamin pisemny

W4

zna i rozumie wiedzę o psycho-społecznych
uwarunkowaniach zachowań człowieka, jego
podmiotowości, o konstytuowaniu struktur
społecznych oraz zasadach ich funkcjonowania

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W12

egzamin pisemny

W5

zna i rozumie podstawy wiedzy o metodach badań
społecznych, organizacji procesu badawczego,
technikach pozyskiwania i opracowywania danych

ZPS_K1_W04

egzamin pisemny

W6

zna i rozumie rolę przywództwa i negocjacji
w procesach przemian struktur i organizacji

ZPS_K1_W08

egzamin pisemny

W7

zna i rozumie role i funkcje organizacyjne stosując
język psychologii społecznej

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ prawidłowo stosować podstawowe pojęcia
z zakresu psychologii społecznej

ZPS_K1_U01

egzamin pisemny

U2

potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzą, rozumieć procesy
społeczne i polityczne w różnych sytuacjach, w tym
analizować i komentować wydarzenia bieżącej polityki

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04

egzamin pisemny

U3

potraﬁ korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych
źródeł informacji do poszukiwania wiedzy
psychologicznej

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U18

egzamin pisemny

U4

potraﬁ przewidywać zachowania członków instytucji
polityki społecznej, analizować ich motywy i wpływać
na nie w określonym zakresie

ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U14

egzamin pisemny

U5

potraﬁ efektywnie i skutecznie zarządzać
powierzonymi zasobami ludzkimi w celu wykonania
zadań

ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U21

egzamin pisemny

K1

jest gotów do organizowania i kierowania pracą
organizacji i instytucji polityki społecznej
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii
społecznej

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

egzamin pisemny

K2

jest gotów do przejęcia odpowiedzialności
za powierzone zadania, także związane z rolą
przywódczą

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia psychologii społecznej

W1, W4, U1, K1

2.

Psychologia społeczna jako dział psychologii

W7, U1, U3, K1

3.

Rozumienie siebie i świata społecznego

W3, U2, K2

4.

Poznanie społeczne

W2, W5, U3, U4, K2

5.

Komunikacja interpersonalna

W4, W6, U4, K1

6.

Rozumienie siebie

W4, W6, U1, U2, K2

7.

Konformizm

W7, U4, K2

8.

Postawy społeczne

W3, W4, U4, K1

9.

Procesy grupowe

W3, W4, W6, U4, U5, K1,
K2

10.

Atrakcyjność interpersonalna

W6, U4, K2

11.

Zachowania prospołeczne

W4, U2, K2

12.

Agresja, Uprzedzenia i stereotypy

W6, U4, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin zawiera pytania otwarte postawione w formie problemów do
rozwiązania z użyciem wiedzy z zakresu objętego przedmiotem.
Podstawowym kryterium oceny jest umiejętność samodzielnego odwołania
się do wiedzy z zakresu przedmiotu w celu rozwiązania postawionego
problemu
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Demograﬁa i polityka senioralna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.5cd3d16b87f30.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami demograﬁi i polityki
senioralnej.Umożliwienie zrozumienia zjawisk i procesów ludnościowych, ich dynamiki oraz społeczno ekonomicznych następstw. Ważnym aspektem jest zapoznanie studentów ze zjawiskiem starzenia się
społeczeństwa, jego konsekwencjami oraz zagadnieniami polityki senioralnej jako ważnego wymiaru polityki
społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zagadnienia z zakresu demograﬁi i zjawisk
ludnościowych; podstawowe źródła danych
demograﬁcznych oraz metody badań i analiz zjawisk
ludnościowych; - ma podstawową wiedzę na temat
dynamiki zjawisk ludnościowych, procesów ruchliwości
naturalnej i procesów migracyjnych; podstawowe
zagadnienia polityki ludnościowej; - zna przyczyny
i następstwa procesów starzenia się społeczeństwa;
podstawy i zasady prowadzenia polityki senioralnej;
polski system aktywizacji i pomocy ludziom starszym.

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W06

zaliczenie pisemne

ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U16

zaliczenie pisemne

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

poprawnie posługiwać się słownictwem
i podstawowymi metodami badań stosowanymi
w demograﬁi; diagnozować uwarunkowania
i następstwa społecznych zjawisk i procesów
demograﬁcznych; korzystać z danych
demograﬁcznych w analizie różnych sfer polityki
społecznej; diagnozować zjawiska związane
z procesami starzenia się społeczeństwa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ujmowania zjawisk społecznych i gospodarczych
z perspektywy zjawisk i procesów demograﬁcznych;
kształtowania nowoczesnego światopoglądu
i budowania świadomości oraz wrażliwości społecznej;
jest świadomy społecznych, gospodarczych
i politycznych konsekwencji zjawisk demograﬁcznych;
posiada społeczną wrażliwość na zjawiska związane
z procesami starzenia się i rozumie problemy polityki
senioralnej;

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia demograﬁi i zjawisk ludnościowych
oraz procesów starzenia się społeczeństwa i problemy szeroko rozumianej polityki
senioralnej. Przedmiot i istota demograﬁi jako nauki o zjawiskach i procesach
ludnościowych; Badania demograﬁczne, metody gromadzenia danych i analiz
demograﬁcznych, współczynniki i prognozy demograﬁczne; Struktura ludności i jej
parametry; Teorie ludnościowe; Procesy demograﬁczne, dynamika zjawisk
ludnościowych; Polityka ludnościowa; Procesy starzenia się ludności i ich
konsekwencje społeczno – ekonomiczne; Polityka senioralna w Polsce ; Rola osób
starszych w społeczeństwie; System opieki oraz wsparcia nad osobami starszymi
w Polsce; Usługi dla osób starszych; Rola organizacji pozarządowych we
wspomaganiu polityki senioralnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Uzyskanie min. 51 proc. punktów

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Uzyskanie min. 51 proc. punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie instytucjami polityki społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.6037a1a7dbce9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem instytucji polityki społecznej, ze szczególnym
uwzględnieniem wybranych obszarów oraz zarzadzaniem tymi instytucjami

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

rolę i i istotę funkcjonowania instytucji
we współczesnym świecie

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W07

zaliczenie pisemne

W2

specyﬁkę funkcjonowania instytucji w wybranych
obszarach polityki społecznej

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W06

zaliczenie pisemne

specyﬁkę zarządzania instytucjami polityki społecznej

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W12,
ZPS_K1_W14

zaliczenie pisemne

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonywać obserwacji otaczającej rzeczywistości
społecznej

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U08

zaliczenie pisemne

U2

identyﬁkować problemy związane z funkcjonowaniem
instytucji polityki społecznej, poddawać je analizie,
proponować rozwiązania w obszarze funkcjonowania
instytucji polityki społecznej

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U09

zaliczenie pisemne

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego podnoszenia wiedzy i krytycznej oceny
odbieranych informacji

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

konsultacje

5

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Instytucje - ich rola i funkcjonowanie we współczesnym świecie.

W1, U1, U2, K1

2.

Instytucje polityki społecznej - wprowadzenie, podstawowe deﬁnicje, organizacja,
działalność, ﬁnansowanie

W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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3.

Zarządzanie instytucjami polityki społecznej – wybrane obszary polityki społecznej

W2, W3, U1, U2, K1

4.

Zarządzanie instytucjami polityki społecznej - wymiar globalny, międzynarodowy,
krajowy, regionalny i lokalny

W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz
pozytywne zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ochrona i wykorzystanie własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.620e12c358b65.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przedstawienie prawnej ochrony własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej
i praw autorskich, legalnego wykorzystania własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wybrane relacje pomiędzy instytucjami zarządzania
i polityki społecznej a innymi podmiotami tworzącymi
ich otoczenie w skali jednostek terytorialnych przy
użyciu wiedzy z zakresu ochrony własności
intelektualnej

ZPS_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W2

modele polityki gospodarczej i społecznej oraz zna
i rozumie podstawowe normy i projekty dotyczące
nimi zarządzania w Polsce, stosując przepisy
za zakresu prawa ochrony własności intelektualnej

ZPS_K1_W13

zaliczenie na ocenę

W3

podstawowe przepisy prawa regulujące
funkcjonowanie instytucji zarządzania i polityki
społecznej

ZPS_K1_W14

zaliczenie na ocenę

W4

podstawowe pojęcia oraz zasady związane z ochroną
własności intelektualnej

ZPS_K1_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zintegrować i poszerzać wiedzę zdobytą na różnych
etapach dotychczasowego kształcenia, łączyć ją
z percepcją tekstów z subdyscyplin właściwych dla
kierunku studiów, ustnie relacjonować efekty poznania

ZPS_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

identyﬁkować, analizować i interpretować akty prawne
dotyczące zarządzania I polityki społecznej zwłaszcza
ZPS_K1_U06
w zakresie ochrony własności intelektualnej

zaliczenie na ocenę

U3

formułować i analizować problemy badawcze w celu
rozwiązywania praktycznych problemów
występujących w instytucjach zarządzania i polityki
społecznej

ZPS_K1_U12

zaliczenie na ocenę

U4

wykorzystać zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu
problemów lub w działaniach, w tym w ramach
studenckich praktyk lub innych aktywnościach
związanych z zawodem

ZPS_K1_U13

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w budowaniu projektów o charakterze
społecznym

ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

zaliczenie na ocenę

K2

ciągłego samodzielnego zdobywania i doskonalenia
ZPS_K1_K01,
wiedzy oraz podnoszenia umiejętności profesjonalnych ZPS_K1_K03,
i badawczych
ZPS_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K3

pełnienia funkcji inicjatora różnego rodzaju
przedsięwzięć oraz myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

zaliczenie na ocenę

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K06

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie do egzaminu

20

Sylabusy
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analiza aktów normatywnych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Źródła praw własności intelektualnej

W3, W4

2.

Rodzaje własności intelektualnej

W1, W3, W4, U1, U4

3.

Przedmiot prawa wynalazczego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

Rodzaje praw własności przemysłowej:
- wynalazki,
- wzory użytkowe,
4.

- wzory przemysłowe,

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

- znaki towarowe,
- topograﬁa układów scalonych,
oznaczenia geograﬁczne
5.

Przedmiot prawa autorskiego /utwór, rodzaje utworów/; Podmioty prawa
autorskiego /twórcy, współtwórcy

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

6.

Pojęcie autorskich praw osobistych; Pojecie autorskich praw majątkowych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

Dozwolony użytek chronionych utworów:
- użytek prywatny,
7.
- licencje prasowe,

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

licencje biblioteczne
8.

Czas trwania autorskich praw osobistych i majątkowych

W3, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

9.

Prawa pokrewne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

10.

Środki ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

11.

Prawa spadkowe a autorskie prawa majątkowe

W3, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe,
konsultacje, analiza przepisów, analiza orzeczeń, analiza kazusów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywne zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Podstawy zarządzania publicznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.5cd3d16be7816.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do rozumienia podstawowych mechanizmów zarządzania publicznego

C2

Rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zarządzania publicznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

proces zarządzania w administracji publicznej i główne
modele zarządzania publicznego

ZPS_K1_W02

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z różnych źródeł informacji

ZPS_K1_U04

egzamin pisemny

ZPS_K1_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego zdobywania wiedzy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

konsultacje

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Procesy reform w administracji publicznej
2. Pojęcie, istota i instrumenty zarządzania publicznego
3. Organizacje publiczne i ich cechy
4. Organizacja państwa z perspektywy instytucjonalno-systemowej
5. Sprawność zarządzania w sektorze publicznym
6. Administratorzy, menedżerowie, przywódcy w organizacjach publicznych
7. Planowanie i podejmowanie decyzji w sektorze publicznym
8. Publiczne zarządzanie strategiczne
9. Kontrolowanie w sektorze publicznym
10. Komunikowanie w sektorze publicznym
11. Zarządzanie innowacjami w sektorze publicznym
12. Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i w sektorze
obywatelskim
13. Zarządzanie kulturą, oświatą i szkolnictwem wyższym
14. Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia i bezpieczeństwem publicznym

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ponad 50% punktów na egzaminie testowym

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawy zarządzania

Sylabusy
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Zarządzanie usługami społecznymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.6037a1a853c5d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką usług społecznych, w szczególności ze specyﬁką zarządzania tym typem
usług oraz podmiotów upoważnionych do ich świadczenia.

C2

Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej poprzez analizę systemów
i instrumentów zarządzania świadczeniem wybranych usług społecznych przez różne rodzaje podmiotów:
publicznych, społecznych i prywatnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wybrane polityki społeczne w odniesieniu do ich
powstawania, funkcjonowania, przekształcania
i rozwoju

ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W14

raport, egzamin pisemny
/ ustny

W2

podstawową terminologię zarządzania, polityki
społecznej i innych nauk społecznych

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W13

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania do projektowania usług z zakresu polityki
społecznej

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03

raport, wyniki badań

U2

dostrzegać potrzeby zmian w instytucjach polityki
ZPS_K1_U02,
społecznej i opracowywać plany zarządzania zmianami ZPS_K1_U04

raport, wyniki badań

U3

dokonać oceny proponowanych rozwiązań
i uczestniczy w procesach podejmowania decyzji

ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U09

raport, wyniki badań

kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postępowania w środowisku pracy i poza nim
ZPS_K1_K02,
samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej
ZPS_K1_K03
oceny działań własnych, działań zespołów, którymi
kieruje, i organizacji, w których uczestniczy,
przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań

raport, wyniki badań,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie raportu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Usługi publiczne i zarządzanie procesem ich świadczenia. Pojęcie i specyﬁka usług
publicznych. Klasyﬁkacja, cechy i zakres usług publicznych.

W1, U1, K1

2.

Usługi społeczne a usługi publiczne. Usługi społeczne w kontekście rozwoju
zrównoważonego i paradygmatów zarządzania publicznego.

W1, U1, K1

3.

Charakterystyka usług społecznych: ochrona zdrowia, oświata i wychowanie,
kultura, pomoc i opieka społeczna, mieszkalnictwo, kultura ﬁzyczna i rekreacja,
bezpieczeństwo publiczne.

W1, U1, K1

4.

Zadania samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych. Gmina,
powiat, województwo, jako podmioty świadczące usługi społeczne.

W1, U1, K1

5.

Instytucjonalne sposoby i formy świadczenia usług społecznych.

W2, U2, K1

6.

Instrumenty zarządzania usługami społecznymi.

W1, U1, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń warunkuje przystąpienie do
egzaminu

wykład

egzamin pisemny / ustny

ćwiczenia

ćwiczenia raport z przeprowadzonej analizy sposobu
raport, wyniki badań, zaliczenie zarządzania wybraną usługą społeczną, obecność na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Współdziałanie międzyorganizacyjne i międzysektorowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.5cd3d174ef1c8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest omówienie jednego z istotniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji
- współdziałania. Odniesienie m.in. do znaczenia współpracy, jak i jej wartości dla realizacji założonych celów
i funkcji przez organizacje.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

74 / 249

W1

Student zna miejsce i znaczenie współdziałania
w systemie nauk.

ZPS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W2

Student zna i rozumie podstawową terminologię
współdziałania.

ZPS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W3

Student zna najważniejsze zagadnienia z zakresu
współdziałania.

ZPS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W4

Student zna zasady kierowania ludźmi w organizacji.

ZPS_K1_W12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W5

Student zna złożone uwarunkowania i zależności
współdziałania.

ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo stosować podstawowe
pojęcia z zakresu współdziałania międzysektorowego
i międzyorganizacyjnego.

ZPS_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę
z zakresu zarządzania do rozwiązywania problemów.

ZPS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U3

Student potraﬁ identyﬁkować uwarunkowania
i kryteria rozwiązywania problemów organizacji
i zarządzania.

ZPS_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny działań
własnych i zespołów, w których pracuje.

ZPS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K2

Student jest gotów do kultywowania
i upowszechniania wzoró w właściwego postępowania
w środowisku pracy i poza nim.

ZPS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K3

Student jest gotów do działania na rzecz dobra
wspólnego.

ZPS_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K4

Student jest gotów do postępowania w sposób
etyczny.

ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

konsultacje

10

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota współdziałania. Współdziałanie w teorii. Wartość współdziałania.

W1, W2, U1, U2

2.

Warunki i formy współdziałania organizacji pozarządowych.

W3, W4, U1, U2, U3, K3

3.

Procesy współpracy międzysektorowej i międzyorganizacyjnej.

W3, W4, U1, U2, U3, K3,
K4

4.

Determinanty współdziałania organizacji pozarządowych.

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4

5.

Efekty współpracy międzysektorowej i międzyorganizacyjnej.

W3, W5, U1, U2, U3, K1,
K4

6.

Współpraca międzysektorowa, a realizacja działań społecznych.

W3, W5, U1, U2, U3, K3,
K4

7.

Współpraca międzysektorowa, jako element polityki państwa.

W3, W5, U1, U2, U3, K1,
K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie

aktywność podczas zajęć, pozytywny wynik
zaliczenia

ćwiczenia

zaliczenie

aktywność podczas zajęć, wykonywanie
ustalonych zadań

Sylabusy
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Metody i narzędzia modelowania procesów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.6037a1a8a55cb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i pojęciami z zakresu modelowania procesów

C2

Zapoznanie z narzędziami elektronicznymi wspomagających procesy modelowania i symulacji procesów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna podstawowe koncepcje i idee modelowania
i symulacji procesów dyskretnych

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W07

projekt

77 / 249

W2

Zna charakterystyki podstawowych programów
komputerowych wspomagających modelowanie
i symulacje procesów

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W07

projekt

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U08

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Identyﬁkować, modelować analizować i symulować
procesy dyskretne przy użyciu narzędzi
informatycznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze
i ich właściwego stosowania

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03

projekt

K2

zachowania ostrożności przy analizie danych

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

analiza i przygotowanie danych

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

projektowanie

20

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metody identyﬁkacji i modelowania procesów

W1, W2, U1, K1, K2

2.

Systemy informatyczne wspomagające modelowanie i analizę procesów

W1, W2, U1, K1, K2

3.

Modele statyczne i dynamiczne procesów dyskretnych

W1, W2, U1, K1, K2

4.

Projektowanie i doskonalenie procesów

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdobycie minimum 60% maksymalnej liczby punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zanjomość podstaw obsługi komputera

Sylabusy
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Wstęp do ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.5cb879bf1f496.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z najważniejszymi koncepcjami ﬁlozoﬁcznymi Zachodu. Po
ukończeniu zajęć student powinien: 1. Znać i rozumieć idee i argumenty wybranych klasycznych autorów
ﬁlozoﬁcznych 2. Posługiwać się poprawnie podstawową terminologia ﬁlozoﬁczną 3. Być gotowym do zmiany opinii
w świetle dostępnej wiedzy i argumentacji 4. Umieć uzasadnić swoje stanowisko.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

idee i argumenty wybranych klasycznych autorów
ﬁlozoﬁcznych

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

podstawową terminologię ﬁlozoﬁczną

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

syntetyzować różne idee i poglądy na wybrane
zagadnienia ﬁlozoﬁczne, identyﬁkując ich kluczowe
tezy i założenia

ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U19,
ZPS_K1_U21

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

konstruować krytyczne argumenty i uzasadniać swoje
stanowisko

ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U19,
ZPS_K1_U21

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zmiany opinii w świetle dostępnych danych
i argumentów

ZPS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

przestrzegania i propagowania etycznej postawy
w zarządzaniu polityką społeczną

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawda: Skąd wiemy czym jest?

W1, W2, K1

2.

Rzeczywistość: Skąd wiemy to co wiemy?

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Człowiek: Kim jestem?

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Dobro: Jak nie zmarnować życia sobie i innym?

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Bóg: Jeśli istnieje, skąd zło?

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy

81 / 249

6.

Sens: Po co żyjemy?

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Społeczeństwo: Jak je zorganizować, żeby dobrze się żyło?

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
(1) Studenci indywidualnie czytają zadane teksty i
przychodzą na zajęcia przygotowani do wykładu i
dyskusji (2)zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

82 / 249

Zarządzanie ﬁnansami publicznymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.140.5cd559c1b5595.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu
zarządzania ﬁnansami publicznymi. Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój
zdolności kognitywnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie podstawowe mechanizmy
zarządzania ﬁnansami publicznymi

ZPS_K1_W14

egzamin
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować uwarunkowania
i kryteria rozwiązywania problemów zarządzania
ﬁnansami publicznymi

ZPS_K1_U12

egzamin

ZPS_K1_K05

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do działania na rzecz dobra
wspólnego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

59

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota i koncepcje zarządzania ﬁnansami publicznymi

W1

2.

Zasady, funkcje zarządzania ﬁnansami publicznymi. Walory sprawności
zarządzania ﬁnansami publicznymi

W1, U1, K1

3.

Formy organizacyjne jednostek sektora ﬁnansów publicznych a zarządzanie
ﬁnansami publicznymi

W1, U1, K1

4.

Planowanie budżetu oraz jego modyﬁkowanie. Źródła przychodów (dochodów)

W1, U1, K1

5.

Organizowanie i motywowanie w zarządzaniu ﬁnansami publicznymi

W1, U1, K1

6.

Zasady wykonywania budżetu w jednostkach sektora ﬁnansów publicznych

W1, U1, K1

7.

Kontrolowanie prawidłowości zarządzania ﬁnansami publicznymi

W1, U1, K1

8.

Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w zarządzaniu ﬁnansami publicznymi

W1, U1, K1

9.

Gospodarka komunalna, zarządzanie nieruchomościami i partnerstwo publicznoprywatne a zarządzanie ﬁnansami publicznymi

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w trakcie sesji
egzaminacyjnej. Egzamin pisemny, zawiera pytania otwarte i zamknięte.
Zamknięte są oceniane systemem 0-1. W pytaniach otwartych istnieje
możliwość uzyskania od 0 do 3 punktów. Warunkiem zaliczenia jest
uzyskanie 51 % ogółu punktów możliwych do uzyskania z testu.
Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst
• 51-65 pkt. – ocena dst • 66-75 pkt. – ocena + dst • 76-86 pkt. – ocena
db • 87-94 pkt. – ocena + db • 95-100 pkt. -ocena bdb II termin. Test z
zakresu objętego programem przedmiotu. Warunki zaliczenia testu takie
jak w I terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa znajomość funkcjonowania państwa i jego instytucji

Sylabusy
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Metodologia badań w naukach o zarządzaniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.140.6037a1a9e757b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie i rozumienie logiki prowadzenia badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania
określonych metod i technik badawczych, właściwych dla nauk o zarządzaniu w perspektywie polityki społecznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

Student, studentka zna i rozumie istotę problemu
badawczego.

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W07,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W09,
ZPS_K1_W13,
ZPS_K1_W14

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Student, studentka zna i rozumie różne metody
i techniki badań w naukach o zarządzaniu.

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W09,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U10,
ZPS_K1_U11,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U13,
ZPS_K1_U14,
ZPS_K1_U16

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K06,
ZPS_K1_K07

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student, studentka potraﬁ wykorzystać w praktyczny
sposób poznane metody badawcze, właściwe dla nauk
o zarządzaniu oraz potraﬁ przygotować narzędzia
badawcze, dobrać próbę badawczą oraz
przeprowadzić badania, wykonać podstawową analizę
jakościową lub ilościową zebranego materiału
badawczego i sporządzić raport z badań,
zaprezentować wyniki swoich badań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student, studentka jest gotów do przyjęcia
odpowiedzialność za przygotowanie i realizację
projektu badawczego zarówno jako lider, jak i członek
grupy badawczej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

analiza i przygotowanie danych

10

analiza problemu

5

Sylabusy
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badania terenowe

10

pozyskanie danych

5

przeprowadzenie badań empirycznych

5

przeprowadzenie badań literaturowych

3

przygotowanie do testu zaliczeniowego

22

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metodologia nauk o zarządzaniu - paradygmaty, epistemologie i kluczowe
metodologie, podstawowe problemy badawcze; podstawy przeprowadzania badań
naukowych i konstrukcji teorii: dedukcja, indukcja, wyjaśnianie nomotetyczne i
idiograﬁczne, podejście jakościowe i ilościowe, metody a techniki badawczedeﬁnicje, zastosowanie.

W1, U1, K1

2.

Metody i techniki badań w naukach o zarządzaniu (poszczególne zajęcia
przeznaczone zostaną na: badania terenowe, obserwacja, ankieta, wywiad
skategoryzowany, wywiad swobodny, wywiad grupowy- fokus, badania
monograﬁczne) – konstrukcja narzędzi badawczych, etapy przeprowadzania
badań, opracowywanie i prezentacja wyników.

W1, W2, U1, K1

3.

Przegląd wybranych metod badawczych z perspektywy zarządzania i polityki
społecznej (studium przypadku, metody eksperymentalne, modele zachowań
konsumentów, badania user experience), triangulacja metod badawczych.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Studenci podczas zaliczenia pisemnego wykonują w
ramach grup metodologiczne studia przypadków
przeprowadzonych badań. Test z wiedzy teoretycznej.

ćwiczenia

projekt, raport, wyniki badań,
prezentacja

Projekt wykorzystujący różne metody badawcze,
podlegający ocenie. Wymagana prezentacja wyników
badań w postaci raportu oraz prezentacji na zajęciach

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs z zarządzania i wiedzy z zakresu polityki społecznej

Sylabusy
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Zarządzanie rynkiem pracy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.140.6037a1aa415f6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem rynku pracy (kluczowe zjawiska, problemy
i wyzwania)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

pojęcie i istotę rynku pracy, jak również podstawowe
procesy zachodzące na tym rynku

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W07

zaliczenie pisemne
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W2

specyﬁkę polityki zatrudnienia (cele, instrumenty)

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W07

zaliczenie pisemne

ZPS_K1_U03

zaliczenie pisemne

ZPS_K1_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy i oceny zjawisk zachodzących
na rynku pracy, jak również proponować rozwiązania
w tym obszarze

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego podnoszenia wiedzy i krytycznej oceny
odbieranych informacji

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

konsultacje

20

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rynek pracy i jego specyﬁka

W1, U1, K1

2.

Siła robocza, kapitał ludzki

W1, W2, K1

3.

Bezrobocie (pojęcie, rodzaje, przyczyny, skutki, pomiar)

W1, U1, K1

4.

Instytucje i usługi rynku pracy

W1, U1, K1

5.

Polityka zatrudnienia

W2, K1

6.

Migracje a rynek pracy

W1, W2, U1, K1

7.

Rewolucja cyfrowa a rynek pracy

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz
pozytywne zaliczenie testu przeprowadzonego w trakcie sesji
egzaminacyjnej. Możliwość ustalenia terminu egzaminu zerowego przed
rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Egzamin jest pisemny w postaci testu
zaliczenie pisemne zawierającego pytania otwarte i zamknięte. Warunkiem zdania egzaminu
jest uzyskanie 60% całkowitej liczby punktów. Ocena końcowa może być
podwyższona dzięki wyróżniającej się aktywności studentów w trakcie
zajęć. Test pisemny 60% - dst 68% - dst plus 76% - db 84% - db plus 90%
- bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

92 / 249

Polityka społeczna wobec rodziny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.140.5cd3d16cb526b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Opanowanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć, celów i zakresu poszczególnych dziedzin polityki społecznej
wobec rodziny, stanu prawnego oraz kształtowanie aktywnej postawy przyszłego funkcjonariusza publicznego,
pracownika, działacza ngo, badacza na rzecz wspierania rodziny i jej poszczególnych członków

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem
rodziny w Polsce (w związku z globalizowaniem się
życia codziennego zna różne formy rodziny
występujące również w innych częściach świata)

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W09

zaliczenie pisemne

W2

wybrane przepisy prawa krajowego
i międzynarodowego dotyczące funkcjonowania
rodziny oraz jej poszczególnych członków

ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W14

zaliczenie pisemne

W3

problemy nurtujące współczesne rodziny oraz skutki
ekonomiczne, społeczne i polityczne dotyczące złego
funkcjonowania rodziny

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne

W4

różne strategie działania organizacji rządowych
i pozarządowych (również biznesu) na rzecz
wspierania rodziny

ZPS_K1_W07,
ZPS_K1_W12

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować w pracy lub w dalszej nauce, wiedzę
z określonego obszaru polityki społecznej wobec
rodziny

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U08

zaliczenie pisemne

U2

dokonać doboru odpowiednich metod w celu
efektywnego wykonania zadań służb publicznych
na rzecz rodziny

ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U12

zaliczenie pisemne

U3

wykorzystać wiedzę do profesjonalnego działania
w obszarze polityki społecznej wobec rodziny

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U21

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia działań w celu rozwiązania problemów
związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem
rodziny

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04

zaliczenie pisemne

K2

pracy indywidualnej i zespołowej na rzecz wspierania
rodziny i jej poszczególnych członków

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K05

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

rodzina jako podstawowa komórka społeczna kształtująca postawy społeczne

W2, U2, K1, K2

2.

różne rodzaje rodzin w „globalnej wiosce” i różne ich funkcje

W1, W2, U3, K2

3.

problemy związane z funkcjonowaniem współczesnej rodziny

W3, W4, U2, U3, K1

4.

działania na rzecz wsparcia rodziny

W4, U1, K1, K2

5.

Instrumenty wspierające funkcjonujące rodziny

W4, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne uzyskanie min. 51 % punktów z zaliczenia pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
ogólne informacje dotyczące polityki społecznej

Sylabusy
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Wprowadzenie do prawa pracy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.140.620e1434d402e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi normami regulującymi nawiązanie, trwanie
i rozwiązanie stosunku pracy, nabycie umiejętności wykorzystywania teoretycznej wiedzy z prawa pracy
w praktyce, zrozumienie roli i sposobu funkcjonowania prawa pracy w społeczeństwie, przedstawienie
najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem poszczególnych instytucji prawa pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

miejsce i znaczenie zarządzania i polityki społecznej
w systemie nauk z uwzględnieniem prawa pracy

ZPS_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

podstawową terminologię zarządzania, polityki
społecznej i innych nauk społecznych

ZPS_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

wybrane relacje pomiędzy instytucjami polityki
społecznej a innymi podmiotami tworzącymi ich
otoczenie w skali jednostek terytorialnych

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W4

rolę przywództwa i negocjacji w procesach przemian
struktur i organizacji

ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W12

zaliczenie na ocenę

W5

podstawowe pojęcia oraz zasady związane z prawem
pracy

ZPS_K1_W14

zaliczenie na ocenę

W6

role i funkcje organizacyjne przy uwzględnieniu prawa
pracy

ZPS_K1_W14

zaliczenie na ocenę

W7

znaczenie norm i standardów w poszczególnych
obszarach działalności organizacji

ZPS_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W8

rolę i znaczenie struktur organizacyjnych oraz
dokumentów formalizujących organizację w zakresie
prawa pracy

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości

ZPS_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

zintegrować i poszerzać wiedzę zdobytą na różnych
etapach dotychczasowego kształcenia, łączyć ją
z percepcją tekstów z subdyscyplin właściwych dla
kierunku studiów, ustnie relacjonować efekty poznania

ZPS_K1_U19

zaliczenie na ocenę

U3

identyﬁkować uwarunkowania i kryteria rozwiązywania
problemów organizacji przy zastosowaniu wiedzy
ZPS_K1_U03
z prawa pracy

zaliczenie na ocenę

U4

dokonać oceny proponowanych rozwiązań
i uczestniczy w procesach podejmowania decyzji

ZPS_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U5

posługiwać się przepisami prawa, ze szczególnym
uwzględnieniem prawa pracy oraz standardami
systemów zarządzania w celu uzasadniania
konkretnych działań i rozwiązań

ZPS_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U6

efektywnie i skutecznie zarządzać powierzonymi
zasobami ludzkimi, materialnymi, ﬁnansowymi
i informacyjnymi w celu wykonania zadań

ZPS_K1_U14

zaliczenie na ocenę

K1

organizowania i kierowania pracą organizacji
i instytucji polityki społecznej wykorzystując w tym
zakresie wiedzę z prawa pracy

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K06,
ZPS_K1_K07

zaliczenie na ocenę

K2

uczestniczenia w budowaniu projektów o charakterze
społecznym

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

zaliczenie na ocenę

K3

przejmowania odpowiedzialności za powierzone
zadania, także związane z rolą przywódczą

ZPS_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K4

pełnienia funkcji inicjatora różnego rodzaju
przedsięwzięć oraz myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

ZPS_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

20

analiza aktów normatywnych

15

rozwiązywanie kazusów

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
86

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

I. Ogólna charakterystyka prawa pracy
1. Pojęcie prawa pracy
1.

2. Przedmiot prawa pracy

W1, W2, U1

3. Funkcje prawa pracy
4. Zasady prawa pracy
II. Źródła prawa pracy
1. Pojęcie źródeł prawa pracy i ich rodzaje
2. Kodeks pracy jako podstawowe źródło prawa pracy
2.

3. Kodeks cywilny jako źródło prawa pracy

W1, W2, W3, U1, U2, U5,
K2

4. Międzynarodowe źródła prawa pracy
5. Układowe źródła prawa pracy
6. Akty wewnątrzzakładowe

Sylabusy
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III. Podmioty zbiorowego prawa pracy
1. Pracownicze związki zawodowe
3.
2. Organizacje pracodawców

W1, W2, W3, W6, U1, U2,
U5, K3

3. Modele i podmioty partycypacji pracowniczej
IV. Instytucje prawne rynku pracy
1. Prawna deﬁnicja "bezrobotnego"
2. Pośrednictwo pracy - istota, zadania, zasady
4.
3. Agencje zatrudnienia

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K2, K3, K4

4. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych
5. Staż w instytucjach wspólnotowych
V. Rodzaje stosunków pracy i ich powstanie
1. Prawne podstawy zatrudniania
5.
2. Stosunek pracy

W1, W2, W6, W8, U1, U2,
U4, U5

3. Strony stosunku pracy
VI. Ustanie i zmiana treści stosunku pracy
1. Klasyﬁkacja zdarzeń powodujących ustanie stosunku pracy
2. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron
3. Wypowiedzenie umowy o pracę
6.

4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

W1, W2, W4, W5, W6,
W7, W8, U1, U2, U3, U5,
U6, K1, K2, K4

5. Zdarzenia powodujące wygaśnięcie stosunku pracy
6. Zmiana treści stosunku pracy
7. Zwolnienia pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników
8. Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy
VII. Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy
7.

1. Obowiązki i odpowiedzialność pracowników

W2, W4, W5, W6, W7,
W8, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4

2. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy
VIII. Uprawnienia pracownika jako strony stosunku pracy
1. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą
8.
2. Czas pracy

W4, W5, W7, W8, U1, U2,
U4, U5, U6, K1, K2

3. Urlopy i zwolnienia od pracy

Sylabusy
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IX. Ochrona pracy
1. Pojęcie ochrony pracy
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
3. Ochrona pracy kobiet
9.

W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K3

4. Uprawnienia pracowników wychowujących dzieci
5. Ochrona pracy młodocianych i dzieci
6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy
7. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom
pracownika
X. Sądy pracy

10.

W1, W3, W4, W7, U1, U2,
U3, U5, K1

1. Sądy pracy i rozstrzyganie indywidualnych sporów
2. Spory zbiorowe i ich rozwiązywanie

11.

W1, W2, W4, W5, W6,
W7, W8, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2, K3, K4

XI. Atypowe formy zatrudnienia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje, analiza orzecznictwa, analiza kazusów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Komunikacja społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.140.5cc0345fb85cd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z teorią dotyczącą komunikacji społecznej oraz uświadomienie
problemów związanych z komunikowaniem się ludzi we współczesnym świecie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wybrane teorie, modele oraz rodzaje, typy i techniki
komunikowania społecznego

ZPS_K1_W02

egzamin pisemny, esej,
prezentacja, wystąpienie
w debacie oksfordzkiej
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystując odpowiednią terminologię,
komunikować się w wybranych sytuacjach
komunikacyjnych (np. wystąpienie, wypowiedź
pisemna, sprawozdanie z lektury, udział w dyskusji)

ZPS_K1_U01

esej, prezentacja,
wystąpienie w debacie
oksfordzkiej

U2

formułować argumenty

ZPS_K1_U05

esej, prezentacja,
wystąpienie w debacie
oksfordzkiej

ZPS_K1_K04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja, wystąpienie
w debacie oksfordzkiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystywania wiedzy eksperckiej z zakresu
komunikacji społecznej do rozwiązywania problemów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do testu zaliczeniowego

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
59

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe, wybrane teorie komunikowania społecznego.

W1

2.

Wybrane modele komunikacji.

W1

3.

Typy komunikowania (komunikowanie informacyjne i perswazyjne).

W1, U1, U2, K1

4.

Rodzaje komunikacji (komunikacja werbalna i niewerbalna).

W1, U1, K1

5.

Negocjacje jako proces komunikacji – deﬁnicje pojęcia, fazy procesu negocjacji,
style negocjacji, wybrane techniki negocjacji.

W1, K1

6.

Bariery w komunikacji.

U1, K1

Sylabusy
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7.

Komunikowanie masowe; techniki perswazyjne w komunikowaniu masowym.

W1

8.

Komunikowanie się w organizacjach.

W1

9.

Komunikowanie polityczne i publiczne – formy komunikowania publicznego,
nadawca i odbiorca w komunikowaniu publicznym.

W1

10.

Komunikacja internetowa; media społecznościowe - deﬁnicje, cechy, typologie.

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń

esej, prezentacja, wystąpienie w
debacie oksfordzkiej

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa, realizacji
zadań oraz przygotowanego indywidualnie opracowania
zagadnienia w wybranej przez studenta/studentkę formie:
eseju, prezentacji multimedialnej, wystąpienia w debacie
oksfordzkiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zarządzanie strategiczne w politykach publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.140.5cd3d16ce0049.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest przekazanie istoty, zasad i prawidłowości zarządzania strategicznego, nabycie zdolności
analizy umożliwiających analizowanie oraz planowanie strategiczne w rozwiązywaniu problemów zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawową terminologię zarządzania, polityki
społecznej i innych nauk społecznych

ZPS_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania do projektowania usług z zakresu polityki
społecznej

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03

egzamin pisemny

U2

wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania do rozwiązywania problemów działania
instytucji polityki społecznej

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04

zaliczenie

U3

dokonać obserwacji, opisu, analizy i interpretacji
podstawowych zjawisk i procesów zarządzania
zachodzących w instytucjach polityki społecznej
z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych

ZPS_K1_U03

zaliczenie

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kultywowania i upowszechniania wzoró w właściwego
postępowania w środowisku pracy i poza nim

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

analiza i przygotowanie danych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza zarządzania strategicznego

W1

2.

Przewaga konkurencyjna

W1, U1

3.

Podejście zasobowe

W1, U1

4.

Podejście systemowe

W1, U1

5.

Podejście sieciowe

W1, U1

6.

Strategia - deﬁnicje, rodzaje

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Modele biznesowe

U1, U2, U3

8.

Analiza makrootoczenia, analiza sektora, analiza konkurencji i grup interesów

U1, U2, U3

9.

Analiza potencjału organizacji

U1, U2, U3

10.

Łańcuch wartości, cykl życia produktu

U1, U2, U3

11.

Kluczowe czynniki sukcesu

U1, U2, U3

12.

Misja, wizja, wartości, cele strategiczne, formułowanie strategii

U1, U2, U3, K1

13.

Implementacja i ocena strategii

U1, U2, U3

14.

Realizacja i aktualizacja strategii

U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Forma zaliczenia wykładów: egzamin testowy.

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność na zajęciach, dopuszczalna 1 nieusprawiedliwiona nieobecność
- aktywność podczas ćwiczeń - pozytywna ocena efektów pracy grupowej
na zadany przez wykładowcę temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza za zakresu zarzania

Sylabusy
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Ubezpieczenia społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.140.5cc2edf292a2a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z problematyką ubezpieczeń społecznych, w szczególności z elementami systemu
ubezpieczeń społecznych oraz rodzajami świadczeń. Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania
przepisów prawa ubezpieczeń społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń
społecznych. Genezę i rozwój koncepcji ubezpieczeń
społecznych w Polsce. Zasady ubezpieczeń
społecznych. Organizację systemu ubezpieczeń
społecznych. Zakres przedmiotowy i podmiotowy
ubezpieczeń społecznych. Zasady funkcjonowania
systemu emerytalnego, rentowego, chorobowego,
wypadkowego. Posiada wiedzę na temat świadczeń
z ubezpieczeń społecznych.

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł
informacji; zdobywać i analizować oraz prezentować
najnowsze informacje z zakresu ubezpieczeń
społecznych; praktycznie stosować przepisy prawa
związane z ubezpieczeniami społecznymi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ciągłego oraz samodzielnego zdobywania
i doskonalenia wiedzy, a także podnoszenia
umiejętności profesjonalnych; brania
odpowiedzialności za powierzone zadania.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

analiza aktów normatywnych

15

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Historia ubezpieczeń społecznych. Geneza i rozwój koncepcji ubezpieczeń
społecznych w Polsce. Ubezpieczenie społeczne na tle innych form zabezpieczenia
społecznego. Zasady ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia społeczne a
ubezpieczenia gospodarcze – podobieństwa i różnice. Zakres przedmiotowy
i podmiotowy ubezpieczenia społecznego. Ryzyko ubezpieczeniowe; składka
ubezpieczeniowa, obowiązek ubezpieczenia. Finansowanie ubezpieczeń
społecznych.
Ubezpieczenie emerytalne. System emerytalny; Ubezpieczenie obowiązkowe i
dobrowolne. Warunki nabycia prawa do świadczeń. Wiek emerytalny.System
kapitałowy. Ubezpieczenie rentowe. System rentowy, rodzaje zdarzeń objętych
ubezpieczeniem rentowym. Warunki nabycia prawa do świadczeń rentowych oraz
ich
rodzaje. Ubezpieczenie chorobowe. Rodzaje ryzyk objętych ubezpieczeniem
chorobowym. Obowiązkowe i dobrowolne podleganie ubezpieczeniom
chorobowym.
Warunki nabycia prawa do świadczeń. Rodzaje świadczeń. Ubezpieczenie
wypadkowe. Zakres ryzyka ubezpieczeniowego. Różnicowanie składki. Deﬁnicje
wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Rodzaje świadczeń z tytułu wypadku
przy pracy i chorób zawodowych. Ubezpieczenia zdrowotne. Zakres przedmiotowy
i podmiotowy. Składki. NFZ. Świadczenia.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Uzyskanie min. 51 proc. punktów

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Uzyskanie min. 51 proc. punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zarządzanie jakością w organizacjach publicznych i społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.140.6037a1aab3a12.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów podstawowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie projektowania,
wdrażania i oceny systemów zarządzania jakością w organizacjach realizujących zadania z obszaru polityki
społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

idee TQM, podstawowe pojęcia i zasady oraz
znormalizowane systemy zarządzania jakością

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W09

zaliczenie pisemne

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U07

projekt

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

projektować procesy oraz dokonywać oceny jakości
usług, pracować ze standardami w zakresie
zarządzania jakością.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

nieustannego aktualizowania wiedzy, pracy
zespołowej nad projektami i studiami przypadków,
dyskusji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie projektu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do TQM.

W1, K1

2.

Zasady zarządzania jakością.

W1, K1

3.

Projakościowe koncepcje zarządzania, w tym system zarządzania jakością wg
normy ISO 9001 i inne znormalizowane systemy zarządzania.

W1, U1, K1

4.

Projektowanie i wdrażanie SZJ. Dokumentacja SZJ.

U1, K1

5.

Ocena jakości.

W1, U1, K1

6.

Ocena skuteczności i efektywności wdrożenie projakościowych koncepcji
zarządzania, w tym modele doskonałości.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie cząstkowych ocen każdej
aktywności studenta, wg następujących zasad: 1.test końcowy max.
60 pkt. 2. obecność na zajęciach jest obowiązkowa, w przypadku
nieobecności student jest zobowiązany do samodzielnego lub
zespołowego przygotowania wymaganych prac. 3. rozwiązywanie
zadań, studiów przypadków, przygotowywanie mini projektów na
zajęciach max. 40 pkt. Żeby otrzymać zaliczenie student musi
zgromadzić min. 60 pkt., przy czym każda aktywność musi być
zaliczona na minimalną liczbę punktów (podstawa do przyznania
punktów ECTS).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy zarządzania

Sylabusy
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Etyka w organizacjach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.140.5cd3d16e194cd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

dostarczenie studentom wiedzy na temat podstawowych założeń etyki, w tym etyki globalnej oraz przedstawienie
roli etyki w działalności organizacji różnego typu; kształtowanie postaw etycznych, zwłaszcza w trudnych
sytuacjach; mobilizowanie do reagowania na nieetyczne zachowania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

terminologię z zakresu etyki

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W09

zaliczenie pisemne

113 / 249

W2

rolę etyki w działalności organizacji różnego typu

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W07,
ZPS_K1_W11

zaliczenie pisemne

W3

rolę wartości w kształtowaniu się postaw ludzkich

ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W12,
ZPS_K1_W14

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać oceny zachowań nieetycznych

ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U21

zaliczenie pisemne

U2

formułować argumenty oraz przedstawić swoje
stanowisko na temat etyki organizacji

ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U09

zaliczenie pisemne

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia działań przeciwko nieetycznym zachowaniom

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie eseju

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza problemu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

teorie etyczne i ich ewolucja

W1, U1, K1

2.

działanie różnych systemów wartości w relacjach międzyludzkich

W3, U1, K1

3.

zachowania etyczne w organizacji

W2, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej, udział w zajęciach, zaliczenie pisemne
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Audyt w organizacjach społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.6037a1acecb67.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu audytu
w organizacjach realizujących polityki publiczne państwa. Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej oraz
ogólny rozwój zdolności kognitywnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie sposób przygotowania
i przeprowadzenia oraz zasady audytu
w organizacjach społecznych

ZPS_K1_W14

zaliczenie na ocenę

ZPS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

ZPS_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować uwarunkowania
i kryteria rozwiązywania problemów organizacji
społecznych przy wykorzystaniu audytu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do działania na rzecz dobra
wspólnego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

59

rozwiązywanie zadań problemowych

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polityka społeczna, jednostki sektora ﬁnansów publicznych. Specyﬁka zarządzania
w sektorze publicznym

W1, U1, K1

2.

Audyt. Istota, cele, funkcje, zasady, rodzaje audytu, walory sprawności audytu,
dowody i ustalenia audytu, organizacja audytu w ujęciu normatywnym

W1, U1, K1

3.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu w organizacjach społecznych

W1, U1, K1

4.

Zarządzanie procesem audytu, w tym planowanie audytu

W1, U1, K1

5.

Dokumentowanie ustaleń, standardy audytu

W1, U1, K1

6.

Rola audytu w zwalczaniu patologii w organizacjach społecznych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Cykl wykładów kończy się zaliczeniem. Test pisemny, zawiera pytania
otwarte i zamknięte. Zamknięte są oceniane systemem 0-1. W pytaniach
otwartych istnieje możliwość uzyskania od 0 do 3 punktów. Warunkiem
zaliczenia jest uzyskanie 51 % ogółu punktów możliwych do uzyskania z
zaliczenie na ocenę testu. Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. –
ocena ndst • 51-65 pkt. – ocena dst • 66-75 pkt. – ocena + dst • 76-86
pkt. – ocena db • 87-94 pkt. – ocena + db • 95-100 pkt. -ocena bdb II
termin. Test z zakresu objętego programem przedmiotu. Warunki
zaliczenia testu takie jak w I terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość funkcjonowania państwa i jego instytucji

Sylabusy
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Międzynarodowa polityka społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.605552b61dbbc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat różnych modeli polityki społecznej w "globalnej wiosce"

C2

Zapoznanie studentów z wybranymi problemami polityki społecznej w obszarze międzynarodowym.

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z założeniami globalnymi polityki społecznej i ich realizacją
w środowisku regionalnym czy lokalnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

problemy i procesy zachodzące w obszarze
międzynarodowej polityki społecznej

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W03

egzamin pisemny

W2

działalność organizacji międzynarodowych w sferze
polityki społecznej oraz ich dorobek prawny

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W07,
ZPS_K1_W14

egzamin pisemny

W3

działalność podmiotów międzynarodowej polityki
społecznej

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się metodami i technikami badań
stosowanymi w międzynarodowej polityce społecznej

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U12

egzamin pisemny

U2

wysnuwać wnioski z analiz poszczególnych modeli
międzynarodowej polityki społecznej

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05

egzamin pisemny

U3

interpretować wybrane problemy międzynarodowej
polityki społecznej

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U21

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji na temat wybranych problemów globalnych,
regionalnych i lokalnych polityki społecznej

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K07

egzamin pisemny

K2

analizy dokumentów międzynarodowych dotyczących
polityki społecznej z punktu widzenia ich przydatności
do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04

egzamin pisemny

K3

podejmowania działań w celu rozwiązania problemów
w obszarze globalnej, regionalnej i lokalnej polityki
społecznej

ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K05

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie eseju

10

analiza aktów normatywnych

5

rozwiązywanie kazusów

5

analiza problemu

9

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polityka społeczna w teorii i praktyce międzynarodowych organizacji (globalnych i
regionalnych) – opis wprowadzający, siatka pojęciowa.

W1, U1, K2

2.

Modele międzynarodowej polityki społecznej

W1, U2, K1

3.

Proces globalizacji

W1, W3, U3, K1

4.

Główne problemy polityki społecznej na szczeblu globalnym, regionalnym i
lokalnym (np. bezpieczeństwo jednostki, handel ludźmi, edukacja, brak
tożsamości)

W1, W2, U3, K1, K3

5.

Pdmioty międzynarodowej polityki społecznej

W3, U2, K3

6.

Bieda i ubóstwo

W1, U3, K1

7.

Nierówności społeczne

W1, W2, U3, K1

8.

Problemy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

W1, W2, U1, U3, K1

9.

Procesy migracyjne

W1, U1, U3, K1

10.

Formy współpracy w międzynarodowej polityce społecznej

W1, W2, W3, U2, K1

11.

ONZ Konwencje traktatowe, działaność wyspecjalizowanych agend ONZ

W2, U1, U2, K2

12.

Systemy regionalne w rozwiązywaniu problemów z różnych obszarów polityki
społecznej

W2, U3, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej, obecność i aktywność w wykładach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych pojęc zwiazanych z polityka społeczną

Sylabusy
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Praktyki zawodowe - praktyki indywidualne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.6037a1ad4c717.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Praktyka zawodowa pozwala na skonfrontowanie wiedzy uzyskanej w trakcie zajęć w Uczelni ze stanem
rzeczywistym funkcjonowania instytucji wykonujących zadania publiczne. Daje możliwość sprawdzenia
uzyskanych do tej pory umiejętności i nabycia nowych. Pozwala także na rozwinięcie takich kompetencji
społecznych jak: praca w zespole, wykonywanie w zespole różnych zadań, nabycie i ugruntowanie świadomości
znaczenia zachowań profesjonalnych i znaczenia stałego doskonalenia wiedzy i umiejętności. Praktyka odbywa
się w urzędach organów administracji publicznej oraz instytucjach wykonujących zadania publiczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie i rozwoj
ZPS_K1_W06
podmiotów działających w obszarze polityki społecznej

zaliczenie

W2

złożone uwarunkowania i zależności prowadzonej
działalności w zakresie zarządzania polityką społeczną

ZPS_K1_W13

zaliczenie

ZPS_K1_U05

zaliczenie

kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postępowania w środowisku pracy i poza nim
samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej
ZPS_K1_K02
oceny działań własnych, działań zespołów, którymi
kieruje, i organizacji, w których uczestniczy,
przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości,
pogłębiać i aktualizować wiedzę oraz odpowiednio
argumentować działania w prowadzonej działalności
w zakresie zarządzania polityką społeczną

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie się ze specyﬁką organizacji, w którym praktyka jest odbywana.
Obserwowanie: codziennego rytmu i stylu pracy organizacji, aktywności
poszczególnych pracowników, z którymi student ma/może mieć kontakt, interakcji
przełożony - podwładny, procesów komunikowania interpersonalnego w
organizacji, ich prawidłowości i zakłóceń, czynności podejmowanych przez
opiekuna praktyk, dynamiki grupy, ról pełnionych przez różnych pracowników w
poszczególnych działach/ grupach pracowniczych, działań podejmowanych przez
opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia studentowi wejścia w funkcjonowanie
organizacji.

W1, W2, U1, K1

2.

Współdziałanie z opiekunem praktyk w ramach powierzanych studentowi zadań.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy

123 / 249

Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń z
życia zawodowego, w tym:
• prowadzenie dokumentacji praktyki,
• konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
3.

W1, W2, U1, K1
• ocena własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań,
• ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów,
• dodatkowo możliwe konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania
obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student Instytutu Spraw Publicznych UJ może wybrać jedną z trzech
możliwości odbycia praktyki zawodowej: a. praktyki w samodzielnie
wybranej(-ych) przez studenta Instytucji (-ach) b. praktyki mentorskie
realizowane w Instytucjach wskazanych przez Koordynatorów Praktyk, c.
zaliczenie w poczet praktyk wykonywanej przez studenta pracy lub
odbytego stażu, w wymiarze co najmniej 120 godzin. Student może odbyć
praktykę także w Instytucji innej niż wymienione jednakże musi uprzednio
uzyskać zgodę właściwego Koordynatora Praktyk. Zaliczenie w poczet
praktyk następuje za zgodą Dyrektora ds. studiów ISP UJ. Dokumenty
niezbędne do zaliczenia praktyk: sprawozdanie studenta z odbytej
praktyki w postaci wypełnionego dziennika praktyk, poświadczenie o
odbyciu praktyki przez opiekuna praktyki w organizacji (w formie
zaświadczenia lub wpisu do dziennika praktyk), karta hospitacji praktyk
zawodowych lub indywidualna rozmowa podsumowująca praktykę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Praktyki zawodowe - wizyty studyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.6037a1ad97a13.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem różnych organizacji oraz procesów, wskazanie różnych nowoczesnych
rozwiązań w zakresie zarządzania oraz przygotowanie do pracy w różnych organizacjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

powstawanie, funkcjonowanie, przekształcania i rozwój
podmiotów działających w obszarze polityki
ZPS_K1_W06
społecznej.

raport, zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości,
pogłębiać i aktualizować wiedzę oraz odpowiednio
argumentować działania w prowadzonej działalności
w zakresie zarządzania polityką społeczną.

U1

ZPS_K1_U05

raport, zaliczenie

ZPS_K1_K03

raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

30

przygotowanie raportu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza konkretnych, rzeczywistych organizacji, procesów oraz problemów
dotyczących organizacji i zarządzania w ramach przeprowadzanych wizyt
studyjnych w wybranych organizacjach sektora publicznego, pozarządowego i
sektora ekonomii społecznej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wizyty studyjne, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
praktyki

Sylabusy

Formy zaliczenia
raport, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie wizyt następuje po oddaniu przez studenta zestawów raportów
z wizytowanych organizacji.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Procesy informacyjne w zarządzaniu instytucjami polityki społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.607fe1e93ba40.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student pozyskuje pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie koncepcji, metod i technik
zarządzania procesami w organizacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada wiedzę w zakresie roli i znaczenia
procesów w działalności gospodarczej, ich
identyﬁkacji, rodzajów oraz sposobów ich ciągłego
doskonalenia

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
projekt

W2

dobierać metody, techniki i koncepcje
do odpowiednich rodzajów i etapów procesów,
ze szczególnym uwzględnieniem sprawności,
skuteczności i jakości w zarządzaniu

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
projekt

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05

projekt

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie obserwować, poszukiwać i analizować
zjawiska w otoczeniu społeczno – gospodarczym, które
stanowią szanse i możliwości dla doskonalenia
procesów biznesowych, w tym procesów o charakterze
innowacyjnym oraz samodzielnie podejmować
działania zmierzające do ciągłej poprawy wyników
osiąganych w ramach wykonywanych procesów:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy z zespołami specjalistów różnych dziedzin
nauki i techniki w zakresie planowania i zarządzania
procesami

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

Przygotowywanie projektów

20

przygotowanie do zajęć

15

projektowanie

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Społeczno – kulturowy kontekst organizacji opartej na procesach.

W1, W2, U1, K1

2.

Rola procesów w zarządzaniu

W1, W2, U1, K1

Sylabusy

129 / 249

3.

Identyﬁkacja, mapowanie i modelowanie procesów w organizacji

W1, W2, U1, K1

4.

Pomiar, analiza i ocena wyników procesów

W1, W2, U1, K1

5.

Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Zdobycie minimum 60% maksymalnej liczby punktów

ćwiczenia

projekt

Zdobycie minimum 60% maksymalnej liczby punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zanjomość podstaw pracy z komputerem

Sylabusy
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Rachunkowość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.5cac67c8867f0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z głównymi zagadnienia dotyczącymi rachunkowości oraz funkcjonowaniem systemu
ewidencyjno-sprawozdawczego podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz non-proﬁt.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

Aspekty ﬁnansowe działalności podmiotu

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W07,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W09,
ZPS_K1_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Terminologię używaną w rachunkowości oraz
standardy rachunkowości

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W07,
ZPS_K1_W09,
ZPS_K1_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Zasady prowadzenia rachunkowości w różnych
formach organizacyjno-prawnych

ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W07,
ZPS_K1_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

formułować i analizować problemy badawcze
wynikające z omawianych zjawisk ekonomicznych
i organizacyjnych, przed którymi stają organizacje
sektora polityki społecznej oraz dobierać odpowiednie
metody i narzędzia ich rozwiązania, wykorzystując
dobór odpowiednich źródeł informacji

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U11,
ZPS_K1_U13,
ZPS_K1_U14,
ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18,
ZPS_K1_U19

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

planować i organizować pracę samodzielną oraz
w zespole

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U11,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U13,
ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U18

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

posługiwać się specjalistyczną terminologią w trakcie
dyskusji

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U11,
ZPS_K1_U13,
ZPS_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Sylabusy
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U4

U5

wykorzystać wiedzę w procesie poszukiwania
optymalnych rozwiązań dylematów gospodarczych
i społecznych; formułować i analizować określone
problemy ewidencyjne

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U11,
ZPS_K1_U13,
ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U20

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

posługiwać się przepisami prawa oraz systemem
znormalizowanym (rachunkowości, podatkowym)
w celu uzasadnienia konkretnych działań.

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U11,
ZPS_K1_U14,
ZPS_K1_U17

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu
treści

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K05

zaliczenie

K2

rozwiązywania problemów poznawczych
i praktycznych

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K06

zaliczenie

K3

krytycznego odbioru i analizy informacji pochodzącej
z rachunkowości

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

20

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

Przygotowanie do sprawdzianów

20

rozwiązywanie zadań

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota rachunkowości: Pojęcie, cele i zakres rachunkowości. Przedmiot i podmiot
rachunkowości. Metody i zasady rachunkowości. Normy prawne rachunkowości.
Podstawy metodologiczne rachunkowości.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

2.

Zasoby majątkowe i źródła ich ﬁnansowania. Klasyﬁkacja aktywów i pasywów.
Wycena aktywów i pasywów. Bilansowanie środków gospodarczych i źródeł ich
pochodzenia. Bilans. Równanie bilansowe. Wynik działalności - Rachunek
wyników.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

3.

Ewidencja operacji gospodarczych. Konta księgowe. Rodzaje operacji
gospodarczych. Zasada podwójnego zapisu i jej konsekwencje. Zasady
funkcjonowania kont. Przykłady księgowań. Podział i łączenie kont

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

Rodzaje i ewidencja aktywów trwałych. Amortyzacja a umorzenie. Wartości
niematerialne i prawne. Finansowy majątek trwały.
Ewidencja aktywów obrotowych. Zasady wyceny za-pasów. Ewidencja zapasów.
Pojęcie rozrachunków i ich ewidencja.

4.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

Ewidencja środków pieniężnych. Rodzaje środków pieniężnych. Formy rozliczeń
pieniężnych.
Rachunek kosztów, przychodów i wyników. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja
kosztów. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem. Wynik działalności i jego
podział. Przychody i koszty operacyjne i pozaoperacyjne. Przychody i koszty
ﬁnansowe. Podatki związane z prowadzeniem działalności - rodzaje i ewidencja.

5.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

Metody ustalania wyniku ﬁnansowego. Formy sporządzania rachunku wyników.
6.

Sprawozdania ﬁnansowe. Rachunek przypływów ﬁnansowych. Rachunek wyników
(podsumowanie). Bilans (podsumowanie). Analiza sprawozdań ﬁnansowych .
Metody wyceny aktywów i pasywów.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

7.

Charakterystyka rachunkowości organizacji nieprowadzących działalności
gospodarczej ( sektor publiczny, pozarządowy, społeczny).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Czynne uczestnictwo w zajęciach Test wielokrotnego
wyboru (teoria i zadania)

ćwiczenia

zaliczenie

Czynne uczestnictwo w zajęciach. Test z wiedzy o ustawie
o rachunkowości. Stała ocena rozwiązywanych zadań i
udziału w ćwiczeniach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs ekonomii lub zarządzania w podstawym zakresie .
Obowiązkowy udział w zajęciach.

Sylabusy
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Zabezpieczenia społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.6082bdc827e46.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z problematyką zabezpieczenia społecznego, w szczególności z technikami organizacyjno
– administracyjnymi (ubezpieczenie społeczne, zaopatrzenie społeczne, pomoc społeczna) oraz z elementami
składowymi. Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów prawa, związanych z
zabezpieczeniem społecznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

rolę systemu zabezpieczeń społecznych w polityce
społecznej realizowanej na szczeblu lokalnym,
regionalnym oraz krajowym; techniki organizacyjno –
administracyjne (ubezpieczenie społeczne,
zaopatrzenie społeczne, pomoc społeczna) oraz
elementy składowe systemu zabezpieczeń
społecznych; wybrane koncepcje oraz doktryny
polityczne związane z zabezpieczeniem społecznym;
modele polityki społecznej w kontekście
zabezpieczenia społecznego.

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U07

zaliczenie pisemne

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł
informacji; zdobywać, analizować oraz prezentować
najnowsze informacje z zakresu zabezpieczania
społecznego; stosować przepisy prawa z zakresu
zabezpieczeń społecznych w praktyce.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ciągłego oraz samodzielnego zdobywania
i doskonalenia wiedzy, a także podnoszenia
umiejętności profesjonalnych; przyjmowania
odpowiedzialność za powierzone zadania.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

analiza aktów normatywnych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Geneza i rozwój instytucji zabezpieczenia społecznego. Etapy rozwoju. Doktryny
polityczne związane z zabezpieczeniem społecznym. Istota zabezpieczenia
społecznego. Deﬁnicja. Metody. Techniki administracyjno – ﬁnansowe
zabezpieczenia społecznego oraz kryteria ich rozróżniania. Elementy składowe.
Zabezpieczenie społeczne w ustawodawstwie krajowym. Ubezpieczeniowe
elementy zabezpieczenia społecznego. Świadczenia zaopatrzeniowe w polskim
systemie zabezpieczenia społecznego. Cechy charakterystyczne zaopatrzenia
społecznego. Świadczenia prorodzinne. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
Zaopatrzenie społeczne służb mundurowych. Pomoc społeczna. Świadczenia z
pomocy społecznej i zasady ich przyznawania. Organizacja
i ﬁnansowanie pomocy społecznej.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Uzyskanie min. 51 proc. punktów

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Uzyskanie min. 51 proc. punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.6037a1aca168e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest ukazanie roli ekonomii społecznej dla polskiej gospodarki i polskiego rynku pracy, jej roli
w polityce rynku pracy i zmniejszania bezrobocia oraz nabycie przez studentów umiejętności i wiedzy z zakresu
zarządzania wybranymi podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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ZPS_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

ZPS_K1_W14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

ZPS_K1_W12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

ZPS_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

krytycznej oceny działań własnych i zespołu, w których
ZPS_K1_K01
pracuje

projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

W1

sposób powstawania, funkcjonowania, przekształcania
i rozwoju podmiotów działających w obszarze
ekonomii społecznej i solidarnej

W2

podstawowe przepisy prawa regulujące
funkcjonowanie wybranych podmiotów działających
w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej

W3

podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi
w organizacji ekonomii społecznej, w tym spółdzielni

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości,
pogłębiać i aktualizować wiedzę z zakresu zarządzania
wybranymi podmiotami działającymi w obszarze
ekonomii społecznej i solidarnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Istota, geneza i źródła starej i nowej ekonomii społecznej.

W1

2.

Funkcje i zadania ekonomii społecznej, przedsiębiorstw i przedsiębiorczości
społecznej

W1, W2

3.

Wykluczenie społeczna i sytuacja grup defaworyzowanych na rynku pracy

W1, W3, U1, K1

4.

Przedsiębiorstwa społeczne - modele przedsiębiorstw, słabe i mocne strony.

W1, W2, W3, U1

5.

Pojęcie spółdzielni i spółdzielczości na tle idei ekonomii społecznej.

W1, W2

6.

Typologia spółdzielni.

W1, W2

7.

Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej – uwarunkowania i bariery

W1, W2, W3, U1

8.

Źródła i instrumenty ﬁnansowania przedsiębiorstw społecznych.

W1, W2, U1, K1

9.

Ekonomia społeczna w programach rządowych i samorządowych.

W1, W2, U1

10.

Efekty działalności sektora ekonomii społecznej i jego beneﬁcjenci.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w
trakcie sesji egzaminacyjnej. Możliwość ustalenia terminu
egzaminu zerowego przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
Egzamin jest pisemny w postaci testu zawierającego pytania
otwarte i zamknięte, który może być przeprowadzony także w
formie zdalnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie
60% całkowitej liczby punktów. Ocena końcowa może być
podwyższona dzięki wyróżniającej się aktywności studentów w
trakcie zajęć. Test pisemny 60% - dst 68% - dst plus 76% - db84%
- db plus 90% - bdb

ćwiczenia

projekt, esej, prezentacja,
zaliczenie

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach
dydaktycznych, opracowanie i prezentacja projektu
zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie w administracji publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.6037a1abe207b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu organizacji
i zarządzania w administracji publicznej, roli administracji publicznej w życiu społeczno-gospodarczym oraz
ogólny rozwój zdolności poznawczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady organizacji administracji publicznej i zasady jej
funkcjonowania, relacje pomiędzy organizacjami
wchodzącymi w skład administracji publicznej
a innymi instytucjami; podstawowe metody
rozwiązywania problemów zarządzania
w organizacjach należących do administracji
publicznej

ZPS_K1_W14

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować uwarunkowania i kryteria rozwiązywania
ZPS_K1_U14
problemów organizacji i zarządzania

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

działania na rzecz dobra wspólnego

ZPS_K1_K05

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

45

wykonanie ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie administracji publicznej, organu, aparatu pomocniczego. Zasady, funkcje
zarządzania w administracji publicznej. Walory sprawności zarządzania w
administracji publicznej

W1, U1, K1

2.

Organizacja administracji publicznej. Sfery ingerencji administracji publicznej

W1, U1, K1

3.

Metody i techniki rozwiązywania problemów zarządzania w administracji
publicznej

W1, U1, K1

4.

Kontrola administracji publicznej

W1, U1, K1

5.

Kierunki przeciwdziałania nieprawidłowościom w zarządzaniu w administracji
publicznej

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w trakcie sesji
egzaminacyjnej. Egzamin pisemny, zawiera pytania otwarte i zamknięte.
Zamknięte są oceniane systemem 0-1. W pytaniach otwartych istnieje
możliwość uzyskania od 0 do 3 punktów. Warunkiem zaliczenia jest
uzyskanie 51 % ogółu punktów możliwych do uzyskania z testu.
Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst
• 51-65 pkt. – ocena dst • 66-75 pkt. – ocena + dst • 76-86 pkt. – ocena
db • 87-94 pkt. – ocena + db • 95-100 pkt. -ocena bdb II termin. Test z
zakresu objętego programem przedmiotu. Warunki zaliczenia testu takie
jak w I terminie.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Obecność na zajęciach, prawidłowe wykonywanie zadań w zakresie
zleconym przez prowadzącego, aktywność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość funkcjonowania państwa i jego instytucji

Sylabusy
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Zarządzanie zasobami ludzkimi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.5cb5947bd1696.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie przez studenta wiedzy na temat metod zarządzania zespołami pracowniczymi w różnych organizacjach

C2

Zdobycie przez studenta umiejętności uczestniczenia w pracy zespołów pracowniczych oraz zarządzanie nimi

C3

Zdobycie przez studenta kompetencji w zakresie pracy grupowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna kryteria oceny metod zarządzania zespołem
pracowniczym.

ZPS_K1_W12

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

ZPS_K1_U14

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

ZPS_K1_K01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ uczestniczyć w pracy zespołów pracowniczych
oraz zastosować narzędzia zarządzania takimi
zespołami w różnych organizacjach.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest przygotowany do współdziałania i pracy w zespole
i nawiązywania kontaktów niezbędnych do realizacji
stawianych przed nim zadań.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

analiza i przygotowanie danych

25

analiza wymagań

15

analiza problemu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota pracy zespołowej

W1

2.

Znaczenie kierownika zespołu pracowniczego

W1

3.

Podział zadań w zespole pracowniczym. Analiza możliwości zastosowania pracy
zespołowej

U1, K1

4.

Metody doboru członków zespołu pracowniczego

W1, U1

5.

Analiza mocnych i słabych stron zespołu pracowniczego

U1, K1

6.

Podejmowanie decyzji w zespole

U1, K1

7.

Motywowanie zespołu pracowniczego

W1, U1, K1

8.

Konﬂikty w zespołach pracowniczych

W1, U1, K1

9.

Analiza przyczyn i skutków konﬂiktów w zespołach pracowniczych

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Student zna kryteria oceny metod zarządzania zespołem
pracowniczym i je szczegółowo opisuje. 2. Student potraﬁ uczestniczyć w
pracy zespołów pracowniczych i zastosować narzędzia zarządzania takimi
zespołami. 3. Student jest gotów współdziałać i pracować w zespole i
nawiązywać kontakty niezbędne do realizacji stawianych przed nim
zadań.

wykład

egzamin ustny

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę analiza case study

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z przedmiotów: Zarządzanie.

Sylabusy
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Instrumenty ﬁnansowania polityki społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.5cd3d174590d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z ﬁnansowymi aspektami polityki społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

ﬁnansowe aspekty działania organizacji polityki
społecznej; główne fundusze ﬁnansujące politykę
społeczną

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W07

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

formułować i analizować problemy badawcze
wynikające z omawianych zjawisk ekonomicznych,
przed którymi staje polityka społeczna.

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04

zaliczenie pisemne

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odbioru i analizy przedstawionych mu
treści.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja, cele i podstawowe wartości polityki społecznej. Podmioty polityki
społecznej. Aspekty polityki społecznej. Polityka społeczna państwa. Strategia
polityki społecznej

W1, U1, K1

2.

Finanse, Finanse publiczne.

W1, U1, K1

3.

Budżet jako instrument ﬁnansowania polityki społecznej.

W1, U1, K1

4.

Fundusze polityki społecznej.

W1, U1, K1

5.

Subwencja i dotacja jako narzędzia ﬁnansowania polityki społecznej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

minimum 50% pkt z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

minimum 50% pkt z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Prawa człowieka i handel ludźmi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.607fe2cfc8a1c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

działania na rzecz przestrzegania praw człowieka jako celu i jako głównego gwaranta bezpieczeństwa i pokoju
na świecie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawową terminologię związaną z prawami
człowieka

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie
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W2

podstawowe funkcje obowiązujących norm prawnych
(krajowych i międzynarodowych) dotyczących praw
i obowiązków człowieka w społeczeństwie (państwie)

ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W07,
ZPS_K1_W14

zaliczenie pisemne

W3

potrzebę ochrony relacji międzyludzkich opartych
na prawach człowieka

ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W08

zaliczenie

W4

zagrożenia spowodowane przestępstwem handlu
ludźmi dla bezpieczeństwa jednostek i społeczeństwa
lokalnego, regionalnego i globalnego

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać naruszenia praw człowieka

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U21

zaliczenie pisemne

U2

zastosować uzyskaną wiedzę na temat praw człowieka
w życiu codziennym

ZPS_K1_U10,
ZPS_K1_U13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U3

wybrać konkretne rozwiązania praktyczne na rzecz
przestrzegania praw człowieka (np. w przypadku
handlu ludźmi)

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U14

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia aktywności na rzecz ochrony praw człowieka

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

K2

przeciwdziałania handlowi ludźmi

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie eseju

25

analiza aktów normatywnych

10

rozwiązywanie kazusów

10

badania terenowe

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie raportu

20
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

terminologia związana z tematyką praw człowieka i handlem ludźmi

W1, U2, K1, K2

2.

międzynarodowe i krajowe systemy ochrony praw człowieka

W2, U1, K1

3.

działania na rzecz przestrzegania praw człowieka i przeciwdziałania handlowi
ludźmi

W3, W4, U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne esej, przystąpienie do zaliczenia pisemnego tylko po zaliczeniu ćwiczeń

ćwiczenia

zaliczenie

Aktywny udział w zajęciach, pisanie skargi na naruszenie praw człowieka,
zaliczenie kazusu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Przywództwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.607fe248403d7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozumienie wyzwań współczesnego świata w kontekście przywództwa

C2

Deﬁniowaniu i rozumieniu pojęcia przywództwo i pokrewnych

C3

Znajomość paradygmatów i rozumieniu konieczności ewolucji zarówno praktyki, jak i teorii przywództwa

C4

Umiejętność analizy stylu przywództwa

C5

Wykorzystanie wiedzy na temat procesu rozwoju przywódców we własnym rozwoju

C6

Znajomość teorii uczącej się organizacji i sposobów wspierania rozwoju pracowników

C7

Umiejętność współpracy w grupie i komunikacji
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wyzwania współczesnego świata i rolę przywództwa

ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W12

wyniki badań, esej,
prezentacja

W2

teorie i koncepcje dotyczące przywództwa

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W08

wyniki badań, esej,
prezentacja

W3

teorie uczącej się organizacji

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W13

wyniki badań, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować style przywództwa i ich konsekwencje

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U04

wyniki badań, esej,
prezentacja

U2

ZPS_K1_U08,
zaplanować działania dla rozwoju dyscyplin uczącej się
ZPS_K1_U11,
organizacji
ZPS_K1_U14

wyniki badań, esej,
prezentacja

U3

poddawać reﬂeksji i analizie działania własne
i współpracowników dla poprawy ich jakości

ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U10

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy w zróżnicowanej grupie

ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

wyniki badań, esej,
prezentacja

K2

facylitacji pracy grupy

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03

wyniki badań, esej,
prezentacja

K3

brania odpowiedzialności za efekty pracy grupowe

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K05

wyniki badań, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

30

przeprowadzenie badań empirycznych

15

przygotowanie raportu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie eseju

15
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analiza i przygotowanie danych

10

przygotowanie projektu

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesny świat kontekstem działania liderów.

W1, U1, K1

2.

Paradygmaty przywództwa. Przywództwo – perspektywy, założenia,
modele,koncepcje.

W2, U1, K1

3.

Typologie stylów przewodzenia. Rodzaje i style przywództwa.

W2, U1, K3

4.

Kompetencje i wyzwania przywódcy sektora publicznego. Stereotypy głównego
nurtu

W1, W3, U2, K2

5.

Przewodzenie w czasach niepewności. Lider zmiany.

W3, U2, K3

6.

Uczenie się przywództwa. Przywództwo edukacyjne

W2, U2, K1

7.

Ucząca się organizacja i jej dyscypliny

W3, U2, U3, K2

8.

Ograniczenia przywództwa charyzmatycznego

W2, U1, U3, K1

9.

Przywództwo kobiet

U1, U3, K1

10.

Wizja i etyka przywództwa. Empowerement

W2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, burza mózgów, wykład
konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

esej

Esej powinien zawierać odniesienia do własnego rozwoju pod
wpływem lektury i zajęć

ćwiczenia

wyniki badań, prezentacja

Prezentacja powinna przedstawiać wyniki badania opinii publicznej
na temat przywództwa

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Seminarium dyplomowe "Ekonomiczne aspekty polityki społecznej"
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1300.6037a1b20921a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium jest doprowadzenie studentów do samodzielnego przygotowania i napisania pracy
licencjackiej, poprzez sformułowanie problemu badawczego, konceptualizację pracy, analizę literatury
przedmiotu i stanu badań, sformułowanie założeń teoretycznych i metodologicznych (postawienie pytań
badawczych lub hipotez), przygotowanie i przeprowadzenie badań, analizę i interpretację ich wyników).
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- podstawową terminologię z zakresu nauk
społecznych, w tym polityki społecznej; - wybrane
obszary wiedzy wyznaczone przez temat
przygotowanej pracy oraz ma wiedzę dotyczącą
zjawisk powiązanych z zakresem swojej pracy. teoretyczno-metodologiczne podstawy nauk
społecznych, potrzebne do realizacji tematu pracy, wybrane metody statystyczne oraz narzędzia
informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji
danych; - podstawowe pojęcia oraz zasady związane
z ochroną własności intelektualnej;

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W09

zaliczenie na ocenę

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U15,
ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18,
ZPS_K1_U19,
ZPS_K1_U21

zaliczenie na ocenę

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

-prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk społecznych, w tym polityki społecznej; integrować i poszerzać wiedzę zdobytą na różnych
etapach dotychczasowego kształcenia, łączyć ją
z percepcją tekstów z subdyscyplin właściwych dla
kierunku studiów, ustnie relacjonować efekty
poznania; -wykorzystywać zdobytą wiedzę, rozumieć
procesy społeczne i polityczne w różnych sytuacjach,
w tym, analizować i komentować wydarzenia bieżącej
polityki; - korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych
źródeł informacji; - tworzyć, redagować, opatrywać
przypisami i edytować teksty z wykorzystaniem
różnych ujęć teoretycznych i zróżnicowanych źródeł; uczyć się, współdziałać w procesie zdobywania
informacji oraz prezentacji wyników badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dotrzymywania ustalonych terminów oraz
przyjmowania odpowiedzialność za powierzone
zadania; -wykazywania kreatywności, rzetelności
i wytrwałości w pracy; - efektywnego komunikowania
się i współpracowania; - potrzeby ciągłego,
samodzielnego zdobywania wiedzy i podnoszenia
umiejętności badawczych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

40

analiza aktów normatywnych

10
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analiza badań i sprawozdań

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przeprowadzenie badań empirycznych

70

przygotowanie pracy dyplomowej

110

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe seminarium dyplomowego zależą od specjalności naukowej
prowadzącego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w
badaniach
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia w pierwszym semestrze jest przygotowanie co
zaliczenie na ocenę najmniej konceptualizacji i szczegółowego planu pracy. Szczegółowe,
dodatkowe warunki zależą od prowadzącego konkretne seminarium

Semestr 6
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Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie ukończonej pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.
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Seminarium dyplomowe "Komunikowanie się w organizacjach publicznych
i pozarządowych"
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1300.6037a1b2f121e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium jest doprowadzenie studentów do samodzielnego przygotowania i napisania pracy
licencjackiej, poprzez sformułowanie problemu badawczego, konceptualizację pracy, analizę literatury
przedmiotu i stanu badań, sformułowanie założeń teoretycznych i metodologicznych (postawienie pytań
badawczych lub hipotez), przygotowanie i przeprowadzenie badań, analizę i interpretację ich wyników.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- teorię dotyczącą wybranych obszarów wiedzy
wyznaczonej przez temat przygotowanej pracy,
teoretyczno-metodologiczne podstawy nauk
społecznych, potrzebne do realizacji tematu pracy,
wybrane metody statystyczne oraz narzędzia
informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji
danych; podstawowe pojęcia oraz zasady związane
z ochroną własności intelektualnej;

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W11

zaliczenie

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U15,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18,
ZPS_K1_U19

zaliczenie

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

-prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk społecznych, w szczególności nauk o zarządzaniu
i jakości; integrować i poszerzać wiedzę zdobytą
na różnych etapach dotychczasowego kształcenia,
wykorzystywać zdobytą wiedzę, korzystać
z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji;
tworzyć, redagować, opatrywać przypisami i edytować
teksty z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych
i zróżnicowanych źródeł;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dotrzymywania ustalonych terminów oraz
przyjmowania odpowiedzialność za powierzone
zadania; wykazywania rzetelności i wytrwałości
w pracy; efektywnego komunikowania się
i współpracy; postępowania w sposób etyczny

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

50

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie pracy dyplomowej

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

pozyskanie danych

20

przygotowanie pracy dyplomowej

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przegląd literatury przedmiotu.

W1, U1

2.

Podstawy metodologii badań społecznych.

W1, U1

3.

Przygotowanie projektu badania.

W1, U1, K1

4.

Struktura i język pracy licencjackiej.

W1, U1, K1

5.

Analiza danych zebranych i wnioskowanie.

W1, U1, K1

6.

Podstawowe pojęcia oraz zasady związane z ochroną własności intelektualnej

W1, U1, K1

7.

Redakcja tekstu; stosowanie odsyłaczy; przygotowanie bibliograﬁi.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie jednego rozdziału pracy
licencjackiej

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach,
konsultacje
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie ukończonej pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Seminarium dyplomowe "Organizacja i funkcjonowanie systemu
zabezpieczeń społecznych"
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1300.6037a1b119e06.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium jest doprowadzenie studentów do samodzielnego przygotowania i napisania pracy
licencjackiej, poprzez sformułowanie problemu badawczego, konceptualizację pracy, analizę literatury
przedmiotu i stanu badań, sformułowanie założeń teoretycznych i metodologicznych (postawienie pytań
badawczych lub hipotez), przygotowanie i przeprowadzenie badań, analizę i interpretację ich wyników.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych,
w tym zarządzania oraz polityki społecznej; wybrane
obszary wiedzy wyznaczone przez temat
przygotowanej pracy oraz wiedzę dotyczącą zjawisk
ZPS_K1_W01,
powiązanych z zakresem swojej pracy; -teoretycznoZPS_K1_W04,
metodologiczne podstawy nauk społecznych,
potrzebne do realizacji tematu pracy, wybrane metody ZPS_K1_W11
statystyczne oraz narzędzia informatyczne
gromadzenia, analizy i prezentacji danych;
podstawowe pojęcia oraz zasady związane z ochroną
własności intelektualnej.

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk społecznych, w tym zarządzania i polityki
społecznej; integrować i poszerzać wiedzę zdobytą
na różnych etapach dotychczasowego kształcenia,
łączyć ją z percepcją tekstów z subdyscyplin
właściwych dla kierunku studiów, ustnie relacjonować
efekty poznania; wykorzystywać zdobytą wiedzę,
rozumieć procesy społeczne i polityczne w różnych
sytuacjach, w tym, analizować i komentować
wydarzenia bieżącej polityki; - korzystać
z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji;
tworzyć,redagować, opatrywać przypisami i edytować
teksty z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych
i zróżnicowanych źródeł; uczyć się, współdziałać
w procesie zdobywania informacji oraz prezentacji
wyników badań,

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U15,
ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18,
ZPS_K1_U19

zaliczenie

dotrzymywania ustalonych terminów oraz przyjmować
odpowiedzialność za powierzone zadania;
ZPS_K1_K02,
wykazywania kreatywności, rzetelności i wytrwałości
ZPS_K1_K03,
w pracy; efektywnie komunikować się
ZPS_K1_K04
i współpracować; ciągłego, samodzielnego zdobywania
wiedzy i podnoszenia umiejętności badawczych.

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

40

analiza aktów normatywnych

10

Sylabusy
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analiza badań i sprawozdań

10

przygotowanie pracy dyplomowej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań empirycznych

40

przygotowanie pracy dyplomowej

80

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Treści programowe seminarium dyplomowego dotyczą organizacji i
funkcjonowania systemu zabezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie.
1. Organizacja i funcjonowanie systemu zabezpieczeń społeccznych.

1.

2. Rola instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz sektora
prywatnego w realizacji celów polityki społecznej.

W1, U1, K1

3. Ubezpieczeniowe oraz zaoparzeniowe elementy systemu zabezpieczeń
społecznych.
4. Organizacja i funkcjonowanie systemu pomocy społecznej.
5. Polityki publiczne.

Informacje rozszerzone
Semestr 5
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Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody
e-learningowe, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie min. jednego rozdziału pracy dyplomowej.

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie całej pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe "System globalnego zarządzania"
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1300.6037a1b1b1d52.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium jest doprowadzenie studentów do samodzielnego przygotowania i napisania pracy
licencjackiej, poprzez sformułowanie problemu badawczego, konceptualizację pracy, analizę literatury
przedmiotu i stanu badań, sformułowanie założeń teoretycznych i metodologicznych (postawienie pytań
badawczych lub hipotez), przygotowanie i przeprowadzenie badań, analizę i interpretację ich wyników).
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych,
w tym polityki społecznej

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W2

wybrane obszary wiedzy wyznaczone przez temat
przygotowanej pracy oraz ma wiedzę dotyczącą
zjawisk powiązanych z zakresem swojej pracy

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W13

zaliczenie na ocenę

W3

teoretyczno-metodologiczne podstawy nauk
społecznych, potrzebne do realizacji tematu pracy

ZPS_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W4

wybrane metody statystyczne oraz narzędzia
informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji
danych

ZPS_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W5

podstawowe pojęcia oraz zasady związane z ochroną
własności intelektualnej

ZPS_K1_W11,
ZPS_K1_W14

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk społecznych, w tym polityki społecznej

ZPS_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystać zdobytą dotychczas wiedzę w celu
gromadzenia i zarządzania informacjami uzyskanymi
w trakcie przygotowania do pisania pracy dyplomowej
na wybrany przez siebie temat

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

dokonać selekcji uzyskanego materiału

ZPS_K1_U17

zaliczenie na ocenę

U4

zaprezentować efekty swojej pracy

ZPS_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U5

wykorzystywać zdobytą wiedzę na temat procesów
społecznych i politycznych w różnych sytuacjach,
w tym, analizować i komentować wydarzenia bieżącej
polityki

ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U12

zaliczenie na ocenę

U6

korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł
informacji

ZPS_K1_U18

zaliczenie na ocenę

U7

tworzyć, redagować, opatrywać przypisami i edytować
teksty z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych
i zróżnicowanych źródeł

ZPS_K1_U15

zaliczenie na ocenę

U8

uczyć się, współdziałać w procesie zdobywania
informacji oraz prezentacji wyników badań

ZPS_K1_U16

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dotrzymywania ustalonych terminów oraz
przyjmowania odpowiedzialność za powierzone
zadania

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K07

zaliczenie na ocenę

K2

wykazywania kreatywności, rzetelności i wytrwałości
w pracy

ZPS_K1_K06

zaliczenie na ocenę

K3

efektywnego komunikowania się i współpracy

ZPS_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K4

ciągłego, samodzielnego zdobywania wiedzy
i podnoszenia umiejętności badawczych

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04

zaliczenie na ocenę
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Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

analiza aktów normatywnych

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

analiza źródeł historycznych

10

konsultacje

10

Przygotowanie prac pisemnych

20

wykonanie ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

pozyskanie danych

20

przygotowanie pracy dyplomowej

50

przygotowanie raportu

10

analiza problemu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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170 / 249

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

podstawowa widza z zakresu metodologii i badań naukowych

W1, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, U7, K1

2.

Treści programowe seminarium dyplomowego zależą od specjalności naukowej
prowadzącego oraz obszaru badawczego każdego studenta

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, metody e-learningowe,
udział w badaniach
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie rozdziału pracy dyplomowej

Semestr 6
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, analiza tekstów, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie ukończonej pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Seminarium dyplomowe "Zarządzanie ekopolityką społeczną"
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1300.6037a1b257ed2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium jest przygotowanie i wsparcie studentów w realizacji projektu badawczego w postaci rozprawy
licencjackiej na temat zarządzania polityką społeczną w dobie kryzysu ekologicznego. Uczestnicy kursu będą
mieli możliwość poznać warsztat badacza w dziedzinie nauk społecznych oraz rozwinąć własne umiejętności
badawcze poprzez przygotowanie i obronienie pracy licencjackiej. Studenci nauczą się tworzyć przegląd
literatury, formułować cele i pytania badawcze, projektować badania naukowe i zrozumiale przedstawiać wyniki
badań szerszej publiczności.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kontekst wyzwań dla cywilizacji w dobie kryzysu
ekologicznego

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W09,
ZPS_K1_W13

zaliczenie

W2

proces formułowania pytań badawczych
i projektowania badań naukowych

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W09,
ZPS_K1_W13

zaliczenie

opisywać, analizować i interpretować podstawowe
zjawiska i procesy społeczne warunkujące apatię
wobec zagrożeń środowiskowych

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U14,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18

zaliczenie

analizować zależności pomiędzy polityką ekologiczną
i społeczną

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18

zaliczenie

U3

wyszukiwać i krytycznie oceniać literaturę naukową
w obszarze polityki społecznej oraz socjologii, ﬁlozoﬁi,
politologii lub nauki o systemie Ziemi

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U10,
ZPS_K1_U15,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18,
ZPS_K1_U20

zaliczenie

U4

dobrać oraz sformułować problem badawczy i pytania
badawcze

ZPS_K1_U12

zaliczenie

U5

dobrać metody odpowiednie dla problemu
badawczego

ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U15

zaliczenie

ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia działania na rzecz rozumianego globalnie
dobra wspólnego

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

40

analiza problemu

20
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przeprowadzenie badań empirycznych

70

przygotowanie pracy dyplomowej

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
190

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Kontekst kryzysu ekologicznego i cywilizacyjnego
1.

W1
Tożsamość badacza

2.

Projektowanie badań naukowych

W2, U1, U2, U3, U4, U5

3.

Technika pracy naukowo-badawczej

W2, U1, U2, U3, U4, U5,
K1

Poszukiwanie wiarygodnych źródeł
4.

W2, U3, U4, U5, K1
Przeszukiwanie akademickich baz danych
Metody organizowania danych bibliograﬁcznych

5.

W2, U3, U4, U5, K1
Styl cytowania
Formułowanie problemu badawczego

6.

W2, U3, U4, U5, K1
Problem udokumentowany źródłowo
Rola teorii

7.

W2, U3, U4, U5, K1
Akademicki styl pisania

8.

Przegląd literatury i bibliograﬁa

W2, U4, U5, K1

9.

Operacjonalizacja, czyli jak przełożyć pytania badawcze na metodologię

U4, U5

Sylabusy
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10.

Prezentacja "Kryzys dla Prawej Półkuli"

W1, U1, U2, K1

11.

Rówieśnicza recenzja problemu badawczego

W2, U2, U4, U5

12.

Indywidualne i grupowe konsultacje prac studentów

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Problem badawczy, Prezentacja koncepcji i metodologii pracy, Rozdział 1.

Semestr 6
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja na zajęciach, oddawanie w terminie kolejnych etapów pracy,
całość pracy licencjackiej.
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Seminarium dyplomowe "Zarządzanie rozwojem terytorialnym"
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1300.6037a1b165c0c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium jest doprowadzenie studentów do samodzielnego przygotowania i napisania pracy
licencjackiej, poprzez sformułowanie problemu badawczego, konceptualizację pracy, analizę literatury
przedmiotu i stanu badań, sformułowanie założeń teoretycznych i metodologicznych (postawienie pytań
badawczych lub hipotez), przygotowanie i przeprowadzenie badań, analizę i interpretację ich wyników).

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawową terminologię z zakresu nauk nauk
o zarządzaniu i jakości oraz wybrane obszary wiedzy
oraz zjawisk wyznaczone przez temat przygotowanej
pracy

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W04

zaliczenie

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U09

zaliczenie

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk o zarządzaniu i jakości a także integrować
i poszerzać zdobytą wiedzę w procesie analizy
i badania zjawisk i organizacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dotrzymywania ustalonych terminów oraz przyjmować
odpowiedzialność za powierzone zadania;
wykazywania kreatywności, rzetelności i wytrwałości
w pracy; -ciągłego, samodzielnego zdobywania wiedzy
i podnoszenia umiejętności badawczych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

pozyskanie danych

60

analiza i przygotowanie danych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

badania terenowe

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
270

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metodyka pisania pracy licencjackiej

W1, U1, K1

2.

Pojęcie rozwoju i instrumentów zarządzania rozwojem

W1, U1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Sukcesywne przedstawianie postępów w opracowywaniu pracy
licencjackiej w wyznaczonych terminach

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Sukcesywne przedstawianie postępów w opracowywaniu pracy
licencjackiej w wyznaczonych terminach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe "Zarządzanie wobec praktycznych aspektów
polityki społecznej"
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1300.6037a1b0c074d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student powinien umieć zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu społecznego wraz
z przedstawieniem odpowiednio udokumentowanymi wnioskami.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

źródła pozyskiwania danych i informacji na temat
problemów polityki społecznej

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W06

zaliczenie

W2

podstawowe metody badań społecznych

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W05

zaliczenie

napisać pracę na temat wybranych praktycznych
aspektów polityki społecznej

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U18

zaliczenie

zastosować podstawowe metody badań społecznych.

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U17

zaliczenie

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do analizy problemów społecznych oraz innych
aspektów polityki społecznej

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

analiza badań i sprawozdań

5

analiza i przygotowanie danych

15

analiza problemu

5

konsultacje

10

pozyskanie danych

15

przygotowanie pracy dyplomowej

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
160

ECTS
5.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

pozyskanie danych

10

przygotowanie pracy dyplomowej

70

analiza badań i sprawozdań

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie z metodologią pisania pracy dyplomowej (m.in opracowanie
przypisów, bibliograﬁi, strony tytułowej itd.)

W1, W2, U2

2.

Wskazanie wymogów formalnych związanych z przestrzeganiem praw autorskich.

U1

3.

Ustalenie koncepcji pracy dyplomowej, w tym w szczególności celu, jak również
sformułowanie tez i problemów badawczych.

W2, U1, K1

4.

Opracowanie konspektu oraz wstępnego planu pracy dyplomowej.

U1, U2

Zaprojektowanie narzędzi badawczych adekwatnych do obranego tematu.
5.

W2, U1, U2

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
złożenie rozdziału pracy dyplomowej
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Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
złożenie pracy dyplomowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student rozpoczynający ten przedmiot powinien posiadać podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje nabyte na
wcześniejszych latach studiów w zakresie polskiej i międzynarodowej polityki społecznej, umożliwiające mu przygotowanie
pracy dyplomowej .

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe "Zarządzanie zaufaniem w instytucjach polityki
społecznej; Rachunkowość w sektorze publicznym i pozarządowym"
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1300.6037a1b2a3bae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium jest doprowadzenie studentów do samodzielnego przygotowania i napisania pracy
licencjackiej, poprzez sformułowanie problemu badawczego, konceptualizację pracy, analizę literatury
przedmiotu i stanu badań, sformułowanie założeń teoretycznych i metodologicznych (postawienie pytań
badawczych lub hipotez), przygotowanie i przeprowadzenie badań, analizę i interpretację ich wyników).

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- podstawową terminologię z zakresu nauk
społecznych, w szczególności nauk o zarządzaniu
i jakości; - wybrane obszary wiedzy wyznaczone przez
temat przygotowanej pracy oraz ma wiedzę dotyczącą
zjawisk powiązanych z zakresem swojej pracy. teoretyczno-metodologiczne podstawy nauk
społecznych, potrzebne do realizacji tematu pracy, wybrane metody statystyczne oraz narzędzia
informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji
danych; - podstawowe pojęcia oraz zasady związane
z ochroną własności intelektualnej;

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W13

zaliczenie na ocenę

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U02,
-prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
ZPS_K1_U03,
nauk społecznych, w szczególności nauk o zarządzaniu
ZPS_K1_U04,
i jakości; -integrować i poszerzać wiedzę zdobytą
ZPS_K1_U05,
na różnych etapach dotychczasowego kształcenia,
ZPS_K1_U06,
łączyć ją z percepcją tekstów z subdyscyplin
ZPS_K1_U08,
właściwych dla kierunku studiów, ustnie relacjonować
ZPS_K1_U09,
efekty poznania; -wykorzystywać zdobytą wiedzę,
ZPS_K1_U10,
rozumieć procesy społeczne i polityczne w różnych
ZPS_K1_U11,
sytuacjach, w tym, analizować i komentować
ZPS_K1_U12,
wydarzenia bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej;
ZPS_K1_U13,
- korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł
ZPS_K1_U14,
informacji; - tworzyć, redagować, opatrywać
ZPS_K1_U15,
przypisami i edytować teksty z wykorzystaniem
ZPS_K1_U16,
różnych ujęć teoretycznych i zróżnicowanych źródeł; ZPS_K1_U17,
uczyć się, współdziałać w procesie zdobywania
ZPS_K1_U18,
informacji oraz prezentacji wyników badań,
ZPS_K1_U19,
ZPS_K1_U21

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- dotrzymywania ustalonych terminów oraz
przyjmowania odpowiedzialność za powierzone
zadania; -wykazywania kreatywności, rzetelności
i wytrwałości w pracy; - efektywnego komunikowania
się i współpracy; - potrzeby ciągłego, samodzielnego
zdobywania wiedzy i podnoszenia umiejętności
badawczych.

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K06,
ZPS_K1_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

analiza aktów normatywnych

5

Sylabusy
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analiza badań i sprawozdań

10

analiza i przygotowanie danych

10

analiza problemu

15

konsultacje

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przeprowadzenie badań literaturowych

60

przygotowanie pracy dyplomowej

90

zapoznanie się z e-podręcznikiem

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
270

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe seminarium dyplomowego zależą od tematu i zakresu
przygotowywanej pracy przez studenta

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, udział w

Sylabusy
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badaniach
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Napisanie rozdziału pracy licencjackiej zaliczonego pod względem
merytorycznym i formalnym jako część pracy licencjackiej.

Semestr 6
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, seminarium, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Napisanie całej pracy licencjackiej ocenianej pozytywnie pod względem
merytorycznym i formalnym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs rachunkowości, zarządzania .

Sylabusy
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Wykluczenie i reintegracja społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.607fe27ecﬀ4a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kształtowanie postaw aktywnych w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; podjęcie działań na rzecz
wzmacnianie osób wykluczonych społecznie; propagowanie idei wolontariatu i współpracy z organizacjami
działającymi na rzecz środowisk zagrożonymi, np. ATD-Czwarty Świat; badania monitorujące współpracę różnych
instytucji w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia z zakresu problematyki
wykluczenia i reintegracji społecznej

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne

W2

potrzebę ochrony praw człowieka osób zagrożonych
wykluczeniem

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W14

zaliczenie pisemne

W3

potrzebę kompleksowych działań edukacyjnych,
organizacyjnych, prawnych, pomocowych w celu
reintegracji społecznej osób wykluczonych

ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W06

zaliczenie pisemne

W4

konieczność współpracy różnych instytucji w celu
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

ZPS_K1_W07,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W11

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zdeﬁniować podstawowe pojęcia z zakresu reintegracji
społecznej

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U14

zaliczenie pisemne

U2

przedstawić kompleksowe działania niezbędne dla
działań włączających do społeczeństwa osoby
wykluczone

ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U08

zaliczenie pisemne

U3

ocenić krytycznie działalność różnych instytucji
odpowiedzialnych za reintegrację społeczną osób
wykluczonych

ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U21

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych w celu budowania strategii
rozwiązywania problemów społecznych

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02

zaliczenie pisemne

K2

praktycznego działania na rzecz przeciwdziałania
naruszeniom praw człowieka przede wszystkim
w aspekcie wykluczenia społecznego

ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K06

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

analiza aktów normatywnych

10

analiza orzecznictwa

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie projektu

15

przygotowanie raportu

10

badania terenowe

20

analiza problemu

10

pozyskanie danych

10

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia związane z prawami człowieka, wykluczeniem społecznym i
reintegracją społeczną.

W1, W2, U1, K2

2.

Zadania różnych instytucji na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W3, U3, K1, K2

3.

Aktywność obywatelska na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem.

W4, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne badania i raport, obecność i aktywność na wykładach

189 / 249

Zarządzanie e-usługami w administracji publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.6037a1af3fa20.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z technologiami i zakresem świadczenia usług publicznych za pomocą narzędzi
elektronicznych

C2

Zapoznanie z podstawowymi zasadami świadczenia usług w kanałach elektronicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma wiedzę na temat podstawowych relacji
pomiędzy organizacjami a innymi instytucjami
tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej
i międzynarodowej

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt

W2

student zna obszary funkcjonalne organizacji oraz
podstawowe relacje pomiędzy tymi obszarami

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
projekt

W3

student ma podstawową wiedzę na temat roli
procesów cywilizacyjnych a także kultury, etyki
i postępu techniczno-technologicznego w procesach
przemian współczesnych organizacji

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
projekt

U1

student potraﬁ zastosować i ocenić przydatność
wybranych metod i narzędzi do opisu i analizy
działalności organizacji

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U08

projekt

U2

zastosować i ocenić przydatność wybranych metod
i narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U08

projekt

U3

student ma elementarne umiejętności identyﬁkacji
uwarunkowań i kryteriów rozwiązywania typowych
problemów organizacji

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U08

projekt

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student posiada zdolności uczestniczenia
w przygotowaniu i realizacji różnych projektów i ma
świadomość możliwego oddziaływania skutków
podejmowanych decyzji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

analiza problemu

25

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie projektu

35

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do zajęć

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i istota usług elektronicznych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

2.

Uwarunkowania prawne e-usług,

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3.

Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo oparte na wiedzy wobec
usług elektronicznych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

4.

Elektroniczne usługi publiczne i istota i znaczenie e-administracji

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Uzyskanie minimum 60% maksymalnej liczby punktów

ćwiczenia

projekt

Uzyskanie minimum 60% maksymalnej liczby punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zarządzanie kapitałem społecznym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.6037a1afc942c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wprowadzenie do myślenia o zarządzaniu organizacją, którego centralną kategorią jest kapitał społeczny.
Usystematyzowanie zagadnień związanych z zaufaniem, normami społecznymi, sieciami, relacjami
w funkcjonowaniu organizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

miejsce i znaczenie zarządzania i kapitału społecznego
w systemie nauk oraz jej specyﬁce przedmiotowej
i metodologicznej.

ZPS_K1_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W2

podstawową terminologię zarządzania, kapitału
społecznego.

ZPS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W3

najważniejsze zagadnienia z zakresu kapitału
społecznego.

ZPS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W4

wiodące wspó łczesne teorie kapitału społecznego.

ZPS_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk o polityce, nauk o zarządzaniu, socjologii,
ekonomii i psychologii.

ZPS_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U2

wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania i kapitału społecznego do projektowania
zmian.

ZPS_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U3

dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości,
pogłębiać i aktualizować wiedzę oraz odpowiednio
argumentować.

ZPS_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U4

dostrzegać potrzeby zmian w zarządzaniu organizacją
i opracowywać plany zarządzania zmianami.

ZPS_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U5

dokonać oceny proponowanych rozwiązań
i uczestniczy w procesach podejmowania decyzji.

ZPS_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U6

identyﬁkować uwarunkowania i kryteria rozwiązywania
ZPS_K1_U14
problemów organizacji i zarządzania.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kultywowania i upowszechniania wzoró w właściwego
postępowania w środowisku pracy i poza nim.

ZPS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K2

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści.

ZPS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K3

działania na rzecz dobra wspólnego.

ZPS_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K4

postępowania w sposób etyczny.

ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

konsultacje

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Koncepcje kapitału społecznego.

W1, W2, W3, U1, U2, U6,
K2

2.

Typy kapitału społecznego.

W1, W2, W4, U1, U2, U6,
K2

3.

Kapitał społeczny, a społeczeństwo.

W1, W2, U1, U2, U3, U5,
U6, K1, K2, K3, K4

4.

Czynniki budujące kapitał społeczny w organizacji.

W1, W2, W3, U3, U4, U5,
K2, K3, K4

5.

Kapitał społeczny - diagnoza i pomiar.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U6, K1

6.

Kapitał społeczny i kapitał intelektualny w organizacji.

W1, W2, W3, U1, U2, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

7.

Relacje społeczne, moralne w kontekście kapitału społecznego.

W1, W2, W3, U5, K1, K2,
K3, K4

8.

Podmiotowość społeczna w świetle kapitału społecznego.

W2, W3, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

9.

Korzyści z kapitału społecznego.

W2, W3, U4, K2, K3, K4

10.

Prawidłowości funkcjonowania kapitału społecznego.

W2, W3, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

11.

Zaufanie organizacyjne.

W2, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2, K3, K4

12.

Sieci społeczne w organizacjach.

W2, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2, K3, K4

13.

Networking i kapitał społeczny.

W2, W3, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

14.

Kapitał społeczny i relacje z klientami.

W2, W3, U4, U5, K1, K2,
K3, K4

15.

Wpływ kapitału społecznego na różne aspekty zarządzania.

W2, W3, U1, U2, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywny wynik zaliczenia

196 / 249

Zarządzanie międzykulturowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.5cc2edab1370f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ten kurs da uczestnikom możliwość wypracowania kompetencji międzykulturowych i organizacyjnych
w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami różnych kultur cudzoziemców zamieszkałych w Polsce. Studenci
będą mieli okazję zbadać normy, wartości i problemy grup społecznych odmiennych etnicznie, kulturowo
i religijnie. W oparciu o przeprowadzone badania, uczestnicy kursu będą umieli zaplanować priorytety dla polityki
integracyjnej i działania pozwalające na konstruktywne zarządzanie różnorodnością w organizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe wymiary kultury i ich przejawy
w komunikacji interpersonalnej

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne

W2

najistotniejsze aspekty własnej kultury oraz wybranej
kultury mniejszościowej

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne

W3

kulturowe uwarunkowania skutecznego zarządzania
i przywództwa

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne

W4

współczesny kontekst ruchów migracyjnych

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne

zdiagnozować kulturę i potrzeby integracyjne
odmiennych grup społecznych

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U10,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U14,
ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18

zaliczenie ustne

U2

wyznaczyć priorytety dla polityki integracyjnej

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U14,
ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18

zaliczenie ustne

U3

podjąć działania pozwalające na konstruktywne
zarządzanie różnorodnością w organizacji

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U19

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

praktykowania i promowania postawy szacunku
względem odmienności

ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K2

zawieszania krytycznego osądu w kontekście różnic
kulturowych

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

analiza i przygotowanie danych

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przeprowadzenie badań empirycznych

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

Sylabusy
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Przygotowanie do sprawdzianów

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Ruchy migracyjne w Polsce

1.

W1, W2, W4
Wprowadzenie do wymiarów kultury

2.

Wymiary kultury - ujęcie Hofstede i GLOBE

W1, W2, W3, K1, K2

Kulturowe uwarunkowania skuteczności przywództwa

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

3.
Charakterystyka badanej grupy docelowej
Szanse i wyzwania społeczeństwa wielokulturowego
4.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Psychologia fundamentalizmu

Przeciwdziałanie stereotypom i dyskryminacji
5.

W1, W2, W3, W4, K1, K2
Granice integracji

6.

Porozumienie bez przemocy

W1, U1, U2, U3, K1, K2

7.

Prezentacja wyników badań potrzeb integracyjnych grup mniejszościowych

U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Prezentacja indywidualna. Charakterystyka i opis
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne badanej grupy docelowej. Prezentacja raportu z badania.
Test końcowy.

ćwiczenia

Prezentacja indywidualna. Charakterystyka i opis
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne badanej grupy docelowej. Prezentacja raportu z badania.
Test końcowy.

Sylabusy
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Zarządzanie projektami w instytucjach publicznych i społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.620e15b89a011.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami zarządzania projektami

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna podstawowe pojęcia i terminy dotyczące
zarządzania projektem, nazywa i opisuje podstawowe
obszary i elementy zarządzania projektami • potraﬁ
omówić różnice między klasycznymi a zwinnymi
metodami zarządzania projektami • wymienia
i charakteryzuje kluczowe kompetencje kierownika
projektu

ZPS_K1_W08

zaliczenie pisemne,
projekt

ZPS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
projekt

ZPS_K1_K01

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

opracowuje strukturę podziału pracy (WBS) oraz kartę
projektu • właściwie rozpoznaje ograniczenia
wynikające z relacji pomiędzy stałą strukturą
organizacji a strukturami projektowymi. • opracowuje
harmonogram projektu z uwzględnieniem metody
ścieżki krytycznej (CPM) oraz plan zarządzania
komunikacją w projekcie • rozpoznaje i opisuje
miejsce i rolę zarządzania projektami w zarządzaniu
organizacją • potraﬁ przeprowadzić analizę
interesariuszy projektu • organizuje sprawną i
efektywną pracę zespołu projektowego, kieruje jego
pracą dobierając właściwy styl zarządzania •
organizuje proces zarządzania zmianami w projekcie •
działa zgodnie z zasadami zarządzania jakością w
projekcie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

• Rozumie i akceptuje warunki pracy w projektach

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

60

Przygotowanie prac pisemnych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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• Zakres projektu, struktura podziału prac (WBS), harmonogram, ścieżka
krytyczna projektu
• Karta projektu – przygotowanie
• Praca zespołowa w projekcie i zarządzanie zespołem projektowym
• Zarządzanie interesariuszami projektu
• Zarządzanie komunikacją w projekcie
• Zarządzanie zmianą w projekcie
• Klasyczne i zwinne podejście do zarządzania projektami. Agile i SCRUM w
zarządzaniu projektami
• Budżetowanie projektów

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne Test wiedzy

ćwiczenia

projekt

Sylabusy

Praca zaliczeniowa – opracowanie zbioru dokumentów wchodzących w
skład dokumentacji projektowej
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Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.607fe29658cde.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z problematyką rozwoju (zrównoważonego) oraz możliwościami sterowania procesami
rozwojowymi w skali regionalnej i lokalnej. Przeanalizowanie studiów przypadku dokumentów programowania
rozwoju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

współczesne koncepcje rozwoju regionalnego
i lokalnego - metody analizowania poziomu rozwoju
i wskaźniki rozwoju - system zarządzania rozwojem
Polski

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować sytuacje/potencjały rozwojowe regionów,
powiatów i gmin oraz zastosować wiedzę teoretyczną
do wyboru interwencji zarządczej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

udziału w procesie podejmowania decyzji co
do kierunku interwencji zarządczej oraz do udziału w
tworzeniu i wdrażaniu projektów rozwojowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

analiza dokumentów programowych

20

analiza badań i sprawozdań

25

analiza i przygotowanie danych

25

przygotowanie do sprawdzianu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie rozwoju

W1

2.

Rozwój w podsystemach terytorialnych

W1, U1, K1

3.

Zarządzanie rozwojem - teorie i koncepcje

W1, U1

4.

Instrumenty rozwoju regionalnego i lokalnego

W1, U1, K1

5.

Współpraca dla rozwoju

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Nowa polityka regionalna

W1, K1

7.

System zarządzania rozwojem Polski

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

warunkiem przestąpienia do zaliczenia wykładu, jest
zaliczenie ćwiczeń

ćwiczenia

raport, wyniki badań

analiza/badanie sytuacji rozwojowej wybranych JST,
sporządzenie raportu z badania, obecność na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie różnorodnością w organizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.5cc0347f9f31f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie i zrozumienie różnorodności w perspektywie zarządzania oraz jej znaczenia dla organizacji i otoczenia
zewnętrznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawową terminologię z zakresu zarządzania
różnorodnością.

ZPS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie
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W2

najważniejsze zagadnienia z zakresu zarządzania
różnorodnością.

ZPS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W3

wspó łczesne koncepcje przywództwa w zarządzaniu
różnorodnością.

ZPS_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W4

zasady kierowania różnorodnością w organizacji.

ZPS_K1_W12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
zarządzania różnorodnością w organizacji.

ZPS_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U2

wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania różnorodnością do rozwiązywania
problemów w organizacji.

ZPS_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U3

dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości,
pogłębiać i aktualizować wiedzę oraz odpowiednio
argumentować.

ZPS_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U4

dostrzegać potrzeby zmian w organizacji.

ZPS_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U5

dokonywać oceny opracowanych rozwiązań
i partycypować w podejmowaniu decyzji.

ZPS_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kultywowania i upowszechniania wzoró w właściwego
postępowania w środowisku pracy i poza nim.

ZPS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K2

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści.

ZPS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K3

działania na rzecz dobra wspólnego.

ZPS_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K4

postępowania w sposób etyczny.

ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

35

konsultacje

10

Sylabusy
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przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rys historyczny zarządzania różnorodnością.

W1, U1, K2

2.

Współczesne koncepcje zarządzania różnorodnością.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K4

3.

Istota i teoretyczne podstawy zarządzania różnorodnością.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K4

4.

Implementacja zarządzania różnorodnością w organizacji: kultura organizacji i
komunikacja.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K4

5.

Implementacja zarządzania różnorodnością w organizacji: zasoby ludzkie,
edukacja, szkolenia.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K4

6.

Przywództwo, a zarządzanie różnorodnością.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4

7.

Motywy i korzyści zarządzania różnorodnością w organizacji.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

8.

Bariery i wyzwania zarządzania różnorodnością w organizacji.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

9.

Zarządzanie różnorodnością w świetle CSR.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4

10.

Wpływ różnorodności na tworzenie nowych modeli organizacyjnych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4

11.

Zarządzanie rożnorodnością w polskich organizacjach.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K2, K3, K4

12.

Zarządzanie różnorodnością - aspekty praktyczne.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4

13.

Determinanty różnorodności zespołów pracowniczych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4

14.

Innowacyjność, a zarządzanie rożnorodnością.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4

15.

Wyzwania międzynarodowego rynku pracy.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje,
dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywny wynik zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zarządzanie w edukacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.6037a1aed2d51.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Reﬂeksja nad społecznym charakterem rzeczywistości społecznej i systemu edukacyjnego

C2

Znajomość koncepcji zarządzania na poziomie systemowym i organizacyjnym

C3

Rozumienie koncepcji i zasad polityki oświatowej

C4

Prowadzenie analiz polityk edukacyjnych

C5

Rozumienie znaczenia edukacji jako mechanizmu zmiany i rozwoju

C6

Zarządzanie, polityka i ideologie

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Kontekst współczesnych systemów edukacyjnych

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W06

raport, wyniki badań,
prezentacja

W2

Mechanizmy tworzenia i analiz polityk edukacyjnych

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W13

raport, wyniki badań,
prezentacja

W3

Koncepcje i zasady zarządzania systemami
i organizacjami edukacyjnymi

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W08

raport, wyniki badań,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zbierać i analizować dane oraz projektować strategie
zarządzania i polityki

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U08

raport, wyniki badań,
prezentacja

U2

Monitorować, prowadzić ewaluację i promować
odpowiednie strategie zarządzania i polityki

ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U14

raport, wyniki badań,
prezentacja

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K05

raport, wyniki badań,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje
w różnych sytuacjach, zwłaszcza w rolach
przywódczych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

analiza i przygotowanie danych

10

pozyskanie danych

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie ekspertyzy

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie raportu

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
135

ECTS
5.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kontekst współczesnych systemów edukacyjnych

W1

2.

Tworzenie i prowadzenie polityki edukacyjnej

W2

3.

Zarządzanie systemami i organizacjami edukacyjnymi

W3

4.

Reﬂeksja i zmiana

W2, W3, U1

5.

Analiza sposobów zarządzania i prowadzenia polity edukacyjnych

U1, U2

6.

Zarządzanie i polityka w perspektywie historycznej

W3

7.

Etapy tworzenia polityki edukacyjnej

U1, U2, K1

8.

Zbieranie i analiza danych

U1, U2

9.

Rynek i kapitał ludzki - podejście krytyczne

W3, K1

10.

Profesjonalizm i sprawiedliwość społeczna

K1

11.

Budowanie zdrowego systemu

U1, U2, K1

12.

Scenariusze przyszłości i nowy kontrakt społeczny

W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

raport, wyniki badań

Przeprowadzenie analizy wybranej polityki

ćwiczenia

prezentacja

Zaproponowanie rekomendacji zmiany

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie mieszkalnictwem
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.6037a1b42d5e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką mieszkalnictwa oraz zasadami i instrumentami
polityki mieszkaniowej państwa oraz zarządzania procesami programowania i realizacji projektów w zakresie
mieszkalnictwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

złożone uwarunkowania i zależności prowadzonej
działalności w zakresie mieszkalnictwa

ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania do projektowania usług z zakresu polityki
mieszkaniowej i mieszkalnictwa

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postępowania w zakresie realizacji celów
mieszkaniowych państwa i samorządów terytorialnych
oraz do samodzielnego podejmowania decyzji,
krytycznej oceny działań w których uczestniczy,

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

analiza badań i sprawozdań

20

analiza dokumentów programowych

25

analiza i przygotowanie danych

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawo do mieszkania i społeczne cele mieszkalnictwa

W1, K1

2.

Mieszkalnictwo jako instrument zarządzania publicznego, w szczególności
integracji społecznej

W1, U1, K1

3.

Polityka mieszkaniowa na poziomie kraju – programowanie i wdrażanie

W1, U1, K1

4.

Polityka mieszkaniowa samorządów terytorialnych – programowanie i wdrażanie

W1, U1, K1

5.

Zarządzanie projektami w zakresie mieszkalnictwa

W1, U1

6.

Współpraca wewnątrz- i międzysektorowa w realizacji celów polityki
mieszkaniowej

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Międzynarodowe organizacje gospodarcze i polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.607ﬀ7fac37f6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z systemem organizacji międzynarodowych tworzących system rządzenia światowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna najważniejsze organizacje tworzące
system globalnego rządzenia. Rozumie obowiązujące
nasz kraj normy traktatowe.

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W07

zaliczenie pisemne

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U07

zaliczenie pisemne

ZPS_K1_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wskazać normy międzynarodowe
regulujące poszczególne sfery życia w Polsce. Potraﬁ
określić najważniejsze procedury obowiązujące
w organizacjach międzynarodowych. Rozpoznaje
szanse i zagrożenia wynikające z systemu światowego
rządzenia.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany do analizy polityk
publicznych w kontekście ładu międzynarodowego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza aktów normatywnych

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
126

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Teorie handlu zagranicznego i polityki handlowej.
Proces GATT/WTO - światowy proces liberalizacji handlu.
System waszyngtoński i uniwersalne instytucje ﬁnansowe.
1.

ONZ i organizacje aﬁliowane.

W1, U1, K1

Organizacje światowych liderów - G7, G20, OECD, komitet bazylejski.
Unia Europejska i proces integracji europejskiej.
Pozostałe organizacje integracyjne o charakterze regionalnym.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena z testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone kursy ekonomii i systemu politycznego

Sylabusy
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Partnerstwo w realizacji zadań publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.607ﬀ8143ﬀ1d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z zasadami i metodami współpracy wewnątrz- i międzysektorowej
w realizacji zadań publicznych oraz zarządzania przedsięwzięciami realizowanymi w partnerstwie
międzyorganizacyjnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

złożone uwarunkowania i zależności prowadzonej
działalności w zakresie zarządzania polityką społeczną
w tym rodzaje i charakter współpracy
międzyorganizacyjnej i międzysektorowej

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań

ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania do projektowania usług z zakresu polityki
społecznej w partnerstwie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

etycznego funkcjonowania kultywowania
i upowszechniania wzorów, właściwego postępowania
w organizacji i w ramach współpracy partnerskiej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do sprawdzianu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

analiza badań i sprawozdań

20

analiza dokumentów programowych

25

pozyskanie danych

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Formy współdziałania organizacji, współpraca a partnerstwo

W1, U1, K1

2.

Zadania publiczne a możliwość współpracy partnerskiej

W1, U1, K1

3.

Partnerstwo publiczno-społeczne

W1, U1, K1

4.

Partnerstwo publiczno-prywatne

W1, U1, K1

5.

Ryzyka w realizacji projektów międzysektorowych

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

przystąpienie uwarunkowane jest zaliczeniem
ćwiczeń

ćwiczenia

projekt, raport, wyniki badań

obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Narzędzia informatyczne w instytucjach polityki publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.607ﬀ827689ef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie i przygotowanie studentów do samodzielnego doboru i wykorzystania informatycznych narzędzi
wspomagających zarządzanie. Serwisy internetowe, bazy danych, oprogramowanie od obsługi projektów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna teoretyczne podstawy budowy systemów
informatycznych wspomagających zarządzanie

ZPS_K1_W02

projekt, zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie dobierać oceniać przydatność
informatycznych systemów zarządzania

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U08

projekt

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystywania w pracy współczesnych,
elektronicznych narzędzi kształtowania relacji
komunikacji

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

analiza problemu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie projektu

35

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie do zajęć

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie danych informacji i wiedzy

W1, U1, K1

2.

Systemy informatyczne - zasady projektowania i użytkowania

W1, U1, K1

3.

Systemy informatyczne wspomagające pracę instytucji polityki społecznej

W1, U1, K1

4.

Implementacja systemów informatycznych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

zdobycie minimum 60% maksymalnej liczby punktów

ćwiczenia

projekt

zdobycie minimum 60% maksymalnej liczby punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wielopoziomowe zarządzanie migracjami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.6037a1b490607.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu problematyki polityki migracyjnej wraz z odniesieniem do jej praktycznych
zastosowań.

C2

Uświadomienie słuchaczom problemów sytuacji życiowej imigrantów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

problemy migracji międzynarodowych zachodzących
w skali globalnej, w Europie i Polsce - przyczyny
i uwarunkowania.

ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06

zaliczenie ustne

W2

podstawowe mechanizmy i interesariuszy polityki
migracyjnej oraz praktyczna aspekty zarządzania
procesami migracyjnymi

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W08

zaliczenie ustne

wyzwania migracyjne we współczesnym świecie.

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W09

zaliczenie ustne

scharakteryzować uwarunkowania migracji
międzynarodowych w różnych regionach świata
i państwach.

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U07

zaliczenie ustne

U2

analizować polityki migracyjne.

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05

zaliczenie ustne

U3

analizować dane w obszarze migracji
międzynarodowych i na tej podstawie formułować
wnioski.

ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U12

zaliczenie ustne

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04

zaliczenie ustne

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zrozumienia wielowymiarowości procesów migracji
międzynarodowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

analiza i przygotowanie danych

10

analiza problemu

10

e-wykład

20

przygotowanie do egzaminu

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia z zakresu migracji międzynarodowych.

W1, W2, W3, K1

2.

Przedstawienie migracji jako wielowymiarowego problemu badawczego.

W1, W2, W3, U2, U3, K1

3.

Trendy migracji we współczesnym świecie - przyczyny i uwarunkowania migracji.

W1, W2, W3, U1, U3, K1

4.

Polityka migracyjna Unii Europejskiej.

W1, U1, K1

5.

Metody i techniki zarządzania migracjami

W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
minimum 1 pytanie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaowych pojęć socjologicznych i politologicznych z obszaru polityki społecznej.

Sylabusy
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Zarządzanie publicznym systemem ochrony zdrowia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.6037a1b4dd637.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia,
w tym: podstawowe uwarunkowania funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i czynników warunkujących
podejmowanie decyzji menedżerskich na różnych poziomach organizacyjnych, zasady dystrybucji środków
w systemie ochrony zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

powstawanie, funkcjonowanie, przekształcania i rozwój
podmiotów działających w obszarze systemu ochrony
ZPS_K1_W06
zdrowia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

W2

podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi
w podmiotach systemu ochrony zdrowia

ZPS_K1_W12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

ZPS_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

ZPS_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości,
pogłębiać i aktualizować wiedzę z zakresu zarządzania
wybranymi podmiotami systemu ochrony zdrowia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny działań własnych i zespołu, w którym
pracuje.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

System ochrony zdrowia w Polsce. Uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia

W1

Sylabusy
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2.

Formy organizacyjno -prawne działalności w ochronie zdrowia

W1, W2

3.

Podmioty działalności leczniczej. Rodzaje i zakresy świadczeń zdrowotnych ze
szczególnym uwzględnieniem: opieki szpitalnej, POZ, ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, opieki długoterminowej.

W1, U1, K1

4.

Pacjent w systemie ochrony zdrowia. Personel medyczny systemu ochrony
zdrowia.

W1, W2, U1

5.

Zarządzanie systemem opieki zdrowotnej. Zarządzanie strategiczne, operacyjne,
biznesplan i analiza SWOT.

W1, W2

6.

Instrumenty zarządzania. Style zarządzania. Struktury organizacyjne. Kultura
organizacji.

W1, W2

7.

Istota i znaczenie jakości usług medycznych. Główne instrumenty pomiaru jakości
usług medycznych. Standardy. Akredytacja. Monitorowanie jakości w opiece
zdrowotnej.

W1, W2, U1

8.

Strategia marketingowa podmiotów świadczących usługi medyczne.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

Cykl wykładów kończy się zaliczeniem w formie testu
jednokrotnego/wielokrotnego wyboru lub przedstawieniem pracy
pisemnej na wskazany temat zgodny z programem kształcenia.
Zaliczenie pisemne jest w formie testu zawierającego pytania
otwarte i zamknięte, który może być przeprowadzony także w
formie zdalnej. Możliwość ustalenia terminu egzaminu zerowego
przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem
zaliczenia jest uzyskanie 60% całkowitej liczby punktów. Ocena
końcowa może być podwyższona dzięki wyróżniającej się
aktywności studentów w trakcie zajęć. Test pisemny 60% - dst
68% - dst plus 76% - db84% - db plus 90% - bdb

ćwiczenia

projekt, esej, prezentacja,
zaliczenie

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach
dydaktycznych, opracowanie i prezentacja projektu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawo administracyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.5cac67c8a85ab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa administracyjnego
zobrazowanymi przykładami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i znaczenie zarządzania i polityki społecznej
w systemie nauk oraz jej specyﬁce przedmiotowej
i metodologicznej

ZPS_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

podstawową terminologię zarządzania i polityki
społecznej i innych nauk społecznych
z uwzględnieniem prawa administracyjnego

ZPS_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

zakres funkcjonowania administracji publicznej
szczebla centralnego, regionalnego oraz lokalnego

ZPS_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W4

pojęcie wspólnot lokalnych oraz usług świadczonych
na ich rzecz przez instytucje zarządzania I polityki
społecznej oraz zastosowanie przepisów prawa
administracyjnego w tym zakresie

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W14

zaliczenie na ocenę

W5

wybrane relacje pomiędzy instytucjami zarządzania
i polityki społecznej a innymi podmiotami tworzącymi
ich otoczenie w skali jednostek terytorialnych

ZPS_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W6

normy i reguły kształtowania organizacji struktur
społecznych, politycznych i ekonomicznych

ZPS_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W7

role i funkcje organizacyjne

ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W12

zaliczenie na ocenę

W8

struktur organizacyjnych oraz dokumentów
formalizujących organizację

ZPS_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości,
pogłębia i aktualizuje wiedzę

ZPS_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

prawidłowo rozróżnić stanowiska wobec problemów
zarządzania polityką społeczną oraz charakteryzuje je,
a także prezentuje własny pogląd na ich temat

ZPS_K1_U21

zaliczenie na ocenę

U3

identyﬁkować uwarunkowania i kryteria rozwiązywania
problemów organizacji przy zastosowaniu przepisów
ZPS_K1_U07
prawa administracyjnego

zaliczenie na ocenę

U4

dokonać oceny proponowanych rozwiązań
i uczestniczy w procesach podejmowania decyzji

ZPS_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U5

posługiwać się przepisami prawa oraz standardami
systemów zarządzania w celu uzasadniania
konkretnych działań i rozwiązań

ZPS_K1_U07

zaliczenie na ocenę

K1

organizowania i kierowania pracą organizacji,
instytucji zarządzania i polityki społecznej,
wykorzystując przy tym wiedzę z prawa
administracyjnego

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

uczestniczenia w budowaniu projektów o charakterze
społecznym

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K3

przejmowania odpowiedzialności za powierzone
zadania, także związane z rolą przywódczą

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K4

pełnienia funkcji inicjatora różnego rodzaju
przedsięwzięć oraz myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

ZPS_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do zajęć

10

analiza aktów normatywnych

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

rozwiązywanie zadań problemowych

10

konsultacje

2

przeprowadzenie badań literaturowych

12

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie prawa administracyjnego. Prawo administracyjne w demokratycznym
państwie prawnym. Problem kodyﬁkacji prawa administracyjnego.

W1, W2, W6, U1

2.

Zasady prawa administracyjnego na tle ogólnych zasad prawa konstytucyjnego.
Rodzaje zasad. Zasady prawa administracyjnego na tle prawa europejskiego.

W1, W2, W8, U5

3.

Pojęcie stosunku administracyjno-prawnego. Elementy stosunku administracyjnoprawnego (podmiot, przedmiot, treść). Pojęcie kompetencji i właściwości.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U5,
K1, K2

4.

Źródła prawa administracyjnego. Pojęcie źródeł prawa administracyjnego. Rodzaje
źródeł prawa administracyjnego (Konstytucja, umowy międzynarodowe, ustawy,
rozporządzenia, akty prawa miejscowego, zarządzenia i inne akty prawa
wewnętrznego).

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U5

5.

Pojęcie klasyﬁkacji prawnych form działania administracji publicznej. Kryterium
władztwa i skutku prawnego. Zewnętrzne formy działania administracji publicznej
(akt normatywny, akt administracyjny, przyrzeczenie administracyjne, umowa,
porozumienie administracyjne, działania materialne). Wewnętrzne formy działania
administracji. Bezczynność i milczenie władzy, skutki.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2

6.

Powiązania w sferze zewnętrznej (kierownictwo, nadzór, kontrola, koordynacja).
Pojęcie sfery zewnętrznej (zwierzchnictwo osobowe, pojęcie polecenia
służbowego, koordynacja i kooperacja w sferze zewnętrznej). Kontrola
wewnętrzna i audyt wewnętrzny.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4

Sylabusy
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7.

Działy administracji rządowej a część szczegółowa w prawie administracyjnym.
Pojęcie działu administracji rządowej na tle innych reform administracji publicznej.
Rodzaje działów.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2

8.

Istota i organizacja sądownictwa administracyjnego, postępowanie przed sądami
administracyjnymi.

W1, W2, W3, W4, W6,
W7, W8, U1, U2, U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Polityka wobec osób niepełnosprawnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.607ﬀ8404dce4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wdrożenie w problematykę polityki ukierunkowanej na osoby niepełnosprawne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i znaczenie polityki społecznej
i niepełnosprawności w systemie nauk oraz jej
specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej.

ZPS_K1_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie
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W2

podstawową terminologię polityki społecznej i innych
nauk społecznych.

ZPS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W3

złożone uwarunkowania i zależności polityki społecznej
ZPS_K1_W13
wobec niepełnosprawności.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk o polityce, nauk o zarządzaniu, socjologii,
ekonomii i psychologii.

ZPS_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U2

wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania do rozwiązywania problemów działania
instytucji polityki społecznej.

ZPS_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U3

dokonać obserwacji, opisu, analizy i interpretacji
podstawowych zjawisk i procesów zarządzania
zachodzących w instytucjach polityki społecznej
z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych.

ZPS_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U4

wykorzystać zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu
problemów lub w działaniach, w tym w ramach
studenckich praktyk lub innych aktywności
związanych z zawodem.

ZPS_K1_U13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kultywowania i upowszechniania wzoró w właściwego
postępowania w środowisku pracy i poza nim.

ZPS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K2

działania na rzecz dobra wspólnego.

ZPS_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K3

postępowania w sposób etyczny.

ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konsultacje

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

55

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Niepełnosprawność - zarys problematyki.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

2.

Typy niepełnosprawności.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

3.

Prawny wymiar niepełnosprawności w Polsce.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

4.

Polityczny wymiar niepełnosprawności w Polsce.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

5.

Modele polityki społecznej w odniesieniu do niepełnosprawności.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

6.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

7.

Usługi publiczne, a osoby niepełnosprawne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

8.

Niepełnosprawni obywatele w Polsce.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

9.

Integracja osób z niepełnosprawnościami.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

10.

Aktywizacja osób niepełnosprawnych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

11.

Stosunek społeczeństwa polskiego wobec osób niepełnosprawnych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

12.

Technologia a niepełnosprawność.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

13.

Działania wspierające osoby niepełnosprawne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

14.

Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

15.

Zasady udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywny wynik zaliczenia
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Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.607ﬀ850afa91.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest wprowadzenie studentów w świat funkcjonowania organizacji pozarządowych w świetle
zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie podstawową terminologię
zarządzania i innych nauk społecznych.

ZPS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie
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W2

Student zna i rozumie zagadnienia z zakresu
zaawansowanej wiedzy na temat prawnych
i ﬁnansowych aspektó w działania organizacji.

ZPS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

W3

Student zna wiodące, wspó łczesne koncepcje
przywó dztwa i zarządzania organizacjami
z perspektywy nauk społecznych i humanistycznych.

ZPS_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

W4

Student zna zasady kierowania ludźmi w organizacji.

ZPS_K1_W12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo stosować podstawowe
pojęcia z zakresu nauk o polityce, nauk o zarządzaniu,
socjologii, ekonomii i psychologii.

ZPS_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

U2

Student potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę
z zakresu zarządzania do rozwiązywania problemów
działania instytucji polityki społecznej.

ZPS_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

U3

Student potraﬁ dokonać obserwacji otaczającej
rzeczywistości, pogłębiać i aktualizować wiedzę oraz
odpowiednio argumentować.

ZPS_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

U4

Student potraﬁ posługiwać się przepisami prawa oraz
standardami systemów zarządzania w celu
uzasadniania konkretnych działań i rozwiązań.

ZPS_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

U5

Student potraﬁ identyﬁkować uwarunkowania
i kryteria rozwiązywania problemów organizacji
i zarządzania.

ZPS_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

U6

Student potraﬁ współdziałać w procesie zdobywania
informacji, prezentacji wyników badań, organizować
pracę zespołową.

ZPS_K1_U16

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny działań
własnych i zespołów, w których pracuje.

ZPS_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

K2

Student jest gotów do kultywowania
i upowszechniania wzoró w właściwego postępowania
w środowisku pracy i poza nim.

ZPS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

K3

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści.

ZPS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

K4

Student jest gotów do działania na rzecz dobra
wspólnego.

ZPS_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

K5

Student jest gotów do postępowania w sposób
etyczny.

ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Idee we współczesnym świecie.

W1, W2, U3, U4, U5, K3

2.

Organizacje pozarządowe - geneza. Prawne aspekty organizacji pozarządowych.
Zaangażowanie społeczne Polaków.

W1, W3, W4, U6, K1, K2,
K3

3.

Strategia w organizacjach pozarządowych.

W1, W2, W3, U6, K1, K2,
K3

4.

Współpraca organizacji pozarządowych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K3, K4

5.

Zasoby organizacji pozarządowych.

W1, W2, W3, W4, U3, U4,
U5, K1, K2, K3

6.

Człowiek w organizacji pozarządowej - koncepcje psychologiczne.

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

7.

Zachowania w organziacjach pozarządowych: przywództwo, komunikacja, kultura
organizacyjna, etyka.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4, K5

8.

Budowanie wizerunku i promocja organizacji pozarządowych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4,
K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, zaliczenie pozytywny wynik zaliczenia

ćwiczenia

prezentacja, zaliczenie

Sylabusy

aktywność podczas zajęć, wykonywanie
ustalonych zadań
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Zarządzanie zmianą
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.607ﬀ86024e59.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami w kierowaniu zmianami organizacyjnymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

zna i rozumie genezę nauk o zarządzaniu oraz ich
rozwoju w kontekście rozwoju społecznogospodarczego oraz różnych sposobów rozumienia
zmiany organizacyjnej przez te nauki

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie
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W2

zna i rozumie wybrane koncepcje teorii organizacji
w odniesieniu do ich powstawania, funkcjonowania,
przekształcania i rozwoju, ze szczególnym
uwzględnieniem procesów zmiany organizacyjnej
w tych teoriach

ZPS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3

zna i rozumie obszary funkcjonalne organizacji oraz
podstawowe relacje pomiędzy tymi obszarami
w procesach zmiany

ZPS_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W4

zna i rozumie główne role i funkcje organizacyjne
w procesie zarządzania zmianą

ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W5

zna i rozumie pojęcie kultury organizacyjnej oraz
możliwości jej oddziaływania na sukces organizacji
a także wpływ kultury organizacyjnej na procesy
zmian w organizacji

ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W6

zna i rozumie wybrane modele zamian
organizacyjnych oraz roli przywództwa i negocjacji
w procesach przemian struktur i organizacji

ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W7

zna i rozumie rolę procesów cywilizacyjnych a także
kultury, etyki i postępu techniczno-technologicznego
w procesach przemian współczesnych organizacji

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U1

potraﬁ stosować wybrane elementy wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami
innych obszarów funkcjonalnych w typowych
sytuacjach zawodowych ważnych z punktu widzenie
procesu zmiany organizacyjnej

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

potraﬁ analizować i prognozować poziom zmian
wybranych wielkości i mierników osiągnięć organizacji

ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

potraﬁ umiejętnie identyﬁkować uwarunkowania
i kryteria rozwiązywania typowych problemów
organizacji w procesie zmiany

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U4

potraﬁ dokonywać oceny wybranych rozwiązań
i uczestniczenia w procesach podejmowania typowych
decyzji w toku zmian organizacyjnych

ZPS_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U5

potraﬁ uczestniczyć w przeprowadzeniu audytu
wybranych obszarów działalności organizacji ważnych
z punktu widzenia procesów zmiany

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U6

potraﬁ dostrzegać (w wybranych typowych
okolicznościach) potrzeby zmian w organizacji i ma
podstawowe umiejętności opracowywania planu
zarządzania zmianami

ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U21

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U7

potraﬁ kierować (szczególnie poziom operacyjny)
i współdziałać w projektach wprowadzających
określone zmiany w organizacji

ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U21

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

jest gotów do organizowania i kierowania (na poziomie
podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy
i poza nim
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K2

jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
i realizacji różnych projektów oraz ma świadomość
możliwego oddziaływania skutków podejmowanych
decyzji

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K3

jest gotów do adaptacji i działania w nowych
warunkach i sytuacjach, np. związanych
z odmiennością kulturową grupy

ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rola zmiany w organizacji; teoretyczne podejścia do zmiany organizacyjnej

W1, W2, U1, K2

2.

Deﬁnicje zmiany w organizacji

W1, W3, U2, K1

3.

Rola promotora zmiany; umiejętności wprowadzania zmian

U2, U4, K2, K3

4.

Reakcje ludzi w sytuacji zmiany

W5, U7, K2

5.

Opór wobec zmiany

W5, W6, U3, U6, K3

6.

Rozwiązywanie problemów w procesie wprowadzania zmiany

W4, U3, U5, K1, K2

7.

Planowanie zmiany

W6, W7, U2, K2

8.

Techniki planowania zmiany

W5, W7, U3, U4, K1

9.

Ocena przebiegu wprowadzania zmiany

W1, W4, U4, U5, K1

Sylabusy
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10.

Analiza zmian organizacyjnych

W3, W5, U4, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

zaliczenie pisemne obejmujące treści poruszane na
wykładach

zaliczenie

obecność i aktywny udział oraz zaprezentowanie analizy
przypadku zarządzania zmianą w wybranej organizacji
publicznej lub pozarządowej (projekt realizowany w
parach)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie zaufaniem
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.6037a1b553cfb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć będzie przedstawienie pojęć związanych z zarządzeniem zaufaniem. Zaufanie będzie analizowane
zarówno jako proces, w wyniku którego dana jednostka osiąga zaufanie innych jednostek, jak i jako umiejętności
oceny wiarygodności innych jednostek dokonywanej przez daną jednostkę. Zostaną przedstawione determinanty
zaufania w powiązaniu z tworzeniem kapitału społecznego. Blok zajęć teoretycznych zostanie uzupełniony
o analizę praktycznych przypadków badania zaufania wobec różnych jednostek w perspektywie polityki
społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

pojęcie zaufania

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W10,
ZPS_K1_W12,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
wyniki badań, esej,
prezentacja

warunki funkcjonowania zaufania we współczesnym
świecie

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W09,
ZPS_K1_W13,
ZPS_K1_W14

zaliczenie pisemne, esej

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U11,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18,
ZPS_K1_U21

zaliczenie pisemne,
wyniki badań, esej,
prezentacja

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K06,
ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
wyniki badań, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

ocenić czynniki kształtowania zaufania do wybranych
podmiotów sektora społecznego oraz poszczególnych
osób

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

budowania (wprowadzania) strategii opartych
na zaufaniu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przeprowadzenie badań empirycznych

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Sylabusy
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analiza i przygotowanie danych

5

przygotowanie referatu

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie eseju

10

przygotowanie raportu

2

analiza problemu

10

wykonanie ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
127

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zaufanie jako element życia społecznego i gospodarczego – wprowadzenie do
zagadnienia badania zaufania.

W1, W2, U1, K1

2.

Determinanty zaufania społecznego (deﬁnicje zaufania, analiza czynników
wpływających na zaufanie, płaszczyzny analizy zaufania)

W1, W2, U1, K1

3.

Zaufanie jako podstawa budowania kapitału społecznego (pojęcie kapitału
społecznego, determinanty kształtowania kapitału społecznego, zasady jego
budowania).

W1, W2, U1, K1

4.

Determinanty zarządzania zaufaniem – ryzyko a zaufanie, odmiany zaufania, ﬁlary
zaufania, funkcje zaufania)

W1, W2, U1, K1

5.

Kultura zaufania – analiza struktury społecznej sprzyjającej tworzeniu zaufania.
Aspekty zaufania w obszarze nauk o zarzadzaniu.

W1, W2, U1, K1

6.

Poziom zaufania wobec różnych instytucji polityki społecznej w Polsce – analiza
przypadków. Metody badania zaufania jako podstawa tworzenia zaufania do
różnych organizacji działających w sektorze polityki społecznej.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach, grywalizacja,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

wyniki badań, esej

Ciągłe sprawdzanie nabytej wiedzy poprzez rozwiązywanie
ćwiczeń na zajęciach. Przygotowanie pracy (eseju) nt. zaufania
do wybranej jednostki. Przygotowanie, przeprowadzenie i
opracowanie wyników badań dot. zaufania

ćwiczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Czynne uczestnictwo w zajęciach. Czytanie zalecanych
artykułów i czynny udział w dyskusji. Ocena końcowa
uzależniona od obecności na zajęciach i oceny pracy
zaliczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs zarządzania w podstawowych zakresie. Ukończony kurs socjologii w podstawowych zakresie.
Obowiązkowy udział w zajęciach.
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